DUUNISTA TOTTA-PROJEKTI
Vammaisten henkilöiden työllistämisprojekti
1.3.2018-31.12.2020
Oulu, Rovaniemi, Kempele
15.4.2019

Rahoitus ja yhteistyökumppanit
• Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), vastuuviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Keskeiset yhteistyökumppanit
– Oulun ja Rovaniemen kaupunkien TE-toimistot
– Oulun kaupunki
– Rovaniemen kaupungin aikuisten ja työikäisten palvelut ja
aikuissosiaalityö
– Kempeleen kunta

• Hankkeen kokonaisbudjetti 470 000€, omarahoitus 80
000e
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Mitä laki sanoo?
• Suomen perustuslaki takaa kaikille yhdenvertaisen
osallistumismahdollisuuden työelämään.
• Yhdenvertaisuuslaissa säädellään tarkemmin
syrjinnästä (työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitä
vammaisuuden perusteella) sekä työnantajien
velvollisuudesta tehdä tarvittaessa kohtuulliset
mukautukset.
• YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
ja erityisesti artikla 27 koskee työelämää ja
työllistymistä.
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Nikon ja Kaisan polku Duunista Totta- hankkeessa
- Molemmat ovat koulutettuja (tutkinto) ja työkykyisiä
- Työhönvalmennus
• Alkuhaastattelu: suunnitelma ja keinot  työnhakuvalmennus:
ilmoittautuminen työnhakijaksi, cv, työhaastatteluvalmennus..
• Omien vahvuuksien löytäminen ja tukeminen, motivointi ja
aktivointi itsenäiseen toimimiseen
- Tuki työpaikan etsimisessä  työnantajakontaktit, te- toimiston
palvelut, yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa
- Työllistymisen mahdollistaminen  työkokeilu, palkkatuki
- Ohjaus ja neuvonta sopivan työpaikan löydyttyä  työntekijä,
työnantaja, työyhteisö
• Työnantajan tukeminen  työolosuhteiden järjestelytuki, työn
räätälöinti, palkkatuki..
• Suunnitelma asiakkaan tarvitsemasta tuesta työpaikalla
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Hankkeen tuloksia ja kokemuksia
-

Asiakkaita 4/2019 mennessä 39.
Palkkasuhteisessa työssä 6 asiakasta.
Työkokeilussa 6 asiakasta
Muihin toimenpiteisiin ohjattu 2 asiakasta
- Kuntoutusselvitys, Typ
- Muut asiakkaat työhönvalmennuksen eri vaiheissa
- Asiakaspalautetta:
- Motivaatio hakeutua takaisin työelämään on kasvanut
- Osallisuuden tunne on lisääntynyt
- Taloudellinen tilanne on kohentunut
- Ymmärrys omista mahdollisuuksista on lisääntynyt
- Myös työnantajien palaute on ollut hyvää:
- Tuki palkkatuen hakemisessa
- Tietoa työelämän tukimahdollisuuksista
- Mahdollisuus olla yhteydessä, jos ongelmia ilmenee
- Kanava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tätä kautta
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Hankeajan huomioita
- Työkyvyttömyyseläkkeellä paljon ihmisiä, joiden osaaminen ja
ammattitaito ei nyt käytössä
- Potentiaalisilla työntekijöillä ei tietoa mahdollisuudestaan olla
työnhakijoina (eläke)
- Tarvittavaa työn räätälöintiä ja työn osittamista ei käytetä
säännönmukaisesti
- Käytössä olevista tukimuodoista ei ole riittävästi tietoa eri
osapuolilla
- Palveluiden kohteena olemisen sijaan palkkatyösuhteiseen
työhön, edes osittain  osallisuus, yhdenvertaisuus, asenteet

-

Nykyjärjestelmässä on kannustinloukkuja  työn vastaanottamisen
ja tekemisen tulisi aina olla kannattavampaa
- Esim. avotyö ja työosuusrahat
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Hankeajan huomioita
- Yhteistyö tärkeää
-

TE- palvelut, KELA, sosiaalipalvelut ja
kaupungin
työtoiminta, muut kolmannen sektorin toimijat,
läheiset, oppilaitos, työnantajat…

- Ei yhtä oikeaa tapaa tehdä
työhönvalmennusta ja ohjausta
yksilölliset polut
- Asiakkaat tarvitsevat motivointia,
sparrausta, tukea
- Työnantajat tarvitsevat tietoa (palkkaus,
tuet..) ja rohkaisua
- Työyhteisöt tarvitsevat tietoa
(kommunikointi, erilainen työyhteisön
jäsen..)
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Yhteystiedot ja lisätietoja

Jani Ronkainen, 044 468 4280
jani.ronkainen@caritaslaiset.fi

Sami Ollikainen, 044 468 4269
sami.ollikainen@caritaslaiset.fi
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