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Tiivistelmä ja tausta 
Kalajoen työttömyys oli TYPO-hanketta haettaessa 6,2 %. Maaliskuussa 2020 se oli 9,4 %. Kalajoella työttömyyttä leimaavia 
tekijöitä ovat työttömien työnhakijoiden osa-aikaisuus ja vahvojen toimialojen (rakennus-, palvelu- ja logistiikka, alkutuotanto) 
sesonkivaihtelusta, kesäaikana työttömyys laskee ja talvella kasvaa. Merkittävä ryhmä työttömistä työnhakijoista on osa-
aikatyöttömiä, tai osatyökyvyttömiä, joidenkin osaaminen ja taidot ovat jääneet yleisestä kehityksestä jälkeen erityisesti 
digiosaamisessa. Muita työllistymisen esteitä ovat työttömien liikkumisen vaikeus ja ajokortittomuus, päihde- ja 
elämänhallintaongelmat, pitkittynyt työttömyys, asenneongelmat sekä näköalattomuus. Sen sijaan yritysten ammattitaitoisen 
työvoiman tarve on kasvava. Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä, jotka ovat muuttaneet työn perässä muuttaneen 
perheenjäsenen mukana alueelle, työllistymisen esteenä on ollut esim. kielitaidottomuus. 
 
Tavoitteet  
Hankkeessa luodaan uusi toimintatapa perinteisen työpajan ja koulutuksen välille, siinä tunnistetaan ja dokumentoidaan 
osaamista eri ympäristöissä, kuten työpajoissa ja työpaikoilla, kuntouttavassa työtoiminnassa tai yrityksissä, oppilaitoksissa, 
palkkatukipaikoissa. Toiminta täydentää alueella olevia työllisyyspalveluita työperäisen maahanmuuton kautta tulleiden 
henkilöiden, heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden työllistymisistä edistäviä palveluita kehittämällä ja 
verkostoitumalla  
 
Toimenpiteet 
Hankkeessa kaksi ohjaajaa työskentelee työttömien työnhakijoiden osaamistason kohottamiseksi ja työllistymisen 
mahdollistamiseksi, myös uusille urille sekä maahanmuuttajien kotouttamisen ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttamiseksi ja 
työssä vaadittavan osaamisen varmistamiseksi. Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia toteutetaan palkkatukityössä, 
koulutuksessa ja työkokeiluissa. 
1) Opinnollistaminen, jossa tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistuksiin osaamista työvaltaisissa olosuhteissa sekä 
järjestetään osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia työllisyyspalveluiden piirissä oleville kuntouttavassa työtoiminnassa tai 
palkkatukipaikoissa yhdessä koulutustoimijoiden ja työvoimapalveluiden tarjoajien kanssa  
2) Järjestetään lyhytkurssitoimintaa, mm. rekrytoi- ja täydennyskoulutus, ammatillisen digiosaamisen kehittäminen ja sen 
vertaistuki, digitaaliset verkko-opinnot, työssä oppiminen ja monimuoto-opetus, lähiopetus, rekrykoulutukset.  
Toimialoja ovat ravitsemus- ja hoiva-ala, puhdistus- ja logistiikka sekä muut alueella vahvat sesonkityöalat, kuten palvelualat, 
mm. matkailu ja kauppa. Opintojen aihepiirit muokataan vastaamaan työttömien ja toisaalta työllistäjien tarpeita ja toteutetaan 
alueen oppilaitosten kanssa. 
3) käynnistetään digitutor -toiminta, jolla kehitetään kohderyhmän digiosaamista työelämän vaatimalle tasolle 4) 
Henkilökohtainen tuki ja opintojen ohjaus toimenpiteissä ja siirtymävaiheissa. 
5) Maahanmuuttajien opintopolkujen ohjaaminen ja tukeminen, työmarkkinoille siirtymisen nopeuttaminen 
6) Muut tukipalvelut sekä toimintamallin ja verkoston kehittäminen 
7) Oppilaitos-vierailut ja työpaikkavierailut, rekrytointitapahtumat omalla paikkakunnalla 
Hankkeen seurannassa käytetään kykyviisaria ja asiakaspalautteita. 
 
Tulos: Hankkeeseen otetaan noin 40 asiakasta vuodessa.  
 
Kustannukset ja rahoitus  
Pohjois-Pohjanmaan Te-palvelut on hyväksynyt hankkeen kustannuksiksi 98212ja myöntänyt tukea 50 %, 49105 €, Kalajoen 
kaupungin omarahoitusosuus on 49105 €.  
 
Vastuuorganisaatio, yhteistyökumppanit ja ohjausryhmä 
Vastuupalvelu on työ- ja toimintapalvelut. Hankkeen johtaja on Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi. Hankkeen 
yhteyshenkilö on Saila Kukkonen.  
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kalajoen kaupungin hallinnoiman Duunipaikan, Ohjaamo Virtaamo-hankkeen (ESR- hanke) ja 
Jelppiverkon (AVI-hanke) sekä viranomaisten ja lähialueen oppilaitosten kanssa. 
Hankkeen ohjausryhmä muodostuu Kalajoen kaupungin edustajista, työtoiminnan päällikkö Terttu Holappa ja Saila Kukkonen 
sekä rahoittajan edustajasta Mirja Kauto-Vuori, JEDU edustaa Esa Siirilä ja Kalajoen kristillistä opistoa Päivi Niemelä, varalla 
Jaana Siermala. 
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