Työelämävalmennuksen uutiskirje!
Äänekosken kaupungin työllisyysyksikkö on muuttunut työelämävalmennusyksiköksi vuoden 2019
alusta. Samalla uudistimme yksikön toimintaa. Näitä uudistuksia ovat mm. valmennustiimin perustaminen sekä työpajan ja nuorten työpajatoiminnan
eriyttäminen toisistaan. Lisäksi rekrytoimme kevään aikana kaksi uutta työntekijää valmennustiimiin. Työelämävalmennusyksikön yhteystiedot
löytyvät tämän uutiskirjeen viimeiseltä sivulta.

Yritys- ja verkostoyhteistyöllä tärkeä
merkitys työllisyyden parantamisessa
Osaavan työvoiman saatavuus, osaamisen lisääminen ja yritysyhteistyö ovat tärkeä osa työelämävalmennusyksikön toimintaa tulevaisuudessa. Autamme mielellämme yritystä rekrytointiin liittyvissä
asioissa ja tarvittaessa kartoitamme sopivan työntekijän työnhakijarekisteristämme. Voimme esimerkiksi auttaa TE-palveluiden kehittämien Miitti
- rekrytapahtumien toteuttamisessa teidän yrityksessänne.
Otathan yhteyttä valmennustiimiin!

Valmennustiimi aloitti 7.1.2019
Valmennustiimi tukee työnhakua valmennuksellisin keinoin, ja vastaa kaupungin keskitetystä palkkatuella työllistämisestä. Lue lisää

Työpaja jatkaa toimintaansa
Suolahdessa sijaitseva kaupungin työpaja jatkaa
edelleen toimintaansa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Lue lisää

Nuorten työelämävalmennuspalvelut
Nuorten työelämävalmennuspalveluihin kuuluu
osaksi nuorten starttipajatoiminta, yksilövalmennus, teemavalmennus, vastavalmistuneiden ohjaus, nuorten kesätyöllistäminen ja ohjaamotoiminta. Lisäksi kaupunki myöntää kuntalisää työttömän
nuoren työllistämiseen. Lue lisää

Hankkeet kehittävät toimintaa
Hankkeet ovat keskinen toiminnan ja palveluiden
kehittämisen työkalu. Taite työelämään valmentaa
palkkatuella työskenteleviä, Hohto tarjoaa ura- ja
opinto-ohjausta ja Tiimiverkko kehittää digitaalisia
kuntoutuspalveluita ja henkilökunnan digiosaamista. Lue lisää

Valmennustiimi
Valmennustiimin (kevään aikana 4 työntekijää) tavoitteena on tukea työttömien työnhakua valmennuksellisin keinoin. Valmennustiimi antaa neuvoja,
tukea, sparrausta ja ohjausta työnhakuun. Valmennustiimi tukee myös työnhakijoita erilaisten
jatko-opintopolkujen rakentamisessa ja suoranaisessa työnhaussa avoimille työmarkkinoille.

Valmennustiimi vastaa myös koko Äänekosken
kaupungin keskitetystä palkkatuella työllistämisestä sekä rekrytointiin liittyvistä käytännöistä. Myös
velvoitetyöllistettävien työllistämisestä vastaa valmennustiimi. Lisätietoa www.aanekoski.fi/palkkatukityopaikat

Valmennustiimin pitämä Työnhakuinfo päivystää
ti-to 9-11 puh. 040 757 1653 tai sähköpostitse
tyonhakuinfo@aanekoski.fi

Kaupungin eri yksiköissä työskentelee palkkatuella avustavissa työtehtävissä jatkossa noin 100
työntekijää 8 kk:n työjaksoissa työssäoloehdon
täyttymiseen saakka. Työsuhteen aikana ja 6 kk
sen jälkeen työntekijöille tarjotaan yksilö- ja ryhmävalmennusta pysyvämmän työllistymisen mahdollistamiseksi avoimilta työmarkkinoilta.

