


Toimintaa, työtä ja ohjausta –hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke:
Rauman Seudun Työttömät ry
Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen



Missä
yhdistys
auttaa?

Rauman Seudun Työttömät ry

Palvelut työttömille:
• Kirpputori
• Lounaskahvila (10-ruokala)
• Parturi
• Ompelimo

KIPINÄ-palvelut: 
• Liikuntaa & ryhmätoimintaa
• Retkiä & matkoja
• Kursseja & luentoja
• Tapahtumia
• Kulttuuritoimintaa (mm. Avenue-teatteri)

• Monipuolista toimintaa: 
• Vapaaehtoistoimintaa
• Yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja 

järjestöjen kanssa
• Ruoka-apua



Toiminnan tahtotila

Ammattilaiset
asialla, osaaminen 
etusijalla, kokemus 

käytössä

Seuraamme
toimintaympäristöä ja 

kentän tapahtumia

Uskallamme
kuulla ja kohdata

Yhteisöllisyys
on voimavaramme

Ihminen
edellä 

-toimintaperiaate

Aktiivisesti
kehittäen, yhteiskunta-
vastuuseen sitoutuen 





Kuinka
toimimme?

Apua työnhakijalle, järjestöille, 
ammattiliitoille ja yrityksille

• JobiRinki yhdistää sopivan osaamisen tarjolla 
oleviin työtehtäviin Rauman alueella

• Toimii työnetsintäpalveluna työttömille 
työnhakijoille

• Tukee työnhakijaa fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen työkunnon kohottajana

• Vahvistaa yhteistyöverkostoa

• Kartoittaa järjestöjen tarpeita

• Auttaa sopimusasioissa

• Konkreettista tukea ja ohjausta eri osapuolille





Jos yhden toimijan resurssit eivät 
ole riittävät työllistämiseen, 
kannattaa voimavarat yhdistää.

Entä jos 3-5 yhdistystä 
palkkaisivat henkilön 
yhdessä?

…ja tehtävät räätälöitäisiin 
yhdistysten tarpeiden ja 
työllistettävän 
osaamisvahvuuksien mukaisesti.



Yhteistyöllistämisen hyödyt ja vaikuttavuus

• Kustannusten tehokas jakautuminen

• Konkreettista yhteistyötä järjestöjen 
ja työllisyyttä edistävien 
organisaatioiden kanssa 

• Vahvaa tukea ja ohjausta työurille 
• Vaikeasti työllistyvät, 

pitkäaikaistyöttömät, 
maahanmuuttajat

• Osaamisen kehittyminen

• Mahdollisuus katkaista työttömyys

• Kokeilun kautta uuteen ammattiin

• Takaisin kiinni elämänkahvaan ja 
toiminnalliseen arkeen



Yhdessä 
toimien luodaan 

vahvaa tukea 
työllistymiseen!



Miten edetään?

Työajanjakson 
suunnittelu ja 
erityistoiveista 

sopiminen 

5

Tietoa 
JobiRingistä
toimijoille

Järjestö 
pestautuu 
JobiRinkiin

Tapaaminen 
ja tilanne-
kartoitus

Työnkuvan 
suunnittelu

Sopivan 
työntekijän 
etsiminen

Yhteistyö 
TE-toimiston

kanssa 
työllistämismuoto

Sopimus TT:n 
ja TA:n välillä 

JobiRingin
avustuksella

Seuranta ja
ohjaus

1 2 3 4

6 7 8 9
Arviointi, 
palaute ja 

jatko-
suunnitelma

10



+



Esimerkki 1

• Työkokeilu 6kk

• Juhlatilojen siivous ja ylläpito

• 5 päivää per viikko, 5 tuntia per päivä

• Tekijällä kokemusta siivouksesta, 
mutta työllistyminen hankalaa

• Tavoitteena parantaa ja lisätä 
työllistymismahdollisuuksia 
ylläpitämällä työkykyjä ja -taitoja

JobiRinki mukana & tukena



Esimerkki 2

• RST ry/JobiRingin palkkatukilainen
siirtona + mahdollinen työkokeilija

• Alkaa kesä-heinäkuussa, kesto n. 1kk

• Koulun pihalla olevien 
parakkien kunnostus

• Edellytyksenä kokemus vastaavista töistä 
(maalaus, pienet remontit, rakentaminen)

• Tavoitteena yhdistysten välisen yhteistyön 
lisääminen ja työntekijöiden osaamisen 
lisääminen/ylläpito

JobiRinki mukana & tukena



Esimerkki 3

• Ammattiliitto

• Työkokeilu 6kk alkaen vuoden 2016 alusta

• Arkistointitehtävät ja jäsenrekisterin päivitys

• Työhön opetetaan ja työn ohessa henkilö 
oppii käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa 

• Henkilö löysi toimistotöistä itselleen 
sopivan alan

• Tavoitteena palkkatyö joko yhden tai 
useamman liiton yhdessä palkkaamana

JobiRinki mukana & tukena



JobiRinki-malli edesauttaa ja kehittää

= otamme vastuun 
työstä, toiminnasta 

ja toimijoista



TYÖ



Ilmoittaudu 
mukaan
Tehdään yhdessä 
järjestösektorista 
tärkeä työllistäjä

Teijo Rantanen
050 440 8817
teijo.rantanen@raumantyottomat.com

Ota yhteyttä 


