
 

 

Etelä-Karjalan kylät ry 
    

 

 

OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ 
toteutus: 1.3.2016 – 28.2.2018 

 

Hankkeen vetäjä: Hankekoordinaattori, työaika 90 % 

 
 

HANKKEEN TAVOITTEET 
 
Päätavoite 
Hankkeen päätavoitteena on l isätä ja laajentaa maaseudun työll istymistä ,  tuoda 
työttömil le mahdol l isuus osal listua työl lisyyttä l isääviin toimenpiteis i in läheltä 
käsin ja oppia tekemällä (kentälle jalkautuva, räätälöity työote), kouluttaa 3. 
sektor in yhdistyksiä työnantajiksi sekä kokeil la ja mall intaa maaseudun 
palvelujen keskitettyä ja työl listävää tuottamista.  Tavoitteiden saavuttamisen 
pohjana hyödynnetään mm. omia, Etelä-Karja lan kuntakokeilun ja muiden 
työll isyystoimijoiden kokemuksia ja osaamista .  
 

Tarkennetut tavoitteet: 
1.  Tarjota kohderyhmien maaseudun pitkäaikaistyöttömil le tehostettuja reittejä 

kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta työl l istettävien 
henki lökohtaisten työsuunnitelmien, palkkatukityön, työkokeilun tms. avul la 
ja tarjota mahdoll isuus työelämäntaitojen vahvistamiseen = kirjal l inen 
suunnitelma ja järkevä jatkopolku tulevaisuuteen.  

 
2.  Tarjota pitkäaikaistyöttömille nuori l le (er ityisesti vai l la  työkokemusta 

olevil le tai  vain vähän työkokemusta omaavil le)  mahdoll isuus tutustua 
työelämään, työyhteisötoimintaan,  kartuttaa työyhteisö- ja työelämän 
kokemuksia monipuolis issa työtehtävissä sekä opetella  elämän hal lintaa.  

 
3.  Tarjota eteläkar ja lais il le 3.  sektorin yhdistyksi lle opastusta ja neuvontaa 

erity isesti  maaseutualueiden 
työll istämisasioissa ja työnantajana toimimisessa sekä tuottaa 
yhdistystyönantajan abc -työl l istämisen opas tarvittavista ohjeista ja  
lomakkeista 

 
4.  Tarjota yhdistyksi l le mahdol l isuus saada sella is ia työntekijöitä,  joi l la on 

hallussaan työnteki jänä toimimisen perustaidot (esimerkiksi kylän 
yhteistöiden hoitoon tai kylätalojen palveluihin).  
 

5.  Luoda pohjaa yhteistyöhön ja kumppanuuteen väl imarkkinoil le 3. sektorin ja 
työll isyystoimijoiden väl il le(toimintamalli ,  joka edistää alueel listen 
pitkäaikaistyöttömien työl listymistä,  kouluttautumista ja elämänhall intaa) 



 

 

 
 
6.  Kokei l la  ja mall intaa yhteistyössä mm. Etelä-Kar jalan sosiaal i- ja 

terveyspi irin kanssa keskistettyä palvelutuotantoa sekä asukkaiden 
yhteisöll istä osall isuutta.  

 
 
Tavoiteindikaattorit:  
20 pitkäaikaistyöttömälle kirja l l inen työll istämissuunnitelma ja järkevä 
jatkopolku tulevaisuuteen 
10 pitkäaikaistyötöntä työkokei li jaa 
30 työnantajaksi  koulutettavaa 3. sektorin yhdistystä 
3 -4 alueel lista palvelukeskusmall innusta 
 
    
HANKKEEN TOIMENPITEET 
 
1. Koordinointi ja hallinto 
- 90 % hankekoordinaattori 
- hankkeelle omat lomakkeet ESR -logolla 
- raportointiaikataulujen suunnittelu 
- tiedotus hankkeesta heti alussa,  yleistiedote yhdistyksil le mm. 

yhdistysinfo.fi ,  kyläkirje,  mitä muita kartoituskeinoja etsiä mahdollisia 
työnantajayhdistyksiä  

- yhdistyksen kotisivuil le oma osio 
- tiedote medialle 
- raportointiaikataulutuksen tekeminen 
- muuta? 
 