Työnhakuinfosta saa tietoa Äänekosken kaupungin avoimista palkkatukityöpaikoista, tukea työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.
Sinne voi ilmoittaa avoimen työpaikan sekä tarvittaessa sieltä saa neuvoja kaikkeen rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Valmennustiimiin työntekijät:
Maria Riihijärvi, ohjaaja
0400 115 513
maria.riihijarvi@aanekoski.fi
Jarmo Rossi, ohjaaja
040 500 7423
jarmo.rossi@aanekoski.fi

Työelämävalmennusyksikön henkilökuntaa

Työpaja
Suolahden työpaja jatkaa edelleen toimintaansa,
mutta pienemmässä mittakaavassa. Työpajan tavoitteina ovat pitkäaikaistyöttömien elämänhallinta
sekä työelämätaitojen ylläpito ja vahvistaminen.
Asiakkaat työpajalla voivat olla mm. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuella
palkattuna määräaikaisessa työsuhteessa (max. 8
kk).
Työpajan työtehtävät:
- Kiinteistöryhmä
- Kunnossapitoryhmä (yhdistetty metalli- ja puupajat)
- Keittiö- ja puhtaanapitoryhmä (koko työpajayksikön palvelut)
Kiinteistö- ja kunnossapitoryhmässä työskentelee
yksi työsuunnittelija ja tarpeen mukainen määrä
palkkatuella palkattuja ohjaajia. Työsuunnittelija
vastaa palkkatuella palkattujen henkilöiden ohjauksesta, neuvonnasta ja työtehtävistä. Ohjaajan
teh-tävä on vastata kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjauksesta, neuvonnasta ja työtehtävien teosta. Jokaisella ohjaajalla on
oma tiimi (enintään 5 hlöä). Jatkossa työsuhteessa
ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työtehtävät ovat vaativuudeltaan eri tasoisia.
Työpajalle palkkatuella palkattavat asiakkaat ohjautuvat valmennustiimin kautta. Kuntouttavan
työtoiminnan asiakasohjauksesta tulee neuvotella
erikseen Arto Rauhalan kanssa.

Yhteistiedot työpajalle:
Arto Rauhala,
ohjaaja (työnjohdollinen vastuu)
0400 958 610
arto.rauhala@aanekoski.fi
Aarne Mykkänen
kunnossapitoryhmän työsuunnittelija
0400 115 262
Kari Suutari
kiinteistöryhmän työsuunnittelija
0400 115 694
Keittiö ja puhtaanapitoryhmä
0400 115 281

Nuorten
työelämävalmennuspalvelut
Nuorten työpajatoiminta

Ohjaamo

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on elämänhallinnan ja työelämätaitojen sekä osaamisen vahvistaminen. Nuorten työpajalla työskentelee starttipajaohjaaja, yksilövalmentaja sekä määräaikainen
ohjaaja. Lisäksi yhden valmennustiimin valmentajan työpanos kohdentuu nuoriin ja erityisesti vastavalmistuneiden työllistymisen tukemiseen. Nuorten kesätyöleiritoiminta toteutetaan osana nuorten
työpajatoimintaa.

Ohjaamo kokoaa nuorille suunnatut palvelut yhdelle luukulle. Ohjaamo toimii osoitteessa Piilolantie
17, G-rakennus torstaisin kello 12 -15. Ohjaamossa ovat tavattavissa te-palveluiden asiantuntija,
kaupungin työllisyysyksikön työntekijä, nuorten
sosiaalityöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, Hohto-hankkeen ura- ja opinto-ohjaaja, Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopiston Poken opinto-ohjaaja sekä kerran kuukaudessa ammatinvalinnan
psykologi.

Kesätyöt
Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa
nuorille työpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen sekä työnantajille tukea nuorten työllistämiseen. Kaupunki tarjoaa kesätyöjaksoja 9. luokan
päättäville sekä 00-02 syntyneille nuorille, minkä
lisäksi nuoren työllistävä työnantaja voi hakea
kaupungilta tukea palkkakustannuksiin kesätyösetelin muodossa. Kesätyömahdollisuus on tarjolla
kaikille viimeistään 11.3. hakemuksensa jättäville
9. luokan päättäville sekä noin 40:lle 00-02 syntyneelle nuorelle.
Uutena mahdollisuutena vuonna 2019 kokeillaan
kesäyrittäjyysseteliä, jolla kannustetaan nuoria
työllistämään itse itsensä.
www.aanekoski.fi/kesatyot
Lisätietoja antaa
Arto Lampila
0400 115 711
arto.lampila@aanekoski.fi

Ohjaamoon voi torstaisin kello 12-15 olla yhteydessä myös puhelimitse/whatsappilla
040 1945 731 & ohjaamo@aanekoski.fi

Kuntalisa nuoren työllistämiseen
Vuonna 2019 kaupungin työnantajille maksamissa kuntalisissä kokeillaan uutta, nuorten työllistämiseen kannustavaa, kuntalisää. Alle 25-vuotiaan
äänekoskelaisen nuoren työllistämiseen voidaan
kuntalisää maksaa jo pelkän työttömyyden perusteella enintään 200 euroa kuukaudessa 8 kuukauden ajan. Lisätietoja työllistämisen tuista:
aanekoski.fi/tyo-ja-yrittaminen/tukea-tyollistamiseen/tyollisyyden-tuki

Hankkeet
TAITE työelämään

Hohto

Taite työelämään -hankkeessa tavoitteena on kehittää Äänekosken ja Laukaan palkkatukityösuhteen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta luomalla uusia toimintamalleja työllistymisen tueksi. Pidämme
tärkeänä osaamisen vahvistamista sekä yritys- ja
verkostoyhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä.

