OTA ASKEL ETEENPÄIN!
Tarinoita kehityksestä, oppimisesta
osaamisesta ja oivaltamisesta

@Step on -hanke

STEP ON -hanke tarjoaa polkuja ammattiin ja työelämään.

Pajalta työkokemusta unelmaduunia varten
Kolmikymppistä Tonia oli aina kiinnostanut kuljetusala. Työkokemusta alalta
ei ollut vielä kertynyt ja tällä hetkellä hän oli työttömänä. Toni tuli pajalle
työkokeiluun toimien kuriirin parina kuljetustehtävissä. Työkokeilun jälkeen
Toni työllistyi pajalle kuriiriksi palkkatuella. Tonilla oli entuudestaan kuorma-autokortti ja hän suoritti kevään aikana myös kuorma-auton kuljettajalta
vaadittavan ammattipätevyyden. Puolen vuoden määräaikainen työsuhde
pajalla kului nopeasti ja edessä oli uuden työpaikan etsiminen. Työllistymismahdollisuuksia rajoitti se, että kuljetusalalla suurin osa työpaikoista
edellyttää rekkakorttia. Kesälomakauden vuoksi myös avoimien työpaikkojen tarjonta oli vähentynyt. Yhdessä projektityöntekijän kanssa päivitettiin
ansioluettelo. Alan työpaikkoja käytiin läpi sekä TE-toimiston sivuilta, että
kartoittamalla piilotyöpaikkoja suoraan yrityksistä. Työsuhteen toiseksi
viimeisenä päivänä TE-toimiston sivuilla löytyi kiinnostava kuljetusalan
työpaikka, joka vaikutti kuin Tonille tehdyltä. Yhteydenotto yritykseen tuotti
tulosta. Toni kävi työhaastattelussa ja aloitti reilun viikon päästä työt yrityksessä. Pajalla hankittu työkokemus toimi ponnahduslautana unelma-ammattiin. Tällä hetkellä betoniauton rattia pyörittää tyytyväinen mies!

Rästit kuntoon ja paperit käteen!
Kolmikymppinen Petri oli suorittanut ammatilliset opintonsa loppusuoralle ja
toiveissa oli valmistua keväällä. Äidinkielestä ja matematiikasta oli kertynyt
rästitehtäviä, jotka piti hoitaa ennen valmistumista. Lisäksi edessä oli vielä
viimeisen työssäoppimispaikan etsiminen. Ammattioppilaitoksesta oltiin
yhteydessä hankkeen projektityöntekijään, jonka kanssa Petri teki rästitehtävänsä kuntoon parin päivän aikana. Petri oli myös muutaman päivän
pajalla työssäoppimisjaksolla tekemässä opintoihinsa liittyvää projektia.
Yhdessä haettiin oman alan työssäoppimispaikkaa ja kesätöitä. Työssäoppimispaikka löytyi Petrin kotiseudulta ja Petri valmistui ammattiin keväällä.
Petrin sinnikkyys ja projektityöntekijän tuki opintojen loppuvaiheessa kantoi
myös pidemmälle: valmistumisen jälkeen Petri sai jatkaa työssäoppimispaikassaan kesän ajan palkallisena työntekijänä.

Oppisopimuksella ammattiin
Työpaja oli parikymppiselle Venlalle tuttu paikka aikaisemmalta pajajaksolta. Niinpä hän poikkesi kevään korvalla sinne työnhaku mielessään. Kesän
ajaksi löytyi siivousalan töitä. Venlalla ei ollut ammatillista koulutusta, mutta
asenne työntekoon oli kohdallaan. Kesätyöt sujuivat hyvin. Työnantajan ja
Venlan kesken esille nousi ajatus ammatin hankkimisesta oppisopimuksella.
Keskusteluihin otettiin mukaan myös paikallinen oppisopimustoimisto ja
alan oppilaitos. Nyt Venla jatkaa tutussa työpaikassaan oppisopimuksella,
tähtäimessään laitoshuoltajan tutkinto. Työnantaja maksaa Venlalle
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksen ajaksi työnantajan
oli mahdollista hakea palkkatukea. Mallikkaasti hoidettu kesätyö poiki Venlalle mahdollisuuden opiskella ammatti työn ohessa.

