TILAA KOHTAAMISILLE

Palvelut
asiakkaan
mukaan
Valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa osa

TYÖNANTAJA
Tarvitsetko yritykseesi tilapäisiä
lisäkäsiä tai tekijän vakituiseen
työsuhteeseen?
Ota meihin yhteyttä!

TE-toimiston asiakkaista on siirtynyt oman kotikuntansa järjestämien työllisyyspalveluiden piiriin. Asiakkaille tarjotaan kunnasta kaikki samat palvelut kuin
TE-toimistostakin. Kokeiluun kuuluvien asiakkaiden
tiedot siirtyvät automaattisesti kunnalle, eikä muutos
edellytä asiakkaalta mitään toimia.
Kokeilun tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkinaasemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Työllisyyspalveluiden lisäksi saatavilla ovat myös Kelan palvelut
ja työttömien terveyspalvelut.

Tarjoamme henkilökohtaista ja
asiakasta lähellä olevaa palvelua sekä
neuvontaa helposti yhdestä osoitteesta.

Osaamisella
menestykseen
Meillä voit opiskella
aidosti verkossa tai
lähiopiskeluna
ympäri Suomen.

OMAVALMENTAJA
TUKEE JA TSEMPPAA
Jokaiselle kuntakokeilun asiakkaalle on nimetty
omavalmentaja, joka tuntee asiakkaansa tilanteen
kokonaisuutena. Omavalmentaja on asiakkaalleen
rinnalla kulkija, joka tukee työnhaussa ja neuvoo
työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa asiakkaan omat tarpeet ja lähtökohdat huomioon ottaen.
Omavalmentaja on helposti tavoitettavissa. Hänen
luonaan voi tulla käymään, ja yhteyden saa myös
soittamalla tai viestillä.

Rakennamme palvelua

SINULLE

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUSSA

Osuvia alavalintoja | hyvää opiskelumotivaatiota | yksilöllistä ohjausta
OTA YHTEYTTÄ - AUTAMME ETEENPÄIN:

Merja Kaateikko
p. 040 868 0834
Tehoa ammatilliseen koulutukseen ja työllisyyden kuntakokeiluun

Valmennus auttaa uudelle uralle
Uravalmennus auttaa asiakasta selkeyttämään omia am-

Uravalmennus on käytännönläheistä, ja voi se sisältää

matinvalinta- tai urasuunnitelmiaan ja löytämään vaih-

muun muassa tutustumiskäyntejä ja lyhyitä työelämän

toehtoja työllistymiseen tai kouluttautumiseen sekä ke-

lupa- ja korttikoulutuksia. Tarjolla on sekä henkilökohtaista

hittämään omia työelämävalmiuksiaan. Valmennuksen

ohjausta että tietoa ja tukea toisilta valmennukseen osal-

aikana laaditaan asiakkaalle toteuttamiskelpoinen ura-

listujilta.

ja työllistymissuunnitelma. Yrittäjyydestä kiinnostunut asiakas voidaan ohjata valmennuksen kautta myös

Uravalmennuksen enimmäiskesto on 40 päivää 12 kuukau-

yrittäjäkoulutukseen.

den aikana, ja siihen voidaan yhdistää myös erikseen järjestettävä työkokeilu.

• Opistovuosi oppivelvollisille • TUVA-koulutus
• Aikuisten perusopetus • Ammatillinen koulutus
• Korkeakouluun tähtäävät opintolinjat
• Avoin yliopisto ja avoin AMK
• Taidelinjat • Maahanmuuttajakoulutus
• Lyhytkurssit ja valmennukset

EPOPISTO.FI  

Tavoitteellista työnhakua
Työnhakuvalmennuksen tavoite on auttaa asiakasta
hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. Valmen-

Tarjoamme palveluita myös
erilaisten hankkeiden kautta.

nus voidaan aloittaa, kun asiakkaan työnhaku on jo
käynnissä.
Työnhakuvalmennuksessa tarjotaan tukea ja neuvontaa esimerkiksi cv:n ja työhakemusten laatimiseen sekä
tiedon hankkimiseen. Palvelu räätälöidään asiakkaan

www.seinajoki.fi/tyollisyydenkuntakokeilu/
palvelut/ajankohtaiset-hankkeet-ja-palvelut/

omiin tarpeisiin vastaavaksi.

MEILLÄ ON KYMMENIÄ
AVOIMIA TYÖPAIKKOJA
KATSO ETELÄ-POHJANMAAN PARHAAT PAIKAT
WWW.GO-ON.FI

GO ON SEINÄJOKI-VAASA

Työkokeilun kautta uudelle alalle
Työkokeilu on erinomainen mahdollisuus kokeilla eri aloja

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla normaalisti

ja suunnitella omaa ammatinvalintaa. Työmarkkinoille

työsuhteessa tehtäviä töitä. Ohjaamisesta vastaa työ-

palaaville työkokeilu tarjoaa tilaisuuden testata työkuntoa

kokeilun järjestäjä. Onnistuneen työkokeilun jälkeen

ja -kykyä, ja se sopii hyvin myös alanvaihtajille.

työsuhdetta voidaan jatkaa vaikkapa palkkatuen turvin.

