Kuntouttavan työn uudistajat – hanke
Kuntoutussäätiön hanke Kuntouttavan työn uudistajat (KUTU) tunnistaa pitkäaikaistyöttömien
työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia. Hanke yhdistää pitkäaikaistyöttömiä ja työnantajia
uusilla yhteistyön muodoilla. Toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu.
Hanke on suunnattu pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat motivoituneita palaamaan
työelämään ja kiinnostuneita työelämän muuttuvista mahdollisuuksista. Hanke kartoittaa jo olemassa
olevia työpaikkoja, piilotyöpaikkoja ja etsii uusia työmahdollisuuksia ja työn muotoja osallistujan omassa
lähiympäristössä. Osaksi tai kokonaan työllistäviä uusia työnmuotoja kehitetään yhdessä kaikkien
kumppaneiden kanssa.
Hankkeeseen osallistuva saa tukiverkoston, jolla tuetaan kestävää ja hyvää työsuhdetta. Tukiverkostoa
rakennetaan mentoriohjauksella ja -valmennuksella, sekä työelämän psykologin tapaamisilla. Työ- ja
toimintakyvyn vahvistaminen on osa uuden työn tunnistamisen mahdollisuuksia ja oman osaamisen
uudelleen löytämistä. Hankkeessa tuetaan sekä työllistyjiä että työnantajia koko hankkeen keston ajan
vuoden 2018 loppuun.
Hankkeeseen voi liittyä työelämän psykologin vastaanotolla tiistai-iltapäivisin Kuntoutussäätiössä.
Tapaaminen on maksuton, sinne voi tulla ilman ajanvarausta, eikä ensimmäisessä tapaamisessa sitoudu
mihinkään.
Hankkeessa edistetään työelämätaitoja ja tuetaan löytämään työpaikkoja. Hankkeessa ei kerätä
työnhakulomakkeita. Osallistujaa tuetaan hakemaan itsenäisesti työpaikkoja, autetaan muokkaamaan
työhaussa tarvittavia materiaaleja ja valmennetaan työpaikan saannissa tarvittavia verkostoitumistaitoja,
joita työnhakija tarvitsee lähestyessään potentiaalisia työnantajia. Työelämän psykologin ja
hankekoordinaattorin tapaamiset ovat osa työllistymispolkua. Näissä tapaamisissa tarkastellaan erilaisia
itsetuntoa tukevia harjoituksia, vahvistetaan psyykkistä terveyttä ja kehitetään sosiaalisia ja kulttuurillisia
taitoja.
Hankkeeseen otetaan mukana yrityksiä ja organisaatioita, joihin osallistuja voisi työllistyä osa-aikaisesti,
täysiaikaisesti tai projektiluontoisesti. Hankkeessa seurataan työmarkkinoita ja lähestytään yrityksiä.
Työnetsinnän lähteinä ovat myös työvoimatoimisto, yleiset ilmoitukset ja sosiaalinen media. Yritysten
mielenkiinto herätetään tarjoamalla osallistujien erityisosaamista. Yhteistyökumppanit voivat hankkeen
kautta löytää työvoimaa eri pituisiin työjaksoihin tai projekteihin. Työstä tulee pääsääntöisesti maksaa
palkkaa tai antaa muu korvaus.
Hankkeen tuloksena muotoutuu tutkittuun tietoon hyvien käytäntöjen ja uusien
mahdollisuuksien malli, joka luo pitkäaikaistyöttömille edellytyksiä työllistyä
avoimille markkinoille. Hankkeessa selkeytetään arviointimittariston avulla
työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia. Hanketta tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
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Hankehenkilöstö
Kuntoutussäätiöstä hankkeen toteutukseen osallistuvat hankejohtaja Olli Laasanen, työelämän psykologi
Leena Tarkiainen ja hankekoordinaattori Anna-Kaisa Liimatainen.
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Pitkäaikaistyöttömille
• Matalan kynnyksen viikoittainen
tapaamismahdollisuus, ilman
ajanvarausta Kuntoutussäätiön
Tulevaisuuskioskissa.
• Kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus
ja tulevaisuuden suunnittelun
käynnistäminen.
• Yksilö- ja ryhmätapaamiset erikseen
sovittuna aikana.
• Seurantamahdollisuus.
• On mukana ensitapaamisessa
työelämän psykologin vastaanotolla,
yksilötapaamisissa, yhteydenotoissa ja
hanketilaisuuksissa.
• On yhteydessä osallistujaan
puhelimitse, digitaalisesti ja
kasvokkain.
• Kartoittaa osallistujan tilanteen
yksilöllisesti, kokonaisvaltaisesti.
• Motivoi ja edistää tulevaisuussuunnitelman jatkopolkuja.
• Auttaa löytämään uudelleen
työllistymismahdollisuuksia.
• Laatii konkreettisen jatkosuunnitelman työllistymiselle ja
mentoroi matkan varrella.
• Toimii taustatekijänä
hankekoordinaattorin ja työelämän
psykologin tarjoamille palveluille.
• Seuraa asiakaskokemusta.
• Järjestää koulutusta, yleisluentoja ja
asiantuntijoita aihepiirin ympärille.

Olli Laasanen
Hankejohtaja
Puh. 040 501 8656
olli.laasanen@kuntoutussaatio.fi

Yhteistyökumppaneille
• Työllistäville kumppaneille
mahdollisuutta keskustelutukeen
pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen
yhteydessä, työsuhteen koeaikana ja
hankkeen päättyessä.
• Voi pyynnöstä osallistua työntekijän ja
työllistävän yhteistyökumppanin välisiin
keskusteluihin.
• Tiedottaa hankkeesta sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajille ja
verkostoituu yhteistyökentillä.
• Kontaktoi työllistäviä kumppaneita ja
verkostoituu yhteistyökumppanien
kanssa.
• Kertoo kumppaneille mahdollisista
työntekijäkandidaateista ja tiedustelee
kumppanin mahdollisuutta työllistää
pitkäaikaistyötön osa- tai
kokopäiväisesti tai projektiluotoisesti.
• Toimii kanssakulkijana työntekijän ja
työantajan rinnalla.
• Järjestää erilaisia tilaisuuksia ja
tapahtumia yhteistyössä eri tahojen
kanssa.

• Koordinoi verkostotyötä ja järjestää
yhteistiedotustilaisuuksia, esittelyitä,
tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä
eri kumppaneiden kanssa.
• Vastaa hankkeen kokonaisviestinnästä.
• Vastaa tuetun työllistämisen mallin
levittämisestä.

Anna-Kaisa Liimatainen
Hankekoordinaattori
Puh. 040 517 6379
anna-kaisa.liimatainen@kuntoutussaatio.fi

Leena Tarkiainen
Työelämän psykologi
Puh. 044 781 3095
leena.tarkiainen@kuntoutussaatio.fi
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