Työpajan työkokemuksen viitoittamalle tielle
Saku oli ollut pitkään työpajalla erilaisilla jaksoilla. Hänellä on ICT-alan koulutus, mutta sen alan työnhaku ei ollut onnistunut. Pitkä jakso työpajan rakennusosastolla toi monenlaista kokemusta erilaisista rakennusalan töistä.
Saku osallistui Step On- hankkeen organisoimaan koulutusinfoon työpajan
kokoustilassa, jossa keskusteltiin Sedu Aikuiskoulutuksen koulutusneuvojan
kanssa mahdollisuuksista päästä opiskelemaan rakennusalaa. Esiin nousi
Osaamisen ovi työelämään työvoimakoulutus, joka oli sopivasti haussa.
Koulutusneuvoja otti samantien puhelun Osaamisen ovi työelämään –
koulutuksen kouluttajalle, jolloin Saku sai itse kertoa jo kerryttämästään
työkokemuksesta pajajakson aikana ja suunnitelmastaan kouluttautua
rakennusalan työtehtäviin. Sedu Aikuiskoulutuksella oli alkamassa myös
syksyllä omaehtoinen opiskelu rakennusalalle, joka päätettiin laittaa toiseksi
vaihtoehdoksi ellei Osaamisen oven kautta pääse eteenpäin. Step on
-hankkeen projektityöntekijän kanssa tehtiin hakemus työvoimakoulutukseen toukokuun lopussa. Saku valittiin koulutukseen ja opiskelee
parhaillaan.

Työnhaun täsmäkeinot: piilotyöpaikat ja edelleen sijoitus
Reilu viisikymppinen Mikko oli ollut pari viimeistä vuotta työttömänä, eikä ei
ollut yrityksistä huolimatta löytänyt töitä. Kotona oleminen turhautti ja niinpä
Mikko tuli pajalle työkokeiluun. Työkokeilu sujui hyvin ja Mikko jatkoi pajalla
määräaikaisessa työsuhteessa palkkatuella. Samalla hän jatkoi aktiivisesti
työnhakua yhdessä projektityöntekijän kanssa. Useat haut avoimina olleisiin
työpaikkoihin eivät tuottaneet tulosta, joten työnhaun painopiste siirrettiin
piilotyöpaikkojen kartoittamiseen. Tämä väylä osoittautui oikeaksi ja soitto
erääseen prosessiteollisuuden yritykseen tuotti tulosta. ”Piilotyöpaikasta”
tärppäsi! Mikko kävi esittäytymässä yrityksessä ja aloitti hieman myöhemmin työt siellä. Palkkauksessa käytettiin niin kutsuttua edelleen sijoitusta,
jossa Mikko jatkoi pajan työntekijänä, mutta teki työnsä käyttäjäyrityksessä.
Käyttäjäyritys maksoi Mikon työpanoksesta palkkauskustannusten ja palkkatuen välisen erotuksen. Edelleen sijoitus on yritykselle joustava keino
rekrytoida työntekijä. Työntekijälle edelleen sijoitus antaa mahdollisuuden
näyttää omaa osaamista, kartuttaa työkokemusta ja työllistyä suoraan yritykseen edelleen sijoituksen jälkeen.

