vca.fi

Tiesitkö, että
näinkin voi työllistää?
Oppisopimus: Työnantajan ja opiskelijan välinen
määräaikainen työsopimus. Opiskelija saa palkkaa työssäoppimisen ajalta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimuksen ajan. Lisäksi työnantaja voi
saada palkkatukea oppisopimusaikana.
Lisätietoa TE-toimistosta

Tutustu tarkemmin osoitteessa:

tyohonvalmentaja.fi
Työhönvalmentaja tukee työnantajaa ja työntekijää
työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Työhönvalmentaja auttaa työnhakijaa sopivan työn
etsimisessä ja tukee työnantajaa työtehtävien räätälöinnissä.

www.mol.fi > työnantajan palvelut > oppisopimus

Työkokeilu: TE-toimiston henkilöasiakkaille: nuorille
tai alaa tai ammattia vaihtaville henkilöille työllistymisvaihtoehtojen selvittämiseksi. Kesto 1–12 kuukautta, josta
enintään 6 kuukautta saman työnantajan tehtävässä. Työkokeilu suoritetaan aina työpaikalla ja se tukee asiakkaan
paluuta työmarkkinoille.
Lisätietoa TE-toimistosta

www.mol.fi > työnhakijan palvelut > työnhaku Suomessa
> työkokeilu

Siirtymätyö: Suunnattu mielenterveyskuntoutujien
työllistämiseen. Työnantaja voi palkata mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäsenen 6–9 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Kuntoutujan poissaollessa
Klubitalo järjestää työpaikalle sijaisen.
Lisätietoa

www.fh-klubitalot.fi > klubitalotietoa > siirtymätyöohjelma

VATES-säätiö
Oltermannintie 8
PL 40, 00621 Helsinki
Puh. 09 7527 551
Faksi 09 7527 5521
www.vates.fi

Työhönvalmentaja
– ratkaisuja rekrytointeihin

Tukea palkkaukseen
Palkkatuki: Harkinnanvaraista palkkatukea voi saada
muun muassa työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön,
työttömän osatyökykyisen tai vammaisen henkilön palkkaamiseen. Työntekijän palkan on oltava työehtosopimuksen
mukainen.
Lisätietoa TE-toimistosta

www.mol.fi > työnantajan palvelut > palkkatuki ja muut tuet

Moninaista
osaamista
yrityksiin

Oikea työntekijä
oikeaan tehtävään
Palkkaamalla osatyökykyisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan tuot samalla työyhteisöösi monimuotoisuutta. Yhteiskuntavastuu konkretisoituu pienissä teoissa omassa työssä.
Työhönvalmentaja tukee osatyökykyisen, vammaisen tai
pitkäaikaissairaan työllistymistä. Työhönvalmentaja tukee
henkilön työtehtävien räätälöinnissä, auttaa työtehtävien
suunnittelussa ja perehdytyksessä sekä erilaisten tukien
hakemisessa.

Työhönvalmentaja
•• Löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja räätälöi työtehtäviä
•• Helpottaa rekrytointia ja osallistuu perehdyttämiseen
•• Tukee työyhteisöä uuden työntekijän tuloon
•• Auttaa työnantajaa erilaisten tukien hakemisessa
Työhönvalmentajan palveluita saa
•• Kunnista
•• Oppilaitoksista
•• Työterveyshuollosta
•• TE-toimistoista
•• KELAsta
•• Vakuutuslaitoksista
•• Järjestöistä, yhdistyksistä ja säätiöistä
•• Yksityisiltä palveluntuottajilta

Työolosuhteiden järjestelytuki: Tuella voidaan
korvata vammaisen tai sairaan henkilön tarvitsemia välineitä tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia,
jotka ovat välttämättömiä henkilön työnteon kannalta.
Tukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun
määräajaksi.
Lisätietoa TE-toimistosta

www.mol.fi > koulutus ja ammatinvalinta > vamman tai
sairauden vaikutus työllistymiseen

