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Katri Lehto, johtaja, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-TOIMISTO JA MUUTTUVA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
• TE-toimiston tehtävänä on edelleen
työnvälitys ja osaavan työvoiman
saatavuuden turvaaminen.
• Palvelemme sekä työnantaja- että
henkilöasiakasta ja olemme
osaltamme turvaamassa
työmarkkinoiden toimivuutta.
• Työllistymistä tukevat palvelut
monipuolistuvat ja kumppanuuksien
merkitys on edelleen keskeinen.
• Työllistymisen tai työllistämisen tuen
tarve on aina yksilöllinen.
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• Asiakaslähtöisyys
•

Huomioimme asiakkaan yksilölliset
palvelutarpeet.

• Asiantuntijuus
•

Kehitämme osaamistamme ja
toimintaamme, muuttuva
toimintaympäristö huomioiden.

• Kumppanuus
•

Luotamme yhteistyön ja yhdessä
tekemisen voimaan.

• Vaikuttavuus
•

Tuloksena ratkaisuja ja mahdollisuuksia
asiakkaalle.

MUUTOKSESTA LÖYTYY MAHDOLLISUUS
• Muutokset kiihdyttävät kehittämistä
•

Toimintaa kehitetään edelleen toimintaympäristön, työmarkkinoiden,
työelämän murros ja TE-palvelujen uudistamisen (mm. pohjoismainen
työvoimapalvelumalli ja palvelurakenneuudistus, muutokset huomioiden.

• Muutosajurina tässä hetkessä Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa on osaavan
työvoiman saatavuus, joka haastaa työmarkkinoiden toimintaa.
•

Mahdollisuudet työnhakijoiden osaamisen käyttöön suoraan tai osaamisen
kehittämisen tai muun työllistymisen tuen kautta ovat entistä paremmat.

• Ratkaisuja työllistymisen ja työllistämisen haasteisiin haetaan ja on haettu
yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa.
•

Laaja kirjo palveluja niin työnantajille kuin työnhakijoille

•

Etusivu - TE-Palvelut

•
•

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto - TE-palvelut
Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)
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ALUETIIMIT TYÖLLISTYMISEN TUKENA
• Henkilöasiakaspalvelujen ja työnvälitys- ja yrityspalvelujen entistä tiiviimpi
yhteistyö kohtaannon edistämiseksi. Tavoitteena entistä paremmin
mahdollistaa työnantajan ja työntekijän kohtaaminen.
• Jokaisella asiakkaalla on tuttuun tapaan oma asiantuntija auttamassa
asiakkaan työllistymisen etenemisessä palvelutarpeen mukaan.
• Jokaisella asiakkaalla on edelleen mahdollisuus henkilökohtaiseen
työvalmentajaan (hankkeet, ostopalvelut) yksilölliset tarpeet huomioiden.
• Aluetiimien apuna maakunnalliset palvelut – mm. kansainväliset palvelut,
työkykypalvelut, oppisopimuspilotti, hankepalvelut, koulutus- ja
valmennuspalvelut – yhteiset palvelut vastaavat aluetiimien asiakkaiden
erilaisiin palvelutarpeisiin.
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TYÖKYKYPALVELUT
• Tiimissä työkykykoordinaattori
(erillisrahoitus) ja kaksi
asiantuntijaa (oma rahoitus)
• Edistää henkilöasiakkaan
työllistymistä avoimille
työmarkkinoille työ- ja
toimintakyvyn rajoitteet
huomioiden.
• Auttaa löytämään
työmahdollisuuksia työnmuotoilun
ja työhönvalmennuksen avulla –
täsmätyökyky käyttöön
yksilöllisillä ratkaisuilla.
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• Viestinnällä tietoisuuden
lisäämistä, henkilöstökoulutusta.
• Henkilöasiakkaiden ja työnantajien
palvelujen kehittäminen –
kehittämishankkeet mm.
yrityspalvelupilotti sote-alan
kohtaantoon ratkaisuja
• Työnmuotoilua tukevia palveluja
• Työkyky kiitoon – TE-palvelupilotti
osatyökykyisten työllistymisen
edistämiseksi (rahoitus:
Työkykyohjelma)

OPPISOPIMUSPILOTTI
• Tiimissä koordinaattori ja uraohjaaja (erillisrahoitus)
• Tavoitteena luoda uudenlainen malli nuorten oppisopimuskoulutuksen
lisäämiseksi ja kehittää nuorten työllistymistä edistäviä palveluja.
• Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksiin perehdyttäminen.
• Kumppanuusyhteistyön merkitys nuorten tavoittamisessa ja
työmahdollisuuksien löytämisessä.
• Nuori keskiössä ja tuki lähellä – palvelua nuorelle ja työnantajalle
mahdollisuuksien ”törmäyttämiseksi”.
• Ratkaisut yksilöllisiä ja lähtevät aina nuoren omasta tilanteesta etenemään
kohti nuoren omia tavoitteita - kohti hyvää työelämää.
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KIITOS JA TYÖNILOA
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