HOHTO-hanke on Laukaan, Äänekosken ja Konneveden yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen
kehittäminen hankealueen alle 30-vuotiaille nuorille.

Taite työelämään-hanke on ennen kaikkea kehittämishanke, jolla on rohkeutta ylittää ja haastaa
totuttuja toimintatapoja. Toimimme positiivisella
asenteella, pilke silmäkulmassa, asiakkaan tavoitteet edellä.
Anna Nieminen
Hankepäällikkö
040 631 1695
Minna Hämäläinen
Hanketyöntekijä
040 162 5804
Tanja Kinnunen
Hanketyöntekijä
040 621 5399

Palvelu on liikkuvaa. Voit varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen itsellesi sopivaan paikkaan.
HOHTO-hankkeen tarjoamia palveluja ovat:
• ohjaus ja neuvonta opiskeluun ja kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä
• henkilökohtaiset ura- ja työnhakusuunnitelmat
• opastus työhakemuksen ja CV:n laatimiseen
• tuki työssäoppimiseen
• liikkuva ohjauspalvelu
Kati Kokko, hankepäällikkö
040 635 1457
Erika Nieminen, ura- ja opinto-ohjaaja
040 635 0138

Tiimiverkko
TiimiVerkko-hanke (1.9.2018 – 31.12.2020) on
suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa sekä Jyväskylän
katulähetyksessä. Tavoitteena on laajentaa kohderyhmäasiakkaiden palveluita etävalmennuksen
käyttöönotolla ja näin edistää heidän etenemistään kohti työelämää.
Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin yhteistyötahon ammattilaisten kuin heidän asiakkaidensa digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi
yhteydenpito mahdollistuu. Hankkeen myötä yh-

teistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutuspalveluita, joissa hyödynnetään organisaatiorajoja
ylittävää moniammatillisuutta.
Lisätiedot:
Sanna Paasu-Hynynen, projektipäällikkö
040 574 5780
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK
hyvinvointiyksikkö

Työelämävalmennusyksikkö, Hallintokatu 4
Työvalmennuspäällikkö 				
Hytönen Riikka 		
040 194 6100
Toimistotyöntekijä					Virtanen Petra		040 186 4293
Nuorten palvelukoordinaattori			
Lampila Arto			
0400 115 711
Työnhakuinfo, puhelinpäivystys TI-TO klo 9-11 					
muina aikoina tyonhakuinfo@aanekoski.fi
Ohjaaja (valmennustiimissä)			
Riihijärvi Maria		
Ohjaaja (valmennustiimissä)			
Rossi Jarmo			

040 757 1653
0400 115 513
040 500 7423

Taite työelämään -hanke, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Hankepäällikkö					Nieminen Anna		040 631 1695
Hanketyöntekijä 					
Kinnunen Tanja 		
040 621 5399
Hanketyöntekijä					Hämäläinen Minna		040 162 5804
HOHTO-hanke, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi
Hankepäällikkö 					Kokko Kati 			040 635 1457
Ura- ja opinto-ohjaaja 				
Nieminen Erika 		
040 635 0138
Työpaja, Aatulantie 32 ja 34, 44200 Suolahti
Ohjaaja
					Rauhala Arto			0400 958 610
Kunnossapitoryhmä, Aatulantie 32, 44200 Suolahti
Työsuunnittelija 					
Mykkänen Aarne 		
0400 115 262
Ohjaaja /yksilövalmentaja				
Luotola Annu 		
040 192 7983
Kiinteistöryhmä, Aatulantie 32, 44200 Suolahti
Työsuunnittelija 					Suutari Kari 			0400 115 694
Ohjaaja
					
Pesula, Aatulantie 34, 44200 Suolahti 		

Sepponen Tuomo 		
Työntekijät 			

0400 474 203
0400 115 281

Starttipajavalmennus, Aatulantie 34, 44200 Suolahti
Starttiohjaaja 					
Myllyvirta Anne 		
0400 115 682
Starttiohjaaja 					Ritola Ossi 			040 514 2890

