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LAPTUOTE-SÄÄTIÖ
ETELÄ-KARJALAN ALUEELLA
kotipaikkana Lappeenranta

toimintaa yli 40 vuotta, säätiönä vuodesta 1997

www.laptuote.fi

MAHDOLLISUUKSIEN NÄKIJÄ JA TEKIJÄ

Toimipaikat:
Lappeenranta: Kivenkatu 2-4,    
Joutseno: Annukka-paja, Annukantie 4
Parikkala:  Kiipolan työhönvalmennuskeskus,             
Kiipolantie 2
Imatra: Koulutus- ja ryhmäpalvelutilat, 
Kauppakeskus Mansikkapaikka 

Työpajat:
• ATK- ja mediapaja
• Kotityökeskus
• Huonekalujen entisöinti  
(pintakäsittely ja verhoilu)

• Puutyöt, remontti ja kaiverrus  
• Keittiö, henkilöstöruokala, Lpr
• Lounaskahvila Annukka, Joutseno
• Pesula
• Tekstiili 
• Pajamyymälä Tsoppi
• Kokoonpano ja pakkaustyöt 
• Postituspalvelu 
• Kudonta
• Parikkalassa SER –vastaanotto, 
kierrätysmyymälä ym. 
Kierrätystoiminta ja uusiotuotteet
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OPUS-hanke: (ESR) Laptuote-
säätiön osaprojekti 1.1.–
31.12.2014
Kehitetään välityömarkkinoiden 

välittäviä toimia ja työpaikkoja
Luodaan siirtymävaiheen työpaikkoja  

atk-mediapajalle
Seinätön paja/Edelleensijoittamis

mahdolli -suuksien (yrityksiin) 
kehittäminen ja vahvistaminen

Kuntoutuspalvelut:
Ammatillinen työhönvalmennus, Kela
Mielenterveyskuntoutujien ammatillinen 

työhönvalmennus, Kela
 Imba/Melba-työkyky- ja 

työnsopivuusarviot 

Nuorille suunnattu toiminta:
 Nuorten työpaja 
 Nuorten Oppipaja
Työpajakoulu Väylä
 Hengari / Ekamo
Etsivä nuorisotyö, Parikkala, Ruokolahti, 
Lemi ja Luumäki

Työhönvalmentajapalvelut:
Palvelu sisältää työhönvalmennusta, 

työnetsintää, ohjausta, valmennusta ym. 
tukea valmentautujan omien tavoitteiden 
mukaiseen työllistymiseen. 

Kehitysvammaisille palvelut 
(Vammaisten työtoiminta):
Kehitysvammaisten työtoiminnan 

toimintamuotoja ovat työtoiminta, 
avotyötoiminta, tuettu työ, sekä 
elämänhallintaa edistävä yksilöohjaus ja 
pienryhmätoiminta. 

MaTTi– hanke (ESR )1.3.2012 – 30.4.2014 
Kohderyhmä maahanmuuttajat
Kehittää työelämävalmiuksia
Parantaa työllistymismahdollisuuksia
Lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta 

suomalaisessa yhteiskunnassa

PATE-hanke (Typo ELY) 
Parikkalan seutu
 Kohderyhmä: vaikeassa 

työllisyystilanteessa olevat henkilöt ( 
pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät, 
ammattikouluttamattomat, nuoret ja 
vammaiset/osatyökykyiset)
Työkokeilut ja palkkatukityö, 

työhönvalmentajan palvelut, yksilö- ja 
ryhmävalmennuspalvelut.
Yritysyhteistyö

Vammaisten ja 
vajaakuntoisten työtoiminta 
 sos.huoltolain mukaista toimintaa
 15 henkilöä  toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa

Lakisääteinen kuntouttava 
työtoiminta 

Palkkatuettu työ
Työkokeilu
Työssäoppimisjaksot
Tuettu oppisopimus

Työpajat:
• ATK- ja mediapaja
• Kotityökeskus
• Lounaskahvila, Joutseno
• Keittiö, henkilöstöruokala ,Lpr
• Pesula
• Tekstiili 
• Pajamyymälä Tsoppi
• Huonekalujen entisöinti  
(pintakäsittely ja verhoilu)

• Puutyöt,remontti ja kaiverrus  
• Kokoonpano ja pakkaustyöt 
• Postituspalvelu 
• Kudonta
• Parikkalassa: SER –
vastaanotto, kierrätysmyymälä 
ym. Kierrätystoiminta ja 
uusiotuotteet

Yksilö-,ryhmä ja 
valmennuspalvelut Työvalmennus/työtoiminta Hanketoiminta/Projektit

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ, työelämäosallisuuden palvelut ja muu toiminta

IRIS- Ikääntyvien maahanmuuttajien 
palveluiden kehittäminen  (RAY)  
1.1.2013 -31.12.2015

Koulutus- ja ryhmäpalvelut:  
Työvoimapoliittinen koulutus 

(maahanmuuttajakoulutus)
Työvoimapoliittiset ryhmäpalvelut            
( työnhakuryhmät)
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Avoimille työmarkkinoille työllistymisen mahdollistavia toimia

AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE SIIRTÄVIÄ TOIMIA 

 Tuetut työhönvalmentajapalvelut
 Hyvät työnantajaverkostot
 Realistinen ote työhönvalmennuksessa (ei maalata pilvilinnoja työnhakijalle)
 Työkokeilun ja avotyön merkitys avoimille työmarkkinoille siirtymisen 

välivaiheena =>
 Palkkatukityö
 Työsuhde ilman tukia 
 Ns. räätälöity/sovellettu tuettu työ kehitysvammaisille

 Edelleensijoittaminen yrityksiin
 Edelleensijoittaminen avoimille työmarkkinoille säätiöistä, yhdistyksistä ym. 