TYÖNANTAJA
Työkokeilu tarjoaa sinulle
mahdollisuuden tutustua uusiin
työntekijöihin, kokeilun jälkeen
on helppoa palkata heidät
yrityksesi työvoimaksi.

Järjestämme yrittäjäkoulutusta,
joka tarjoaa perustietoa yrityksen
perustamiseen ja yrittäjyyteen
liittyvistä asioista.
Yrittäjäksi ryhtyvän työttömän
työnhakijan on mahdollista hakea
myös starttirahaa yrittäjyytensä
tueksi.
Kysy meiltä lisää!

Tukea palkkakustannuksiin
Palkkatuki on rahallista tukea, jolla korvataan työnanta-

kuin työsopimus solmitaan. Työnhakijaa palkkatuki auttaa

jalle osa työntekijän palkkauskustannuksista. Palkkatuki

esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin vamma tai sairaus tai am-

edellyttää aina työsopimusta, ja sitä voidaan myöntää

matillisen osaamisen vajavaisuus vaikeuttaa työtehtävistä

vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henki-

selviytymistä.

lön palkkaamiseen. Palkkatukea on aina haettava ennen

TYÖNANTAJA
Kun palkkaat yritykseesi työttömän työnhakijan, on sinulla mahdollisuus hakea palkkatukea
ennen työsopimuksen solmimista, kun riittävät kriteerit täyttyvät.

HAEMME

säännöllisesti työntekijöitä
toimipaikkoihimme asiakaspalvelutehtäviin.

Mm. myyjän, liikennemyymälätyöntekijän, ABC-kokin, ravintolakokin,
tarjoilijan, vastaanottovirkailijan, kerroshoitajan ja parturi-kampaajan töitä.
Tarjoamme myös S-ryhmän / Eepeen erinomaiset henkilökuntaedut,
jotka ovat käytössä koko kotitaloudellasi, tietyin edellytyksin.
Katso henkilökuntaeduista täältä: https://s-ryhma.fi/tyopaikat/miksi-s-ryhmaan

Tarkista avoimet työpaikkamme tai laita avoin hakemuksesi
tulemaan osoitteeseen: eepee.fi/tyopaikat/

Opiskelemalla kiinni työelämään
Päätoiminen opiskelu työttömyysetuuden turvin on mah-

taminen johtaa tutkintoon. Omavalmentaja ja koulutus-

dollista joko omaehtoisesti tai työvoimakoulutuksessa.

valmentaja neuvovat ja auttavat asiakkaita opintoihin

Opiskelu sopii niin alanvaihtajille kuin oman ammattitai-

hakeutumisessa.

don vahvistamiseen ja päivittämiseenkin.
Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos, ja etuuden maksaa
Työttömyysetuudella opiskeleva voi suorittaa ammatilli-

Kela tai työttömyyskassa. Ratkaisun opintojen tukemisesta

sen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkin-

työttömyysetuudella tekee kotikunta. Ole yhteydessä

non tai alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja

suunnitelluista opinnoistasi ennen kuin aloitat ne.

myös yksittäisiä tutkinnon osia silloin, kun niiden suorit-

TYÖNANTAJA
Osaava työvoima auttaa myös yrityksiä
kehittymään entistä kilpailukykyisemmiksi.

Jatkuvan oppimisen viisikkoon kuuluvat
viisi eteläpohjalaista oppilaitosta tekevät
aktiivista yhteistyötä jatkuvan oppimisen
edistämiseksi.

Lue lisää miten omaa osaamistaan
voi kehittää läpi työuran:
www.jatkuvanoppimisenviisikko.fi

Olemme mukana valtakunnallisessa työkykyohjelmassa.
Tutustu ohjelmaan:
www.eptyp.fi

Tarjolla monialaista tukea
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP

taan lausunto työkyvyttömyydestä ja aloitetaan selvityk-

on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli.

set eläkkeelle siirtymistä varten.

TYP auttaa tilanteessa, jossa työttömyys on pitkittynyt ja
asiakas tarvitsee erilaisia toisiaan tukevia palveluita sekä

Toimimme myös edunvalvojana Tulevaisuuden sosiaali-

selvityksen työkyvystään.

ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvassa TOIMEKSI-hankkeessa, jonka

Asiakkaan elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltai-

tarkoitus on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkein

sesti, ja hänellä on mahdollisuus terveystarkastukseen ja

heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden

lääkärin palveluihin saman katon alla. Tarvittaessa anne-

palveluita Etelä-Pohjanmaalla.

Jokaiselle ihmisellä on oma polkunsa, siksi työllisyyden kuntakokeilussa
omavalmentaja auttaa työnhaussa ja kartoittaa asiakkaan kanssa eri vaihtoehtoja.

