TE-palvelut tukee ja auttaa työnantajaa
osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisessä!
Tutustu tuki-, apu- ja palveluvalikoimaamme www.te-palvelut.fi
Työkokeilu
Rekrytointiprosessi voi alkaa työkokeilulla, jolla selvitetään esim.
työtehtävien soveltuvuutta ja osaamisen laajuutta. Työkokeilussa
henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä.
Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa sen
ajalta työttömyysetuutta.

Palkkatuki
Haluatko yritykseesi innostuneen työntekijän, joka tuo ison
osan palkastaan mukanaan? Työnantaja voi hakea palkkatukea
TE-toimistosta ennen työsuhteen alkua. Osatyökykyisen kohdalla
palkkatuki voi olla jopa puolet kokonaispalkkauskustannuksista.
Palkkatukea voidaan myöntää harkinnan mukaan toistaiseksi tai
määräajan voimassa olevaan työsuhteeseen kerrallaan
24 kuukauden ajalle.

Työhönvalmentaja
Henkilökohtainen työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa työn
aloituksessa. Jos osatyökykyisen henkilön työnaloituksessa
tarvitaan lisätukea, voi TE-toimisto kustantaa työpaikalle avuksi
henkilökohtaisen työhönvalmentajan. Työhönvalmentaja ohjaa,
tukee ja auttaa esim. perehdytysvaiheessa.

Työolosuhteiden järjestelytuki
Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan harkinnanvaraisesti
myöntää, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön
vamma tai sairaus sitä edellyttää. Tukea voi hakea määräajaksi
toisen työntekijän antamaan apuun, jolloin tuki on enintään
400 euroa kuukaudessa. Työvälineiden hankintaan tai työpaikan
muutostöihin tukea voi saada enintään 4000 euroa henkilöä
kohden.

Työkykykoordinaattoriverkosto
Työkykykoordinaattorit ovat työelämän ja palvelujärjestelmän
asiantuntijoita, joiden tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen ja
työnantajan kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

RekryKoulutus
RekryKoulutus on sopiva vaihtoehto, jos et työnantajana löydä
yritykseesi ammattitaitoisia työntekijöitä. Työnantaja valitsee
työntekijän yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Koulutus
räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan, ja koulutuksen
hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Koulutuksen
kesto on 3–9 kuukautta.

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle
TE-toimiston asiakas voi pyytää TE-toimistosta todistuksen
suurtyönantajalle, että hänet on merkitty asiakasrekisteriin
osatyökykyisenä työnhakijana. Jos työssäolon viiden
ensimmäisen vuoden aikana osatyökykyinen tulee
työkyvyttömäksi, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan
työeläkemaksuluokkaan. Työntekijä toimittaa itse TE-toimistosta
saadun todistuksen työnantajalle. Lisätietoa kannattaa kysyä
omasta vakuutusyhtiöstä.

Työllistämispalkkio
Työllistämispalkkio on 4000 euron kertapalkkio, jonka myöntää
TE-toimisto. Palkkion tavoitteena on kannustaa työnantajia
solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Kokeilu toteutetaan
1.1.–30.6.2019.

Vahvojen osaajien työllistyminen työkokeilun kautta
”Työkokeilu on ollut loistava tapa löytää täydellinen työntekijä yrityksemme
tarpeisiin. Saimme motivoituneen, ahkeran ja positiivisen työkaverin, joka sopii
porukkaamme.”
”Osatyökykyiselle sopivan työn tekeminen on parasta kuntoutusta ja terapiaa,
jos asenne on kunnossa ja jaksaa yrittää omien voimiensa rajoissa.”

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden reitti työmarkkinoille –
sesonkitöistä vakituisempiin tehtäviin
”Tavoitteenamme on ollut saada työ ja tekijä kohtaamaan. Tarve lisäavulle on
suurinta sesonkiaikoina, joten olemme järjestäneet erityistä tukea tarvitsevien
työllistämisjaksoja silloin. Tavoitteenamme on luoda heille valmiuksia
pidempään työllistymiseen.”
”Erityistä tukea tarvitsevien työllistäminen on vaikuttanut positiivisesti
työyhteisöön, työntekijöihin ja heidän lähipiiriinsä. Työntekemisen tulee olla
mahdollista kaikille, koska erilaisuus on rikkaus myös työyhteisöissä.”

Työllistyminen yhteiskunnallisessa yrityksessä palkkatuen avulla
”Kaikille työntekijöillämme on käytössään palkkatuki. Vaikka osatyökykyinen
olisi omassa työssään kuinka osaava tahansa, työ on hänelle
kuormittavampaa ja hitaampaa kuin muille.”
”Tuotamme totta kai yhtä hyviä palveluita kuin muutkin eli emme saa
asiakkailtamme mitään anteeksi. Mutta varmaankin jotkut kokevat bonuksena,
että työllistävät samalla osatyökykyisiä.”

Yrityksen ja TE-toimiston yhteistyönä toteuttama RekryKoulutus
”Olemme panostaneet rekrytointiin ja miettineet tarkkaan, millaisia tehtäviä on
tarjolla sekä millaista osaamista tarvitsemme. Olemme valinneet koulutukseen
osallistuneille kunkin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja kokemukseen
sopivan työn ja tiimin sekä perehdyttäneet heidät työhönsä huolella.”
”Olemme kuulleet koulutuksen aikana ihania onnistumistarinoita, kun ihminen
on löytänyt oman tarkoituksensa ja paikkansa yhteiskunnassa ja
työelämässä.”

Työtä kykyjesi mukaan.
Löydetään ratkaisuja. Yhdessä.

