Ota yhteyttä 😊

Projektipäällikkö
Hankkeen kokonaisuus ja hallinto, Vauhdittamon koordinaatio, jnkv. asiakastyö (erit.
opintoihin liittyvä)
Kaisa Karhu-Härkönen 040 1044 681
Projektityöntekijät
Alkuhaastattelut, palveluohjaus, työkykyasioiden koordinaatio (Lieksa ja Juuka)
Raija Schroderus, 050 4437 894
Erityisesti nuorten aikuisten alkuhaastattelut
ja omavalmentajuus Lieksassa (sijaista
rekrytoidaan ajalle 2-7/2020)
050 4765 215
Vauhdittamon toiminnanohjaus ja yksilöllinen
ohjaus (50 % työaika hankkeessa ja 50 %
työaika työllisyyspalveluissa Lieksassa)
Raija Heikkinen 050 462 7512

Kohti työtä ja
koulutusta hanke (S21712)

Lähellä työtä ja koulutusta olevien alkuhaastattelut ja omavalmentajuus (50 % työaika ja
50 % LieKen 5T-hankkeessa Lieksassa)
Paula Niskanen 040 6651 996
Juuan ja kyläpilotin alkuhaastattelut ja

omavalmentajuus
Poikolantie 1, 83900 Juuka (kunnantalo)
Jukka Hyttinen 050 3458 810
Projektisihteeri
Hallinnolliset asiat ja asiakaspalvelu
Asta Hirvonen, 050 5636 762
Osoite Lieksassa Kainuuntie 5, 81700 Lieksa
(Virastotalo)
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@lieksa.fi

1.6.2019-31.5.2022
Visio
Palvelut ja verkostot
toimivat hyvin yhteen
ja asiakkaat saavat
tarpeidensa pohjalta
osuvat palvelut ja
pääsevät
eteenpäin
työja
koulutusasioissa

Kehittää työ- ja koulutuspolun
alkua, monialaista palvelualustaa
Vauhdittamoa, työllisyyden
hoidon koordinaatiota,
opinnollistamista sekä työ- ja
toimintakyvyn arviointia

Tavoitteet

Mene ihmisten
luo, elä heidän
kanssaan, opi
heiltä,
rakasta heitä.
Ala siitä,
mitä he osaavat,
rakenna sille,
mitä heillä on.

◊ Kehittää ja juurruttaa
● monitoimijainen ohjaamotyyppinen eri
ikäisten aikuisten palvelualusta Vauhdittamo
● työllisyys- ja koulutuspolun
alkuvaiheeseen sekä työllisyyspalvelujen
koordinointiin liittyviä toimintamalleja

Kiinalainen
sananlasku

● opinnollistamisen malli osaksi työllisyyspolun alkua
● työ- ja toimintakyvyn arviointia
◊ Tehdä osuvaa palveluohjausta, yksilöllistä
työ- ja koulutuspolutusta sekä ohjata
tarvittaessa kuntoutukseen ja eläkkeelle
◊ Visio: palvelut ja verkostot toimivat hyvin
yhteen ja asiakkaat saavat tarpeidensa
pohjalta osuvat palvelut ja pääsevät
eteenpäin työ- ja koulutusasioissa
◊ Asiakkaiden työ- ja koulutusvalmiudet
lisääntyvät, työnantajien ja tekijöiden
kohtaaminen kasvaa ja osallistujille löytyy
sopiva jatkopolku

Käytännössä
◊ Yhteistyö TE-toimiston, kuntien, soten ja
3.sektorin kanssa sekä toimintamallien
pilotointi verkoston kanssa
◊ Jalkautuva asiakas- ja verkostotyö (tavoite
530 osallistujaa), räätälöidyt jaksot. Polutus
rakennetaan asiakkaan ja verkoston kanssa
◊ Yhteisten ohjaus- ja arviointivälineiden sekä muutostyön koulutukset moniammatilliselle työllisyysverkostolle, opintokäynnit toimivien mallien kehittämiseksi, verkostotapaamiset, opinnollistaminen: osaamistodistukset, osatutkinnot, lyhytkoulutukset
◊ Perustetaan ja juurrutetaan monitoimijainen nuorten ja aikuisten Vauhdittamo sekä
sen yhteyteen Vauhdittamo-paja
◊ Jäsennetään työllisyydenhoidon kokonaisuutta (nuorten ja aikuisten palvelujen
koordinaatio), selkiytetään organisoimista,
prosesseja, palvelujen järjestämistä sekä
tuottamista pilotoinnilla

◊

Arviointi
◊ Hankkeen ajan toimija- ja itsearviointi,
palautteet tilaisuuksista, ohjausryhmätyöskentely, sidosryhmäkyselyt ym.
◊ Kehittämiskumppanuus muiden hankkeiden ym. kanssa
◊ Yhteiskehittäjyys
◊ Kehittäjäasiakkaat

Rahoitus ja hallinnointi
◊ Hallinnoija Lieksan kaupunki
◊ Rahoitus: Etelä-Savon ELY-keskus ja
Lieksan kaupunki sekä Juuan kunta
◊ ESR-osarahoitteinen hanke:
Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus, Erityistavoite 6.1. Nuorten ja
muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen

