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Helsinkiläisen
työttömän tukena
Oletko tällä hetkellä ilman työtä ja haluaisit
neuvoja ja tukea työllistymiseesi liittyen?
Tarjoamme monipuolisia työllistymistä edistäviä palveluita helsinkiläisille työttömille. Voit varata ajan asiantuntijoiltamme suunnitelman tekemistä ja toteuttamista varten. Vaihtoehtoisesti voit myös asioida omatoimisesti sähköisesti ja
valita palveluistamme itsellesi sopivimmat. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä
Helsingissä toimivien työnantajien kanssa uusien työmahdollisuuksien
aikaansaamiseksi työttömille.
Kaikki työllisyyspalvelumme ovat työnhakijoille maksuttomia. Teemme
työtämme yhdessä kanssasi löytääksemme juuri sinulle sopivat ratkaisut
työelämään pääsemiseksi.
Tervetuloa tutustumaan palveluihimme ja esitteen ilmoittajien tarjontaan!

KAUPANALAN TÖITÄ TARJOLLA MONIPUOLISESTI
Työskentely VARA-APU Henkilöstöpalvelun parissa on turvallista ja joustavaa. Voit tehdä
työtunteja sen verran kuin Sinulle sopii ja silloin kun Sinulle sopii. Jokaiselle työntekijällemme
räätälöimme sopivan perehdytyskoulutuksen.
VARA-APU on myös portti pysyvään työelämään. Mikäli koet kaupan alan omaksesi,
sinulla on mahdollisuus päästä kauttamme vakinaiseksi työntekijäksi asiakasyrityksiimme.

Katso avoimet paikat nettisivuiltamme ja tee hakemus: www.vara-apu.com. Palkkaamme uusia työntekijöitä päivittäin.
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Oletko työn ja koulutuksen ulkopuolella?
Monimuotoinen
ja välittävä
yhteisö

