
Luotettava neuvonantaja ja yhteistyökumppani

Oikea työntekijä oikeaan 

TYÖTEHTÄVÄÄN!

044 722 4994  / tyollisyyspalvelut@rko.fi  
www.rko.fi/tyollisyyspalvelut  
        @RKOtyollisyyspalvelut 

Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4–6, 84880 Ylivieska

TYÖNANTAJA
 

Käydään yhdessä avointa keskustelua  
     työn vaatimuksista 

      työnhakijoiden osaamisesta 
     työajoista 

     työtehtävistä  
     tavoitteista

 

Ole ajan hermolla ja näe monimuotoisuus  
mahdollisuutena ja yrityksen voimavarana.  

Työnhakijoillamme on monenlaista  
osaamista ja kokemusta!

 
Palkkaa oikea työntekijä

Näe mahdollisuus

Paljasta piilotyöpaikka

Työnantaja, joka arvostaa  
erilaisuutta, erottuu edukseen.

Yhteiskuntavastuu konkretisoituu  
pienissä teoissa omassa työssä.

Hyödynnä työyhteisön erilaisuus  
voimavaraksi ja kilpailueduksi.

Monimuotoisuus on rikkautta,  
joka parhaimmillaan edistää  
koko työyhteisön ratkaisukykyä  
ja suvaitsevaisuutta.

Työtehtäviä räätälöimällä  
luot tehokkuutta.

Täsmätyökykyinen on 

MAHDOLLISUUS

TYÖVALMENTAJA



MITEN TYÖVALMENTAJA AUTTAA TYÖNHAKIJAA 
- etsii työpaikkaa

- auttaa työpaikkahakemuksen laadinnassa

- auttaa työnhakuun valmistautumisessa ja voi olla mukana  
   myös työhaastattelutilanteessa

- on tukena, kun solmit työsuhteen

- työhönvalmentaja ohjaa, jos työhön liittyy koulutusta tai 
   vaikkapa tuettu oppisopimus 
 

TYÖVALMENTAJAN PALVELUT YRITYKSELLE
- työvalmentaja voi toimia rekrytointikanavana

- tukee työnantajaa, neuvoo työkokeilu-, oppisopimus- ja  
   palkkatukiasioissa

- on yhteyshenkilö työntekijän ja työnantajan välillä

- työyhteisöön sopeuttaja yhdessä työnantajan kanssa

- työnkuvien ja työtehtävien räätälöijä yhdessä työnantajan kanssa

- tuo esille työllistettävän vahvuudet ja mahdolliset haasteet

- on tukena ongelma- ja ristiriitatilanteiden ratkaisussa

- auttaa työnantajaa erilaisten tukien hakemisessa

TYÖVALMENTAJA
Työvalmentaja auttaa työtä ja työntekijää kohtaamaan, 
ja antaa yksilöllistä tukea työllistymiseen.   
 
Työvalmentaja myös auttaa kiinnittymään uuteen 
työympäristöön ja -yhteisöön. 

Työvalmentajan ohjauksen avulla työllistettävä löytää ja tuo 
esille osaamisensa ja vahvuutensa työmarkkinoilla. 

Työvalmentaja on sekä työntekijän että työnantajan tukena 
erilaisissa käytännön asioissa niin kauan, kuin tukea tarvitaan. 
Hän avustaa työnantajaa esimerkiksi palkkatuen hakemisessa 
ja työtehtävien räätälöinnissä. Työvalmentaja voi auttaa eri 
viranomaistilanteissa. Ja mikä parasta, työvalmentajan tuki  
on hankkeen kautta maksutonta. 

TYÖVALMENNUS 
Työvalmennuksella tarkoitetaan  

ammatillisen osaamisen kasvattamista  
sekä yksilöllisen toimintakyvyn  

vahvistamista ja tukemista.  
Työvalmennuksen avulla asiakasta  

autetaan löytämään oma polku  
kohti työelämää tai opiskelua.

HYÖDYNNÄ TUET 
Täsmätyökykyisen työllistämiseen on tarjolla tukia.  
Työvalmentaja voi auttaa tukien hakemisessa.

PALKKATUKI  
haetaan TE-toimistosta. Harkinnanvarainen tuki  
voidaan myöntää, kun vamma tai haitta vaikuttaa  
työtehtävistä suoriutumisessa. Myös ammatillisen  
osaamisen puute, pitkäaikaistyöttömyys sekä  
oppisopimus ovat perusteita palkkatuelle. 

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI  
haetaan TE-toimistosta, joka arvioi tuen määrän.  
Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää,  
jos työntekijän haitta tai vamma edellyttää:

- uusia työvälineitä tai kalusteita
- muutostöitä työpaikalla
- apua toiselta työntekijältä

Tukea voi saada:
- työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutos- 
   töihin enintään 4 000 euroa henkilöä kohden
- toisen työntekijän antamaan tukeen enintään  
   20 tuntia kuukaudessa 18 kuukauden ajan.  
   Tuki on enintään 20 euroa tunnilta (v. 2020)

Työtön ei ole

taidoton!

- TYÖVALMENTAJA AUTTAA  
työnhakijaa ja työnantajaa


