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Tarmo –
monialaisen työllisyystoiminnan 

kehittäminen yhdessä
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Hankkeen tarkoitus

➢ 550:n työttömän henkilön  

työllistymisen tukeminen
➢ 35% työllistyy tai pääsee 

tutkintotavoitteiseen koulutukseen

➢ 50:n yhdistyksen 

työllistymistä tukevan roolin 

selkiyttäminen
➢ 15 yhdistyksen kehittyminen 

palveluntuottajiksi
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Mitä hankkeessa tehdään?

➢ Tarjotaan työnhakijalle henkilökohtaista työhönvalmennusta, joka 
koordinoi ja verkottaa hänen tarvitsemansa palvelut
➢ Lähtökohtana on mahdollisimman nopea pääsy aitojen työtehtävien 

äärelle, jonne muut palvelut integroidaan

➢ Kokeillaan matalalla kynnyksellä ja pienimuotoisesti arjen 
asiakastyön tarpeista nousevia, työllistymistä tukevia toimintatapoja
➢ Kokeiltujen ja hyväksi havaittujen mallien käyttöönotto laajemmin

➢ Kokeillaan  aluksi ainakin koulutusvalmennusta, tuettua työkokeilua ja 
työnetsintää osana valmennuspolkua. Työelämälähtöistä suomen kielen 
valmennusta ja opinnollistamista viedään uusiin kuntiin. 

➢ Yllä mainittuja toimintatapoja kehitetään palvelutuotteiksi yhdessä 
te-hallinnon, kuntien, yhdistysten, palveluntuottajien ja 
kohderyhmän kanssa
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Mitä hankkeessa tehdään?
➢ Helpotetaan työnhakijoiden ja työnantajien 

kohtaamista aktiivisella yritysyhteistyöllä

➢ Räätälöidyt rekrytointiratkaisut

➢ Yrityskontakteja 600 kpl ja yrityskäyntejä 150 kpl

➢ Yhteistyö henkilöstövuokrausyritysten kanssa

➢ Työnetsijöiden verkostoyhteistyö

➢ Yhteistyössä maakunnan kehittämisyhtiöiden, Pohjois-
Karjalan Yrittäjien ja Pohjois-Karjalan Kauppakamarin 
kanssa
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Mitä hankkeessa tehdään?

➢ Selkeytetään ja uudistetaan yhdistysten rooleja 
työttömien tukemisessa

➢Työpaketti A – 15 yhdistystä (maakunnallinen)

➢Koulutusta ja valmennusta palveluiden tuottamisesta

➢Palveluntuottamisesta kiinnostuneet yhdistykset

➢Työpaketti B – 35 yhdistystä (seudulliset)

➢Koulutusta ja ohjausta yhdistyksen roolin selkiyttämiseen ja 
toiminnan kuvaamiseen

➢Yhdistykset, jotka haluavat toimia yleishyödylliseltä pohjalta
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Osatoteuttajana Riveria

➢ Riveria vastaa työtehtävien opinnollistamisesta yhdistyksissä, 
kuntien työyksiköissä ja yrityksissä

➢Opinnollistaminen madaltaa kynnystä ammatilliseen 
koulutukseen ja lyhentää opiskeluaikoja

➢ Tuloksena on 40 opinnollistettua työtehtävää sekä 
opinnollistamisprosessin juurtuminen Riverian toimintaan
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Yksi ovi – monta mahdollisuutta

Tarmo-hanke on tarkoitettu henkilöille, jotka 

➢ tarvitsevat tukea työllistymiseensä ja 

➢ haluavat suunnitella työhönvalmentajan tai työnetsijän 

kanssa omaa työllistymis- tai koulutuspolkuaan

Tarmo-hankkeeseen tulevan asiakkaan tilanne voi olla 

jokin seuraavista:

➢ hänen osaamisensa kaipaa päivittämistä tai hänellä ei ole ammatillista koulutusta

➢ hän on epävarma siitä, miten saavuttaisi työllistymistavoitteensa

➢ hän haluaa laajentaa työnhaun verkostojaan 

➢ hän haluaa päivittää työnhakutaitojaan ja saada tukea työnetsintään
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Tarmo-valmennuksessa

➢ kirkastetaan asiakkaan tavoitetta yhdessä

➢ ideoidaan, suunnitellaan ja lähdetään 

toteuttamaan asiakkaan tavoitetta 

vastaavaa kuntoutus-, koulutus- tai 

työllistymispolkua 

➢ tunnistetaan yhdessä asiakkaan osaaminen ja vahvuudet

➢ valmennuksen aikana asiakas voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa, 

työkokeilussa tai palkkatukityössä, suorittaa opintoja tai näyttää 

osaamistaan siirtotyössä yrityksessä

➢ valmentaja on asiakkaan tukena koko prosessin ajan
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Henkilöiden ohjaaminen Tarmo-hankkeeseen

➢Tarmo-hankkeeseen voi ohjata henkilöitä 
➢Vuonna 2018 sähköpostitse 

tarmo@pksotu.fi

➢Vuoden 2019 alusta sähköpostitse tai 
soittamalla päivystysnroon 050 306 6248

➢Asiakkuus alkaa tutustumiskäynnillä, jonka aikana 
varmistetaan, 
➢voisiko hankkeesta olla hyötyä asiakkaalle 

➢haluaako asiakas sitoutua hankkeeseen. 

➢Tutustumiskäynnit järjestetään lähellä asiakasta.
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Yhteystiedot Tarmo-hanke

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Projektipäällikkö Johanna Seppänen

Rekrytointiasiantuntija Timo Hartikainen

etunimi.sukunimi@pksotu.fi
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