2. Työllistäminen ja poluttaminen 
-  20 pitkäaikaistyöttömän työll istäminen ja 10 pitkäaikaistyöttömän 

työkokeilu (lyhtyaikaisia työkokeilusuhteita)  
-  Työll istäjänä 3.  sektorin yhdistykset  
-  poluttaminen ostopalveluna (Laptuote,  Morova, Työnvuoksi ja 

Intopajat,  selvitettävä onko kilpailutettava ja mitä kullakin maksaa face 
to face -poluttaminen)  

-  hankekoordinaattori seuloo koulutusvaihtoehtoja ja osatutkintoja – 
työll istetyil le henkilökohtainen ohjaaminen koulutukseen  

-  hankekoordinaattori jär jestää asiakaspalvelu,  asiakkaan ja hankalien 
tilanteiden hallinta –koulutukset ryhmäkoulutuksina 2 kertaa vuodessa  

-  hankekoordinaattori pitää sovitun ajanjakson yhteyttä työll istettyihin 
työll istämisjakson jälkeenkin  

- mahdollistetaan kouluttautuminen työjakson ohessa,  esim. 
osatutkintona tai oppisopimuskoulutuksena 

 
 



 

 

 
-  asiakasohjautuvuus:  

Polutettavat ja tukityöll istettävät, työkokeili jat yms. ohjautuvat 
hankkeen toimenpiteisiin mm. te-toimistosta ja  
 
 
työvoimanpalvelukeskuksista,  kuntouttavaa työtoimintaa harjoittavilta 
toimijoilta sekä Eksoten aikuissosiaalityöstä (kuntakokeilun 
työll isyyden toimijakartta) –hankekoordinaattori ottaa yhteyttä näihin  

 
Yrittäjyysvalmennus 
Jos työl l istettävä on työn valmennuksessa osoittanut k i innostuksen 
yrittä jyyteen, hänet ohjataan paikall isten el inkeinoyht iöiden 
yrittä jyysvalmennukseen.  
Työll istämisen tukemisessa on keskeisenä ajatuksena työll istämisen eri sektor it  
y littävä yhteistyö, työttömien aktivi inen oma osall istuminen ja tekemällä 
oppiminen sekä räätälöity  ja  kentälle jalkautuva työote.  
 
3. Työnantajakoulutus 
hankekoordinaattori  laati i  työnantajakoulutuksen sisäl lön ja aikatauluttaa 
koulutuksen  
osa koulutuksesta omana osaamisena ja osa ostopalveluna 
 
 
 
 
työnantajakoulutus ja opastus kylätoiminnan omana tietämyksenä ja 
ostopalveluna 
Alueellisten palvelukeskusten mallinnus yhteistyössä Eksote ja kunnat  
 
 
taitoja sekä tarjoaa myös ammati l l ista kehittymistä 
Tukityöll istäminen ja työkokei lu yhteistyössä muiden työll istämistoimijoiden 
kanssa 
Työnteki jäl le hänen jatkotyöl listymistään edistävän t iedon jakaminen, 
esimerkiksi t ietoa alan työpaikoistakoulutuksista ja töihin hakemisesta 
(hankekoordinaattori )  
 
Työntekijän kouluttautumisen mahdollistaminen  
Työnteki jän koulutusmahdoll isuudet kartoittaa hankekoordinaattor i 
yhteistyössä muiden työll isyystoimijoiden kanssa.  
Yhdessä työnteki jän kanssa etsitään hänelle sopivia ammatil l is ia 
koulutusvaihtoehtoja  
Mahdoll istetaan kouluttautuminen työjakson ohessa, esim. osatutkintona ta i 
oppisopimuskoulutuksena 
 
 
 



 

 

 
 
Yrit täjyysvalmennus 
Jos työl l istettävä on työn valmennuksessa osoittanut k i innostuksen 
yrittä jyyteen, hänet ohjataan paikall isten el inkeinoyht iöiden 
yrittä jyysvalmennukseen.  
Työll istämisen tukemisessa on keskeisenä ajatuksena työll istämisen eri sektor it  
y littävä yhteistyö, työttömien aktivi inen oma osall istuminen ja tekemällä 
oppiminen sekä räätälöity  ja  kentälle jalkautuva työote.  
 