Muuttuneen elämäntilanteen
kautta uuteen alkuun
”Olin parin vuoden ajan tehnyt reissuhommia nosto-

käteen. Harmillisesti kaikki paikat olivat täynnä, eikä

ovia asentaen, kun elämä otti uuden suunnan. Ero ja koko-

peruutuspaikkojaan syksyn aikana auennut. Oma-

päiväiseksi lähivanhemmaksi ryhtyminen pakottivat

valmentajani Tiina ehdotti alan opiskelua etänä ja kehotti

lopettamaan reissuhommat ja miettimään uutta alaa.

minua hakemaan toiseen kouluun. Lähetin hakemuksen,
ja nyt opiskelen IT-alaa Saskyssa.

Kesän 2021 olin Atrialla, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Omia mielenkiinnon kohteita oli mietittävä vakavasti.

Opiskelen OMOlla , ja opinnot kestävät kaksi vuotta.

Minulla oli peruskoulun jälkeen kesken jäänyt autoalan

Etäopiskelu sopii elämätilanteeseeni hyvin, sillä pystyn

koulutus ja sen jälkeen suoritettu maalarin tutkinto,

opiskelemaan sillä välin, kun alakouluikäinen lapseni on

mutta ne alat eivät tuntuneet enää omilta. IT-ala oli

koulussa, ja olemaan kotona vastassa, kun hän saapuu

aina kiinnostanut minua mutta jäänyt kuitenkin muiden

koulusta. Etäopiskelua on nyt takana muutama viikko.

valintojen jalkoihin.

Sekä ala että etäopiskelu tuntuvat omilta ja sopivat täydellisesti elämäntilanteeseeni.”

Päätin hakea IT-koulutukseen Sedulle. En ehtinyt mukaan
yhteishakuun vaan lähetin erillisen hakemuksen jälki-

Janne 31 vuotta, Seinäjoki

TYÖKOKEILUSTA VAKITUISEEN TYÖHÖN

”Minulla on taloushallinnon ammattitutkinto, mutta

tekijäksi. Aloitin uudestaan opiskelun Sedussa,

tarvittavat näytöt ovat suorittamatta. Nykyinen

ja tavoitteenani on suorittaa tarvittavat näytöt

työnantajani haki työntekijää pidempään työkokei-

nykyisessä työpaikassani.

luun, jonka päätteeksi olisi mahdollista työllistyä
samaan työhön palkkatuella. Omavalmentajani oli

Koska työntekijää ei haettu julkisesti, en olisi itse

kuullut tästä kontaktiensa kautta ja varmistanut

tuota työpaikkaa löytänyt. Omavalmentajallani oli

omalta vastuuopettajaltani Sedusta, että osaamiseni

merkittävä ja ratkaiseva osuus minun työllistymi-

riittää. Hän tarjosi minua tuohon työhön. Kaikki

sessäni nykyiseen työpaikkaani.”

meni sen jälkeen sujuvasti. Minut palkattiin kuuden
kuukauden työkokeilun jälkeen vakituiseksi työn-

Nainen 47 vuotta, Ilmajoki

Tule töihin Valiojengiin,
tulevaisuuden huippuosaajaksi!
Innovatiivisessa porukassamme kehitetään ja valmistetaan
ravitsevia ja rakastettuja elintarvikkeita. Juuremme ovat
vahvasti Suomessa ja tuotteemme tunnetaan jo 60 maassa.
Vaalimme työssämme vastuullisuutta, ja yhdessä kumppaneidemme kanssa tavoitteenamme on tehdä maidostamme
hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Kiinnostaako monipuoliset uramahdollisuudet?

Valio on toimiva työpaikka, jossa viihdytään hyvin. Meillä
voit työllistyä meijeri- ja elintarvikeprosessien hallinnassa,
logistiikassa sekä kunnossapidossa. Kiinnostuksesi mukaan
joko operatiivisissa, asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä.
Toimintamme ytimessä ovat tulevaisuuden ratkaisut. Digitaalisuuden ja tekniikan asiantuntijat tuotantoprosessissamme
ovat tulevaisuuden huippuosaajiamme. Jos hallitset dataa,
tekoälyä ja osaat rakentaa tehdasta tulevaisuuden IOTmaailmaan, meiltä saattaisi löytyä kiinnostavia tehtäviä juuri
sinulle. Tule rakentamaan tulevaisuutta kanssamme!

Lisätietoa meistä ja avoimet työpaikat löydät
www.valio.fi/rekry Jos sopivaa tehtävää ei juuri nyt
löydy sivuiltamme, niin voit jättää avoimen hakemuksen.

Seinäjoen työllisyyspalvelut

Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki
puh. 06 416 6544
tyollisyyskokeilu@seinajoki.fi

Ilmajoen työllisyyspalvelut
Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki
puh. 06 419 1111

Kuntoutus- ja
työllistymispalvelut
www.buustiaelamaan.fi

• www.jssuomi.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot nettisivuiltamme:
www.seinajoki.fi/tyollisyydenkuntakokeilu