Avoimia ja
ilmaisia
ryhmiä

Yksilöllistä
tukea ja
rinnalla
kulkemista

Työpajatoimintaa
Vapaaehtoistoimintaa

Sovinnon toimintakeskus
Pulttitie 9-11, 00880 Helsinki
www.sdo.fi/toimintakeskus
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Palvelut nuorille
Oletko 15–29-vuotias nuori ja pohdit
työhön tai muuhun elämääsi liittyviä asioita?
Nuorten työllisyyspalveluiden tavoitteena on auttaa sinut koulutukseen, työhön
tai muun toiminnan piiriin.
Tavoitat meidät helposti Fredrikinkadun neuvontapisteestämme Ohjaamosta.
Laaja joukko ammattilaisiamme tarjoaa siellä erilaisiin elämäntilanteisiin tietoa,
tukea ja apua. Järjestämme Ohjaamossa myös ryhmätoimintaa ja rekrytointisekä koulutustilaisuuksia. Ohjaamo on avoinna ilman ajanvarausta vuoden
ympäri. Apua saat myös puhelimitse ja sähköpostilla.
Mikäli tarvitset neuvonnan lisäksi tiivistä ja henkilökohtaista tukea, voimme
varata sinulle ajan henkilökohtaista käyntiä varten. Omalta nimetyltä työntekijältäsi saat konkreettista apua, neuvontaa ja ohjausta kohti työelämää. Saat tietoa
työllistävistä aloista, tuemme ammatinvalintaasi, järjestämme tarpeisiisi sopivia
palveluja, teemme kanssasi suunnitelman työhön pääsemiseksi ja jalkaudumme
tarvittaessa esimerkiksi työpaikkakäynneille kanssasi. Yrityskoordinaattorimme
tekevät lisäksi tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. Näin pyrimme
löytämään uusia monipuolisia työmahdollisuuksia.
Ajanvaraus henkilökohtaiseen käyntiin voidaan tehdä Ohjaamossa asiointisi
yhteydessä tai voit keskustella mahdollisuudesta joko TE-toimiston asiantuntijasi
tai sosiaalityöntekijäsi kanssa. Tervetuloa Ohjaamoon osoitteeseen
Fredrikinkatu 48.
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Tarjoamme yli 30-vuotiaille
tehokkaita välineitä työnhakuun ja
uusia polkuja työllistymiseen.
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Palvelut aikuisille
Oletko yli 30-vuotias ja työttömyytesi pitkittyminen
mietityttää? Haluaisitko asioida sähköisesti?
Aikuisten työllisyyspalveluiden tavoitteena on löytää sinulle ratkaisuja pitkittyneeseen työttömyyteen. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme ovat löytäneet
kanssamme väylän työhön tai koulutukseen.
Ammattilaisemme ovat erikoistuneet sinulle räätälöityjen ratkaisujen mahdollistamiseen. Teemme yhteisen arvion tilanteestasi ja tarpeistasi. Näin pystymme
järjestämään sinulle parhaiten sopivan kokonaisuuden kohti työllistymistä.
Toimipisteessämme Viipurinkadulla työskentelee uraohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja TE-hallinnon sekä Kelan asiantuntijoita. Saat kauttamme mahdollisuuden opintojen ohjaukseen ja monenlaisiin, niin pitkä- kuin lyhytkestoisiin,
koulutuksiin. Teemme lisäksi yhteistyötä alueen työnantajien kanssa uusien
työmahdollisuuksien löytämiseksi työttömille. Sinulla on mahdollisuus myös
terveydenhoitajan tapaamisiin ja edistämme työhön kuntoutumista esimerkiksi
kuntouttavan työtoiminnan avulla.
Mikäli haluat varata meiltä ajan, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai
asiantuntijaasi TE-toimistossa. Sieltä sinut ohjataan eteenpäin palveluumme.
Seuraa meitä Facebookissa (Helsingin TYP – Aikuisten palvelut), niin saat
myös muuta ajankohtaista tietoa esimerkiksi rekrytapahtumistamme ja teemapäivistämme.
Tarjoamme kaupungin työllisyyspalveluita myös sähköisesti. Voit hyödyntää
joustavasti ja omien tarpeidesi mukaisesti erityisesti koulutuksen ja työelämän
palveluja ilman, että sinun tarvitsee varata erillistä käyntiaikaa työntekijältämme.
Lisätietoja sähköisestä palvelustamme ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
osoitteesta: www.tyorastihelsinki.fi.
Järjestämme myös velvoitetyöllistämisen palvelua. Mikäli olet yli 57-vuotias työtön työnhakija ja työttömyyspäivärahakautesi on täyttynyt, ilmoittaa TE-toimiston
työntekijäsi sinulle velvoitetyöoikeudesta ja ohjaa sinut kaupungin vapaaehtoiseen velvoitetyöpalveluun. Työntekijämme ottaa sinuun puhelimitse yhteyttä ja
varaa tarvittaessa tapaamisajan. Asiakkaanamme pääset tutustumaan kaupungin työpaikkatarjontaan.
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Palvelut
maahanmuuttajille
Tarvitsetko tietoa suomalaisesta työelämästä,
tukea työllistyäksesi tai suomen kielen koulutusta?
International House Helsinki (IHH)
tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien
tarvitsemista alkuvaiheen neuvontaja viranomaispalveluista saman
katon alta. Lisätietoa palvelustamme
löydät täältä:
www.ihhelsinki.fi.
Mikäli tarvitset työllistymisesi edistämiseen henkilökohtaista tukea, voit
ottaa yhteyttä TE-toimiston tai sosi-

aalitoimiston työntekijääsi. Hän ohjaa
sinut Stadin osaamiskeskukseen, joka
tarjoaa maahanmuuttajille kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen
palveluja. Osaamiskeskuksessa tehdään yhdessä sinun kanssasi osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamisesi ja kielitaitosi kehittämiseksi.
Kartoitusvaiheen jälkeen pääset joko
ammattipajalle, suomen kielen pajalle
tai työelämävalmennukseen.