Työll istämisen tukeminen yhdistyksissä,  osaavat tekijät 
Yhdistykset oppivat toimimaan työnantajina ja toteuttamaan tekemättömiä 
pirstaleis ia töitä työl l is tettyjen avulla ja  tulevaisuudessa tuottamaan tarvittavia 
peruspalveluita alueensa asukkail le sekä hoitamaan yhteis iä töitä palkatun 
työvoiman avulla .  Koulutus ja opastus hoidetaan osin yhdistyksen omina 
toimenpiteinä ja osin ostopalveluna.  
 
2.1 . Yhdistysten koulutus,  neuvonta ja opastus 
Annetaan opastusta,  neuvontaa ja koulutusta yhdistyksi l le työl l istämisas ioiden 
hoitamisessa ja työnantajanatoimimisessa (työnantajan oikeudet/velvoll isuudet,  
työelämän pelisäännöt, työhön l i it tyvät asiakir jat ,  työsuhdeasiat , 
rekrytointiprosessi ,  Katso-tunniste käyttö) . 
Työantajaopastus jakautuu kolmeen osaan (yleinen koulutus työnantajana 
toimisesta,  syvennetty vapaavalintainen jakso ja opintojen yhteenveto sekä 
kertaus)  
Annetaan yhdistyksi l le opastusta työnteki jän työkyvyn ja arjenhall intataitojen 
ylläpitoon,  tukemiseen ja 
kohentamiseen työympäristössä 
Autetaan työnantajina toimivien yhdistysten työntekijää tukevien valmiuksien 
kehittämisessä 
Tehdään yhdistystyönantajan Abc -opastus (työsuhteeseen ja työhön 
valmennukseen tarvittavat lomakkeet ja  ohjeistukset,  työll istämisen keskeinen 
lainsäädäntö, palkkatuen ja työkokeilun lomakkeet)  
Etsitään pitkäaikaistyöttömil le 3. sektor in yhdistyks iä tukityöll istämiseen sekä 
ohjataan muiden työll isyystoimijoiden työttömiä työkokeiluun yhdistyksi in 
 
Keskitetty,   työl listävä palvelutuotanto 
Yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaal i- ja terveyspi ir in kanssa kumppanuutena 
kokeil laan keskitettyä palvelutuotantoa 3 – 4 kyläalueel la (a lueel linen 
palvelukeskus -kokei lu) . Kokeilussa käytetään pohjana muualta Suomesta 
saatuja kokemuksia alueell isten palvelukeskusten toiminnasta . 
Kokei lun käytännön toimenpiteiden hoitamiseen palkataan kiertäväksi  
kyläsihteeriksi p itkäaikaistyötön.  
Koordinoinnista ja suunnittelusta vastaa hankekoordinaattori .  Tavoitteena on 
mall innus työll istämistoiminnan jatkuvuudesta,  julk isen ja yks ityisen sektorin 
kumppanuudesta.  
Alueel l isten palvelukeskusten kokeilutoiminta toteutuakseen vaatii  kokeilun 
ohel la asennemuokkausta, sos iaalista kanssakäymistä ja  yhteistyöverkoston 
yhteistä suunnittelua 



 

 

 
 
ASIAKASOHJAUTUVUUS 
Polutettavat ja tukityöll istettävät,  työkokeil i jat yms. ohjautuvat hankkeen 
toimenpiteis i in mm. te-toimistosta ja työvoimanpalvelukeskuksista , 
kuntouttavaa työtoimintaa har joittavil ta toimijoil ta sekä Eksoten 
aikuissosiaali työstä (kuntakokei lun työl l isyyden toimijakartta) .  
Etelä-Karjalan Kylät  ry : l lä on laaja kontakt iverkosto yhdistyksistä,  jotka voivat 
ryhtyä työnantajiksi  koulutuksel la ja opastuksella  tai to imia 
työkokeilupaikkoina.  
Hankekoordinaattor i haravoi toiminta-alueen 3.  sektorin yhdistykset,  tekee 
koulutussuunnitelman, jonka vaativ immat osiot hoidetaan ostopalveluna. 
 