Rohkea kokeilu kannatti - hyppy uudelle alalle
Viisikymppinen Sirpa oli toiminut aiemmin yrittäjänä, mutta oman yrityksen
lopettamisen jälkeen töitä oli ollut tarjolla katkonaisesti. Viime vuosina
Sirpa oli opiskellut lisää, ollut yrityksissä harjoitteluissa ja tehnyt määräaikaisia töitä. Sirpa tuli pajalle ensin työkokeiluun ja sitten palkkatuella töihin
puoleksi vuodeksi. Projektityöntekijä keskusteli Sirpan kanssa häntä kiinnostavista aloista ja työtehtävistä. Esille tuli myös henkilökohtaisen avustajan työ, jota Sirpa ei ollut aikaisemmin harkinnut. Sirpa jätti esittelynsä alan
työnhakuportaaliin. Yhteydenotto tuli pian ja Sirpalle tarjottiin lyhyttä

sijaisuutta. Ensin hieman empien Sirpa päätti kokeilla henkilökohtaisen
avustajan tehtäviä. Muutaman lyhyen sijaisuuden jälkeen hän oli positiivisesti yllättynyt työn mielekkyydestä. Myös työnantaja oli erittäin tyytyväinen
Sirpan työpanokseen. Parin kuukauden jälkeen työnantaja teki hänen kanssaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Rohkea hyppy uudelle
alalle kannatti!

Sinnikkyys työnhaussa palkittiin
Reiska on sähkö-ja automaatioasennuksen ammattilainen, joka tuli työpajan
metalliosastolle kesällä 2016 ensin työkokeiluun ja sen jälkeen palkkatuelle.
Hänellä on pitkä työhistoria sähkö-ja automaatioalan asennustehtävistä ja
toivoi työllistyvänsä myös jatkossa alalle. Koska ikää on yli 50 v. ja työnhakutaidot eivät olleet ajan tasalla, hän sai tukea työnhakuunsa sekä osallistui
työpajan digipajoihin parantaakseen tietotekniikan hyödyntämistä myös
MS Oﬃce ohjelmien osalta. Hän oli innokas osallistuja digipajoihin ja koki
hyötyvänsä niistä. Työnhakua tehtiin yhdessä projektityöntekijän kanssa,
sinnikkäästi ja määrätietoisesti. Reiska oli joustava työnhaun suhteen, sillä
hänellä ei ollut suurempia sitoumuksia paikkakunnalle ja oli valmis reissutyöhön, jota tehnyt aiemmissakin työsuhteissa. Projektityöntekijä huomasi
avoinna olleen rekrytointitoimeksiannon Jobio Pohjanmaa Oy:llä, joka sopi
kuin valettu Reiskan työkokemukseen sähkö-ja automaatioalalla. Laadimme
yhdessä hakemuksen kyseiseen paikkaan ja hänet kutsuttiin haastatteluun.
Sen jälkeen työsuhde alkoi elokuun alussa, kyseessä on toistaiseksi
voimassa oleva työsuhde. Reiska oli tavannut metalliosaston työvalmentajan vielä ennen työn alkua ja kertonut, että on erittäin tyytyväinen saamaansa tukeen työnhaussa.

Harrastuneisuuden kautta leipuri-kondiittoriksi
Milla on ollut Kaks ́Kättä -työpajan Apila-kirjaston kahvilassa aiemmin
työkokeilussa ja -palkkatuella, jolloin nousi esiin toive kouluttautua leipuri-kondiittoriksi. Perhesyistä hän kuitenkin jäi pois puoleksi vuodeksi ja palasi takaisin keväällä 2017, jolloin kouluttautumisajatus oli edelleen pinnalla.
Palkkatuki oli haettu puoleksi vuodeksi ja ajatuksissa siinsi opiskeluiden
aloitus syksyllä 2017. Step on -hankkeen projektityöntekijä oli yhteydessä
Sedun opoon, joka kertoi mahdollisuuksista elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittorin opintoihin. Millan toive oli, että hän saisi opiskella
aikuispuolelle, koska itsekin on yli 25-vuotias. Opon vastaus oli, että koska
hänellä ei ole mitään ammatillista tutkintoa tulisi hänen suorittaa nuorisopuolen 3 v. perustutkinto. Kesän täydennyshaut alkoivat 16.6. ja tehtiin
hakemus Sedulle samana päivänä. Täydensimme myös aloitettua portfoliota hänen leipomuksistaan pilvipalveluun heinäkuulla. Milla pääsi täydennyshaussa elintarvikealan perustutkintoon opiskelemaan omaehtoisena
opiskeluna työttömyysturvalla, opinnot alkoivat elokuulla. Laatimamme
portfolion ansiosta opettajan tutustuttua hänen tuotoksiinsa hänet oli laitettu aikuiskoulutuksen puolelle, minne hän alun perin toivoikin pääsevänsä.