Järjestämme myös muille maahanmuuttaja-asiakkaillemme suomen
kielen maksutonta koulutusta Helsingin
aikuislukiossa ja Stadin aikuisopistossa. Voit myös työskennellä tai olla
työkokeilussa työpaikoillamme samaan
aikaan kun vahvistat suomen kielen
taitojasi koulutuksissamme.
Lisätietoja:
työllisyyskoulutukset@hel.fi

Lisätietoa kaupungin maahanmuuttajille kohdistetuista
palveluista saa Maahanmuuttajien Helsinki -sivustolta
osoitteesta www.hel.fi/maahanmuuttajat.
Aikuisten maahanmuuttajien
kielitaidon arviointikeskus

www.testipiste.eu
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Palvelut työnantajille
Tarvitsetko työvoimaa yritykseesi? Tiesitkö,
että voit saada taloudellista tukea ottaessasi
asiakkaamme työsuhteeseen?
Yrityskoordinaattorimme tekevät tiivistä yhteistyötä alueella toimivien työnantajien kanssa. Räätälöimme tilanteeseenne sopivia kokonaisuuksia ja etsimme asiakkaidemme joukosta työntekijöitä yrityksenne tarpeisiin. Pystymme tarjoamaan
myös rekrytoinnin tukipalveluja, kuten esimerkiksi tarvittavaa koulutusta.
Kannustamme taloudellisesti Helsingin työssäkäyntialueella toimivia työnantajia
tarjoamaan työmahdollisuuksia työtä etsiville helsinkiläisille. Harkinnanvarainen
Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle ja se voidaan myöntää joko rekrytointi- tai
työllistämistukena. Työsuhteen jatkuttua vähintään 6 kuukautta Helsinki-lisän
tukijakson jälkeen työnantaja voi hakea myös erillistä rekrytointipalkkiota.
Lisätietoja tästä taloudellisesta tuestamme löydät nettisivuiltamme:
www.hel.fi/helsinki-lisa
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info@staffmill.com
Tuottaa Sinulle joustavat
henkilöstöpalveluratkaisut

Kumppanisi osaamisen
kehittämiseen - Osaa ja onnistu!
info@anakom.com

41
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Anakom
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Asiakkaillemme yhteiset työllisyyspalvelut
Työmahdollisuuksia, koulutusta ja valmennusta!
Työkokeilu ja palkkatukityö

Helsingin kaupungin työpaikoilla järjestetään työkokeilu- ja työmahdollisuuksia
työttömille.
Työkokeilun tavoitteena on työhön paluun tukeminen tai ammatinvalinnan
vahvistaminen työelämäkokemuksen avulla. Työkokeilun kesto on 1–12 kuukautta. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan saat työkokeilijana työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Palkkatukityön tavoitteena on työ avoimilla työmarkkinoilla joko suoraan tai
koulutuksen kautta. Palkkatukityön kesto on 8 kuukautta. Palkkatukityössä saat
työ- ja virkaehtosopimusten mukaista palkkaa sekä kaupungin työsuhde-edut
käyttöösi työsuhteen ajaksi. Palkkatukipaikkoja voit hakea, mikäli kuulut kaupungin työllistämisen kohderyhmiin. Lisätietoja kuulumisestasi näihin kohderyhmiin
tai avoinna olevista palkkatuki- ja työkokeilupaikoista saat joko omalta kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijältäsi tai TE-toimiston asiantuntijaltasi.
Voit myös ottaa sähköpostitse yhteyttä kaupungin palkkatukityöhallintoon
tyollistaminen@hel.fi.

Amiedu on pääkaupunkiseudun johtava ammatillinen
aikuiskouluttaja
ja työelämän
kehittäjä.
K-RYHMÄN
KUMPPANI

KAUPAN ALAN, ESIMIESTYÖN JA
JOHTAMISEN KOULUTUKSISSA.

Autamme koulutuksen kautta sekä työyhteisöjä,
että yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa.

Vaikuttavaa osaamista

amiedu.fi
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Työllisyyskoulutukset

Asiakkaanamme voit osallistua maksutta erilaisiin kortti- ja lyhytkoulutuksiin.
Näitä koulutuksia ovat mm. hygieniapassi, anniskelupassi, ensiapukoulutukset, järjestyksenvalvojakorttikoulutus, työturvallisuus- ja tulityökoulutus. Lisäksi
tarjonnassa on tietotekniikkakoulutusta ja erilaisia vaihtuvia koulutuksia. Sinun
on myös mahdollista saada taloudellista tukea omaa työllistymistäsi tukevien
maksullisten koulutusten kustannuksiin pienellä omakustannusosuudella.
Lisätietoja: tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Valmennus