HANKKEEN VAIKUTTAVUUS 
Lyhyen aikavälin vaikutukset  
20 polutettua ja tukityöll istettyä maaseudun pitkäaikaistyötöntä,  joi l la  
kir ja l l inen työll istämissuunnitelma ja järkevä jatkopolku tulevaisuuteen 
10 pitkäaikaistyötöntä työkokei lussa 
30 työnantajaksi  koulutettavaa 3. sektorin yhdistystä 
3 - 4 alueell ista palvelukeskusmall innusta ja kokei lua 
30 uutta maaseudun työnantajaa 
 
Pitkän aikavälin tulokset 
vuositta in tapahtuva työnantajuuskoulutus 3.sektorin yhdistyksil le ja  uusien 
työpaikkojen syntyminen 
Face to Face -poluttamisen synnyttämien mal l ien ja toimien jatkaminen 
alueell is ten työl l istävien palvelukeskusten toiminnan jatkokehittäminen 
 
Toiminnan jatko ja tulosten hyödyntäminen 
Yhdistysten opastus ja kouluttaminen työnantajaksi  
Hankkeen aikana saatua kokemusta 3.  sektorin työnantajuudesta käytetään 
hyödyksi hankkeen toteutuksenkin jälkeen. Käytäntö on jo osoittanut kuinka 
toimia tulee jatkaa.  Jatketaan edel leen työnantajuusopastusta ja koulutusta 
säännöl l is in välia join . Saatu kokemus on opastanut, kuinka maaseudun 
pirstaleiset työt voidaan koota mielekkääksi työksi .  
 
Alueel l iset  palvelukeskukset 
Alueel l isten palvelukeskusten mall innusta laajennetaan koko maakuntaan.  
Käytäntö on osoittanut,  kuinka alueel l isen palvelukeskusten toiminta voidaan 
järjestää mielekkääst i ja tuottavastI .   
  
HANKKEEN TUOMA UUTUUS JA LISÄARVO  
 
Läheltä käsin "Face to Face" 
maaseudul la pitk ien välimatkojen päässä asuvil la  pitkäaikaistyöttömillä on 
mahdoll isuus saada työllistämistä tukevia palveluja henki lökohtaisest i 
esimerkiksi omal la kylällä  (mm. työelämän polutuksen tukipalvelut)  
tukipalveluiden tar joaminen esimerkiksi mall innetussa alueell isessa 
palvelukeskuksessa 



 

 

 
 
tukipalvelujen tar joaminen kumppanuutena sos iaali- ja terveyspalveluiden 
kiertävien palvelujen mukana (Mallu- ja  Malla-autot)  
tukipalvelun jatkumo työl l istämisjakson/työkokeilun jä lkeenkin 
työpaikka omalta kylältä 
 
Maaseudun uudet työnantajat 
3. sektorin yhdistyksen kouluttaminen työnantaj iksi ja työll istetyn työjakson 
tuki jaksi  l isää työnantajia  ja  työpaikkoja 
tekemättömille sirpaleis il le töi lle saadaan työnteki jöitä,  työ ja tekijät kohtaavat 
maaseudun työll isyyden l isääminen vähentää maaseutukylien sosiaalis ia 
ongelmia ja l isää vi ihtyvyyttä sekä yhteisöll isyyttä 
 
Alueellisten palvelukeskusten kumppanuus 
väli työmarkkinoi l le syntyy kumppanuuteen ja 3.  sektor in,  yr it täj ien ja julk isen 
tahon yhteistyöhön perustuvia työll istäviä alueell isia palvelukeskuksia 
 
OHJAUSRYHMÄ 
Hankkeen ohjausryhmä koostuu te-toimiston ja työvoimanpalvelukeskuksen, 
kuntien/kaupunkien, Etelä-Karja lan sosiaali-  ja terveyspiir in,  muiden 
työll isyystoimijoiden ja ky lien edustajista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