3.sektorilta
 Seinätön paja-toiminta
 Työpankki-toiminta

 Yhteistoiminta mm. kuntasektorin ja julkishallinnon kanssa  
 Kuntakokeilu : Bonuspalkkiokokeilu
 Nuorten yhteiskuntatakuu
 Työhallinnon palvelut
 Lainsäädännöllisten uudistusten vaikutukset

 Sote-piirien vaikutus ja yhteistyö 
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VÄLITYÖMARKKINAT/TYÖLLISTYMISTÄ PARANTAVAT TOIMET

 Lakisääteinen kuntouttava työtoiminta

 Kelan ammatillisten työhönvalmennuspalvelujen ulkopuoliset työharjoittelujaksot
 Kelan standardien mukaisesti 

 Yksilö-, ryhmä- ja /tai työvalmennus
 Tavoitteena työllistymisen esteiden vähentäminen (yksilölliset polut)
 Työkokeilut ja palkkatukityöpaikat
 Mm. työnhakuvalmennusryhmät, uravalmennus, kielikoulutukset
 Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen tai työvoimapoliittiseen koulutukseen motivointi

 Työpajakoulu
 Kiinteä yhteistyö  oppilaitosten kanssa
 Yksilövalmennus ja voimaannuttaminen tavoitteena paluu takaisin oppilaitokseen
 Tutkinnon osien suorittaminen pajoilla  ml. seinätön paja 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen : opetussuunnitelmat pajoilla

 Työtoiminta (työosuusraha/ahkeruusrahaperusteinen työtoiminta) 

 Linkki-työpaja
 17-30 -vuotiaat nuoret työhakijat 
 Peruskoulu ja/tai ammatillinen koulutus mukautetusti  tai

neuropsykiatrinen  oireyhtymä, kuten ADHD tai Asperger
 Työllistyminen avoimille työmarkkinoille tuetun työllistymisen keinoin tai
 Työllistymistä edistävä koulutusala tai -paikka  
 Jakson jälkeen jokaisella realistinen jatkosuunnitelma ja siirtymävaiheen  tuki 

…Avoimille työmarkkinoille työllistymisen mahdollistavia toimia
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Työura välityömarkkinoilla

 Vammaisten ja vajaakuntoisten/osatyökykyisten työllistymistä edistävä 
toiminta ja työtoiminta

 Sosiaalihuoltolain 27d mukaista toimintaa
 Vakiintunutta toimintaa keskeytyksettä lainsäädännön muutoksista huolimatta yli 40 vuotta
 Työura Laptuotteella: pisimmät työsuhteet kestäneet yli 30 vuotta
 Laptuotteella 15 vakituisessa työsuhteessa olevaa ko.ryhmään kuuluvaa työntekijää
 Haasteena sote-piirin halu rahoittaa toimintaa myös tulevaisuudessa
 Palkka määräytyy TES:n mukaisesti Liite 5 huomioiden
 Väite: Työntekijälle ura Laptuotteella on yhtä arvokas kuin missä tahansa  

työyhteisössä!

 Uusien työpaikkojen kehittäminen välityömarkkinoille
 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutettu välityömarkkina-hankekokonaisuus 

vv.2007-2014, jossa useita toimijoita ja osahankkeita. Hankkeen hallinnoin on hoitanut 
Parik-säätiö Kouvolasta.

 ESR-osarahotteinen Toimintalinja2.  Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen 
edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

 Laptuotteella kehitetty mm. Kotityökeskustoimintaa, Atk- ja mediapajatoimintaa sekä 
vahvistettu edelleen työnantajayhteistyötä alueen yritysten kanssa.
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Työelämä 2020   Kaakkois-Suomen  yhteistyölupauksen missio:

Kansainvälinen menestyvä ja osaava Kaakkois-Suomi
Avaintavoitteet vuonna 2014

1. Osaava työvoima, jossa painottuu erityisesti kansainvälisyyden huomioiminen työpaikoilla. 
Eri kulttuureista tulevan työvoiman perehdyttäminen suomalaiseen työelämään ja ulkomaisten 
yritysten johtamisen tukeminen.

2. Viranomaisten toiminta edellytysten luojana. Verkoston tarjoamien palvelujen ja 
rahoituksen sekä verkoston tilaisuuksien hyödyntäminen työelämäteemojen jalkauttamisessa.

3. Osaava henkilöstö tulevaisuuden turvaajana.

Työelämä 2020

TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELTA OSAKSI OSAAVAA TYÖVOIMAA!
Haaste tulla tunnistetuksi ja tunnustetuksi alueellisissa Työelämä 2020-
verkostoissa
Tarvitaan näkyvää valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä. Mm. Työelämä 2020 
ydinryhmään kuuluvan  Vatesin jalkautumista alueverkostojen tapaamisiin yhdessä 
alueen keskeisten toimijoiden kanssa

KIITOS!
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