HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JA HANKEMALLIEN KERÄÄMINEN
OHJELMAKAUDEN 2007–2013 AIKANA
Yhteyshenkilö: Seija Pietari, 040 588 5978, seija.pietari@kauhajoki.fi
Hyvän käytännön/hankkeen nimi: Seutukunnallinen työpaja (S10250, 701520)
Ohjelma ja toimintalinja: LS ESR, TL 2
Toteutusaika: 9/2008 – 3/2011
Päätoteuttaja: Kauhajoen kaupunki
Vo: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus
Rahoitus: ESR 142 117 €/ valtio 97 209 €/ muu 115 966 €/ kokonaiskustannukset 355 292 €
Hyvän käytännön/hankkeen tarve/lähtökohta/tavoitteet:

Seutukunnallinen Työpaja on Isojoen, Jurvan, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueilla toimiva hanke, jonka
lähtökohta on tarjota yksilö- ja työvalmennusta, tuettuja palveluja ja ohjausta työpajoilla sekä yrityksissä
henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea työelämään tai koulutukseen pääsemiseen. Hanke edistää työvoimavarojen tehokasta käyttöä ja vastaa osaavan työvoiman saatavuuden ongelmaan etsimällä kohderyhmälle sopivia töitä ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta sekä luomalla uusia työllistymismahdollisuuksia.
Hyvän käytännön/hankkeen kuvaus:

Projektilla haetaan ratkaisua siihen, millä tavalla on tarpeen ja kuinka voidaan konkreettisesti paikalliseen ja
alueelliseen palvelurakenteeseen sopivalla tavalla tukea kohderyhmään kuuluvien ura- ja koulutusvalintaa
ja -polkua sekä työelämässä ja koulutuksessa selviytymistä. Projektin tavoitteena on luoda alueelle toimiva
välityömarkkinamalli ja vakiinnuttaa seudullinen työpajatoiminta. Projektin kohderyhmä on vaikeasti
työllistyvät, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, nuoret ja romanit. Projektiin osallistuu vuosien
2008–2011 aikana yhteensä 150 valmentautujaa.

Hyvän käytännön/hankkeen edellytykset:

Edellytyksenä on yhteistyö eri toimijoiden kanssa (esim. terveydenhuoltopalvelut). Valmentajien ja
valmentautujien pitkäjänteisyys ovat tärkeässä osassa, jotta valmentautujan elämän rakentaminen voidaan
aloittaa ihan alusta.
Hyvän käytännön/hankkeen vaikutukset/tulokset:

Projektissa tehtävä toiminta parantaa ja kehittää työvoiman saatavuutta. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä
hyödynnetään myös muun muassa alueellisen työllisyysstrategian suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
päätettäessä tulevista paikallisista ja alueellisista kehittämistarpeista ja resurssijaosta.

Käytännön/hankkeen toteutuksen haasteet ja ongelmakohdat:

Valmentautujan aktivoituminen ja motivoituminen sekä heidän kuntoutus ja elämäntapojen muutos ovat
projektin haasteita. Toimijoiden asenteisiin vaikuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa ongelmien
kartoittaminen hidastavat projektin etenemistä.
Toimenpiteet käytännön juurruttamiseksi tai hankkeen laajemmaksi hyödyntämiseksi:

Alueelle muodostuu pysyvä välityömarkkinoiden malli ja vakiintunut työpajatoiminta, joilla voidaan edesauttaa vaikeasti työllistyvien työllistymistä tulevaisuudessa. Tavoitteena on työpajan ja sen toiminnan
vakiinnuttaminen projektin toiminta-alueelle niin, että jatkossa ns. pysyvä työpaja mahdollisesti toimisi
kokonaan ilman ulkopuolista rahoitustahoa.