Kädentaitaja eteni pajalta kutomoon
Neljäkymppinen Virpi tuli Paukun pajalle te-toimiston kautta työkokeiluun
6 kk:n jaksolle. Yhdessä asiakkaan kanssa pajalla kartoitettiin paikallisia
yrityksiä, jossa Virpi voisi jatkaa työkokeilunsa jälkeen. Pajalla Virpi yhdessä
projektityöntekijän kanssa päivitti cv:n ja lähetti työhakemuksia. Virpillä oli
kiinnostusta kutomotyöhön ja hän oli erittäin taitava käsitöissä. Paukun Paja
teki yritysvierailun Annalan kutomoon ja sen jälkeen lähdettiin selvittämään
työkokeilun ja palkkatyön mahdollisuutta kyseiseen yritykseen. Asiakas sai
pajan jakson jälkeen siirtyä Annalan kutomoon työkokeiluun muutamaksi
kuukaudeksi ja työkokeilua jatkettiin vuoden 2017 loppuun. Vuoden 2018
alusta Virpin jatkosta Annalan kutomossa tehtiin palkkatukipäätös ja hänen
työsuhteensa jatkuu vuoden 2018 jälkeen vakituisessa työsuhteessa.
Käsistään kätevä Virpi sai osaamistaan vastaavan työpaikan, hienoa.

Ahkera työnhaku tuottaa tulosta
Nuori kaksikymppinen Ville tuli Paukun pajalle työkokeiluun te-palveluiden
kautta. Samassa yhteydessä Villestä tuli myös Step on –hankkeen asiakas
ja hankkeen projektityöntekijän avustuksella tiivis työnhaku alkoi moneen
eri yritykseen. Ville päivitti itsenäisesti ansioluettelonsa ja oli hyvin aktiivinen työnhaussaan. Työkokeilun aikana Ville sai oman alan palkkatöitä
Power Parkista ja työkokeilu Paukun pajalla keskeytettiin. Villelle tehtiin
muutaman kuukauden työsopimus Power parkkiin, hienoa! Power parkin
työjakson jälkeen Ville oli muutaman kuukauden työttömänä, mutta on sen
jälkeen työllistynyt ja on nyt Postilla keikkatöissä.

Päätös aloittaa lähihoitajaopinnot syntyi!
Satu työskenteli ennen Kaks`Kättä -työpajalle tuloa vuodesta 1997 sotaveteraanien avustajana vuoden 2013 joulukuuhun asti. Hän pitää sotaveteraanien ja vanhusten kanssa työskentelystä, koska työ on monipuolista ja
asiakkaat ovat mukavia. Kaks`Kättä -työpajan kotipalveluosaston asiakkaiden keskuudessa Satu oli pidetty työntekijä, hoiti työnsä reippaasti ja tuli
juttuun asiakkaiden kanssa.
Satu tuli alun perin työpajalle ikään kuin vahingossa ja aloitti kuukauden
työkokeilujaksolla huhtikuussa 2017. Hetken työpajalla oltuaan hän huomasikin viihtyvänsä työssään ja työyhteisössään. Työvalmentajakin oli
entisestä työpaikasta tuttu. Hän aloitti palkkatuella työskentelyn työkokeilujakson jälkeen suoraan. Satu harrastaa runojen kirjoittamista ja maalaamista. Niiden avulla hän on käsitellyt elämässään tapahtuneita hyvin vaikeita
tapahtumia ja menetyksiä. Hän sai Kaks`Kättä -työpajan yksilövalmentajalta
tukea asioiden käsittelyssä myös. Satu piti näyttelyn Kaks`Kättä -työpajan
Sapuska lounaskahvilassa maalauksistaan ja runoistaan.