Olemme hankkineet osalle asiakkaistamme mahdollisuuden maksuttomaan ohjaukseen ja valmennukseen kohti työelämää. Palvelun tavoitteena on auttaa sinua työllistymään mahdollisimman nopeasti. Valmennusta tarjoavat kymmenen
eri palveluntuottajaa, joista voit valita itsellesi sopivimman. Palveluntuottajiamme
ovat Amiedu, Ana-kom, Arffman Consulting, Invalidi-säätiö, KK Valmennuskeskus, Nordic Henkilöstöpalvelut, Soprano, SpringHouse, Suomen ympäristöopisto Sykli ja KKVerve. Valmennuksista saat lisätietoa omalta työllisyyspalvelujen
yhteyshenkilöltäsi.

Oletko työnhakija?
Löydä �et
uuteen uraan!
WWW.SYKLI.FI

Etsitkö hyvää työtä?
www.personalhuset.fi

Helsingin kaupungin
työllisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
ja Maahanmuutto

Ohjaamo

KELA

Fredrikinkatu 48
00100 Helsinki
Avoinna: ma klo 12–17 ja ti–pe klo 10–17
Puh. 040 704 6818 (klo 9–15)
ohjaamo@hel.fi
www.ohjaamo.hel.fi

Nuorten palvelut, Urapalvelut
ja TYP-tiimi

Helsingin kaupungin
työllisyyspalvelut

Aikuisten palvelut

International House Helsinki (IHH)
Albertinkatu 25
00180 Helsinki
www.ihhelsinki.fi

Stadin osaamiskeskus

Teollisuuskatu 23
00510 Helsinki
puh. 09 310 80045 / 040 632 8931

Palvelumme tuovat ratkaisuja työuran eri vaiheisiin.
Työkyvyn ongelmat, kielitaidon puute tai pitkittynyt
työttömyys ei ole meille este, ainoastaan haaste löytää
asiakkaillemme mielekkäitä polkuja työelämään.
Ammatillinen kuntoutusselvitys ja työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Kela)
- Laadimme sinulle suunnitelman, jonka pohjalta
voit hakeutua opiskelemaan tai saada tukea
työllistymiseen. Tarvittaessa saat myös työllistymistäsi tukevaa suomen kielen opetusta.

Runeberginkatu 5, 8. krs.
00100 Helsinki
Viipurinkatu 2, 6. krs
00510 Helsinki
Puh. 09 310 36090

Olemme
erikoistuneet
työhön.

TE-palvelut

Työeläkelaitosten ja vakuutusyhtiöiden
palvelut - Yksilöllisessä palvelussa kartoitamme
kokonaistilanteesi ja toiveesi, joiden pohjalta
laadimme kanssasi mielekkään ammatillisen
suunnitelman. Tuemme toteuttamista työllistymiseen tai opiskeluratkaisun löytymiseen saakka.
Ammatillinen kuntoutustutkimus - Jos olet
Helsingin kaupungin työntekijä, voit selvittää
työkykyäsi ja kuntoutusmahdollisuuksiasi ammatillisessa kuntoutustutkimuksessa. Samalla saat
uraohjausta suunnitelmien laadintaan.

Duunivalmennus - Pääset Helsingin kaupungin
TYP:n ja nuorten ohjaamon kautta yksilölliseen
valmennukseen, jossa haemme sinulle sopivaa
työ-, työkokeilu- tai oppisopimuspaikkaa.
Buusti - Kaikille asiakkaillemme avoimessa työnhakupajassa päivität työnhakutaitosi, saat ohjausta työpaikkojen hakemiseen, tapaat työnantajia
sekä toisia työtä hakevia asiakkaitamme.

Tule tutustumaan! Järjestämme avoimen
infotilaisuuden joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 14–15.
Verve Helsinki, Kumpulantie 7, 6 krs.
040 583 8675
Lue lisää: www.verve.fi ja www.kela.fi

Facebook: @vervehelsinki | Instagram: @vervenuoret | Twitter: @vervesuomi

• www.jssuomi.fi

Unioninkatu 28 A
00170 Helsinki

