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HANKKEEN TOIMENPITEET JA TULOKSET
A. Tulos 1 on toteutunut helmikuulla 2020. Kuntakohtainen laadullinen yhteenveto kohderyhmäkuntien työllistymisen
rakenteista ja toimintamalleista, hyvistä käytänteistä ja ongelmakohdista, jotka koskettavat haastavimmassa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksista. Lisäksi kuvattiin määrällisten tilastotietojen avulla kunkin
kunnan työllisyystilastoja.
B. Tulos 5 on toteutunut helmikuulla 2020. Työpajapäivien, kokousten ja valtuuston iltakoulun tuloksena säätiöt ja kunnat
esittivät kiinnostuksen olla mukana jatkoselvittämässä tuetun työllistymisen osuuskunnan mahdollisuuksista toimia
työllistymishaasteisten osaamisen noston ja työllistymisen edistämisen välineenä.
C. Tulos 3 on toteutunut kesäkuulla 2020. Hankkeessa on kartoitettu valtakunnallisen poikkeustilanteen takia etäyhteyksin
oppilaitoksien halukkuus hyödyntää Tuetun työllistymisen osuuskuntaa tuettujen työelämälähtöisten koulutusten
alustana. Lapin tuetun työllistymisen osuuskuntamallin jatkoselvittelyssä ovat mukana Ammattiopisto Lappia ja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.
D. Tulos 4A on toteutunut elokuulla 2020. Kuvaus tuetun työllistymisen osuuskunnan kokonaisvaltaisesta toimintamallista.
E. Tulos 4B on toteutunut elokuulla 2020. Kokonaisvaltaiseen tuetun työllistymisen toimintamallin tehtiin arviointia niin
osuuskunta- ja yhteiskunnallisen yritysmallin sekä välityömarkkinatoimijuuden näkökulmista.
F. Tulos 4C on toteutunut syyskuulla 2020. Laadittiin kokonaisvaltaisen tuetun työllistymisen Toimio –konseptin viestintä- ja
markkinointisuunnitelma. Uudentyyppinen liiketoimintamalli edellytti monipuolista ja selkokielistä viestintää kuntien ja
säätiöiden johdon lisäksi myös alueen oppilaitoksille, rahoittajille ja ihan valtakunnan päätöksentekotasolle saakka.

Toimion esittely

HANKKEEN TOIMENPITEET
F. Toimenpide 2. Benchmarking ja kartoitus tuetun työllistymisen osuuskuntamalleista Suomessa ja muualla Euroopassa.
Hankkeen aikana on kartoitettu eri osuuskuntamalleja sekä niistä saatuja kokemuksia. Päätösseminaarissa esitellään
Osuuskunta Uurto sekä Pohjois-Ruotsin Samhall –yhtiön toiminta.
G. Toimenpide 6. Päätösseminaari sekä selvitys- ja loppuraportti. Päätösseminaarin 10.12.2020 tavoitteena on antaa tietoa
alueellisen kehittämistyön lisäksi myös valtakunnan tason kehittämistyöstä.
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Toimio; suomen osatyökykyisten työllistämisen malli?
1) Luodaan monimuotoiset työmarkkinat, jossa yhteensovitetaan STM vastuulla oleva työhön kuntoutumista tukeva
palvelujärjestelmä ja OKM:n ja TEM:n päävastuulla oleva työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä
− Toimion alustana toimisivat työhönkuntoutusyksiköt (Lapissa työhönvalmennussäätiöt)
2) Toimio tarjoaa tuettua työtä, jonka rinnalla osaamista vahvistetaan sekä tuetaan siirtymiä työelämään.
1) Toimio mahdollistaa osatyökykyisen pitempikestoinen työllistymisen.
1) Lisätään työllisten määrää luomalla yhdenvertaiset ja osallistavat työmarkkinat
− Tarjotaan elinkeinoelämälle työntekijöitä matalan osaamistason työtehtäviin
− Luodaan turvallinen työympäristö, joka tarjoaa yksilön osaamiseen ja voimavaroihin perustavaa työtä ja tukee työstä
suoriutumista sekä sieltä työelämään siirtymistä
2) Lisätään työhön kuntoutumista tukevan palvelujärjestelmän vaikuttavuutta
− Hyödynnetään työkykyohjelmaa, jossa osatyökykyisten työkyky ja tuen tarve tunnistetaan
3) Edistetään osatyökykyisten osallisuutta ja hyvinvointia
− Parannetaan taloudellista toimeentuloa
− Vähennetään tulonsiirtoriippuvuutta

