Työllisyyspalvelut

lähelläsi
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Kuntakokeilu
tukee työllistymistä

Mikkelin seudulla järjestetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilu, jonka aikana mukana olevat kunnat
vastaavat työnhakijoille tarjottavista palveluista.

Kenelle

kokeilu on suunnattu?

MUKANA KOKEILUSSA OVAT:
Mikkeli
Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi

Mäntyharju
Pertunmaa
Puumala

Kuntakokeilun tarjoamat palvelut on suunnattu niille
työttömille ja muille työnhakijoille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kohderyhmään kuuluvat
myös kaikki alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset työttöminä tai työvoimapalveluiden piirissä
olevat työnhakijat.

LUE LISÄÄ
TYÖLLISYYDEN
KUNTAKOKEILUSTA:
www.tem.fi/
tyollisyyskokeilut

Onnistuneita
työkokemuksia
Savilahdenkatu 10 M2, 50100 Mikkeli

eezy.fi
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Tavoitteena

työllisyyden lisääminen

Työllisyyskokeilulla pyritään lisäämään alueiden työnhakijoiden työllistymistä ja kouluttautumista sekä
tarjoamaan paikallisia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen.
Palveluilla pyritään vastaamaan paremmin yksittäisten työnhakijoiden tarpeisiin. Erityisesti palveluita

halutaan tarjota niille työttömille, jotka ovat olleet
työttöminä pidempään ja joilla on haasteita päästä
työmarkkinoille.
Asiakaslähtöisyyttä lisätään yhdistämällä kunnalliset
palvelut, kuten työllisyys-, terveys- ja koulutuspalvelut, yhdeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi.

OTA UUSI SUUNTA TYÖELÄMÄSSÄ
TULE MEILLE TÖIHIN!

Meillä Uutta elämää Groupilla pääset edistämään tavoitteitasi.
Työjakson aikana opit uutta ja saat päivitettyä osaamistasi.
Me olemme mukana tukemassa sinun suunnitelmiasi.
Meille on tärkeää, että työssä viihdytään ja jokainen pääsee
hyödyntämään omaa osaamistaan kohti tavoitteitaan.

Kysy lisää
asiakasohjauksesta

Seuraa meitä myös
somessa @uutta elämää

010 327 2930

uuttaelamaa.fi
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Palvelut
työnhakijoille

Työllisyyskokeilun palveluihin lukeutuvat monipuoliset neuvonta- ja
uraohjauspalvelut. Jokaiselle työnhakijalle nimetään OMAvalmentaja,
jonka kanssa kartoitetaan oma lähtötilanne, osaaminen ja toiveet.
Tämän jälkeen mietitään yhdessä, mitkä palvelut tukevat työllistymistä parhaiten.

Tietoa avoimista työpaikoista
Urasuunnittelu
Työnhakutaidot
Valmennukset ja koulutukset
Työkykyä tukevat palvelut

5

LISÄTIETOA PALVELUISTA
Palveluopas
www.mikkeli.fi/palveluopas
Työmarkkinatori
Mikkelin seudun palvelut löytyvät
Aluesivujen alta.
www.tyomarkkinatori.fi

KATSO MYÖS
ForeAmmatti-palvelu
Tietoa mm. erilaisista
ammateista ja koulutuksista
sekä työkaluja oman osaamisen kartoittamiseen.
www.foreammatti.fi
Kykyviisari
Testi työ- ja toimintakyvyn
arviointiin.
www.kykyviisari.fi

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta puhelinpalvelussa?
Ikääntyneille suunnatulla Vahvikelinjalla keskustellaan, visaillaan ja jumpataan soittajien kanssa.
Päivystykset ovat ma, ti, ke ja su klo 13–15, mutta tavoitteena on saada päivystys viikon jokaiselle
päivälle. Vahvikelinjan päivystäjänä voit joustavasti itse valita tekemiesi päivystysten määrän.
Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua asuinpaikasta riippumatta, sillä kaikki tapaamiset ja koulutus
tapahtuvat verkossa. Älypuhelimen ja tietokoneen toimintojen perustuntemusta tarvitaan.

vahvikelinja

050 328 8588

Tule mukaan ja täytä hakemus vtkl.fi/vapaaehtoiseksi-vahvikelinjaan.
Lisätietoja 050 514 5711, senioritoiminta@vtkl.fi, vtkl.fi/vahvikelinja
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Yritysyhteistyö
Työllisyyspalvelut tekevät yritysten kanssa monenlaista yhteistyötä. Välitämme yritysten työpaikkailmoituksia työnhakijoille ja vastavuoroisesti esittelemme yrityksille potentiaalisia työntekijöitä. Lisäksi
neuvomme palkkatukea koskevissa kysymyksissä.
Yritysten käytössä ovat myös kuntien omat yrityspalvelut.

Yrittäjäksi?
Yrittäjyyttä suunnitteleville on tarjolla esimerkiksi
erilaisia yrittäjyyskoulutuksia ja neuvontaa starttirahan hakemiseen liittyen.
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We help

with finding employment
The local government pilot programme for promoting
employment in the Mikkeli area aims to provide employment
for the unemployed and other jobseekers. Jobseeker services
include career counselling services, coaching and trainings.
A personal coach (OMA coach) is appointed for everyone to
help them use the services.
THE MUNICIPALITIES IN THE PILOT PROGRAMME:
Mikkeli
Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi

Mäntyharju
Pertunmaa
Puumala

MORE
INFORMATION ABOUT
THE SERVICES:
kuntakokeilu@mikkeli.fi

työllisyyden kuntakokeilusta Mikkelin seudulla:
www.mikkeli.fi/mikkelinseudunkuntakokeilu

TYÖNHAKIJOIDEN ASIAKASPALVELU

KUMPPANUUSASIAT

p. 044 794 5726 (arkisin klo 9–15)
kuntakokeilu@mikkeli.fi

Pekka Patama, pekka.patama@mikkeli.fi
Niina Koponen, niina.koponen@mikkeli.fi

HAE ELÄMÄSI TYÖPAIKKAAN!
Meillä pääset osaksi monitaitoista ja innostavaa työyhteisöä
Olemme vireä, lähes 40 000 jäsenen yhteisö, jossa työskentelee ympäri vuoden reilut 100
työntekijää. Meillä työskentelee eri alojen ammattilaisia monipuolisissa tehtävissä niin
hengellisessä työssä, hautausmaatyössä, kiinteistötyössä kuin toimistotyössä. Tarjoamme
työntekijöillemme merkityksellisen työn ja hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua.
Olemme myös merkittävä kesä- ja kausityöllistäjä. Tarjoamme mm. vuosittain kymmeniä
työpaikkoja seurakunnan eri hautausmaille ja palkkaamme kesäkaudelle yhteensä lähes sata
työntekijää.

Lue lisää meistä ja seuraa avoimia työpaikkojamme osoitteessa:

www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

Löydät meidät myös
sosiaalisesta mediasta:

• www.jssuomi.fi

Lue lisää