Satu tiesi, mitä hän haluaa työksensä tulevaisuudessa tehdä ja enää koulutus alalle puuttui. Aluksi hänellä oli suunnitelmissa oppisopimuskoulutuksella tutkinnon suorittaminen, mutta ne suunnitelmat kariutuivat. Hän päätti
hakea vanhuspuolen lähihoitajaopintoihin, mutta rahoituskuviot huolettivat.
Asiaa tutkittiin Step On –hankkeen projektityöntekijän toimesta, ja löydettiin mahdollisuus suorittaa opinnot työttömyysetuudella tuetusti työvoimapalvelusta toiseen siirtymisen harkinnanvaraisella perusteella. Satu
teki projektityöntekijän kanssa hyvän koulutushakemuksen ja tuli valituksi
soveltuvuuskokeeseen. Sitä kautta hän lunasti itselleen opiskeluoikeuden.
TE-toimisto teki myönteisen päätöksen opintojen tukemisesta työttömyysetuudella. Nyt Satu opiskelee lähihoitajaksi ja koulutuksenjälkeiset työllistymismahdollisuudet näyttävät erittäin hyviltä.

Suora yhteydenotto poiki työpaikan
Jarmo oli pajalla kuntouttavalla ja koko kuntoutusjakson ajan Jarmolle
katseltiin monia erilaisia kursseja ja työpaikkoja. Oli trukkikursseja, Kauhavalle yritettiin pakkausfirmaan töihin, sekä Lapuan että Seinäjoen avoimet
työt kartoitettiin. Kaupungin työvalmentajalla oli aina jotain uusien paikkojen
tietoja mukanaan, kun tuli vierailulle pajalle. Mikään näistä työpaikoista
tai kursseista ei Jarmolle kelvannut ja osassa paikoista kielimuuri haittasi
vähän, kun ei aina ymmärtänyt mistä oli kyse.
Lopulta pajan työpajaohjaaja soitti Plate Powerin toimitusjohtajalle. Hänen
kanssaan käytiin keskustelua ja työpajaohjaaja kertoi millaisesta pajan
asiakkaasta on kyse ja sovittiin palaveri yritysvierailun merkeissä. Yritysvierailun jälkeen työpajaohjaaja, Jarmo sekä Plate Powerin toimitusjohtaja
istuivat yhdessä alas ja Jarmo oli kiinnostunut aloittamaan työharjoittelun.
Neuvottelun jälkeen Jarmolle tehtiin puolen vuoden työkokeilusopimus
yritykseen. Työkokeilun jälkeen Jarmo sai vakituisen työsuhteen Plate
Powerin kokoonpanossa.

Pajalta huimasti tukea elämään
“Ysin jälkeen päätin mennä kokkipuolelle, vuosi oli 2009. Tajusin aikalailla
heti ettei ala ole oma, eikä motivaatiota koulunkäyntiin ollut muutenkaan.
Opintojen kautta tuli Paukun Paja tutuksi, jonne sitten meninkin melkein
heti kun olin ottanut eropaperit koulusta täytettyäni 18v. Vuosien mittaan
paja tuli todella tutuksi, lähdin välillä kokeilemaan siipiäni joko työ-tai kouluelämään ja kuitenkin aina palasin takaisin pajalle. Merkonomiksi kokeilin
opiskella pariinkin otteeseen ja lopetettuani nekin, palasin pajalle. Seinäjoellekin eksyin noin puoleksitoista vuodeksi, kunnes päätin muuttaa takaisin
Lapualle. Silloinkin palasin pajalle, kun en tiennyt mitä muutakaan olisin
voinut tehdä. Sieltä sain jälleen tekemistä päiviin.
Sain pajalta apua niin työhakemusten tekoon, kuin oman elämän kriisien
hallintaankin. Pajalle oli aina helppo ja turvallinen mennä. Vuonna 2017
maaliskuussa piti hakea yhteishaulla taas kouluun, ja sen seurauksena
löysin matkailualan. Opiskelu ei olisi silloin kiinnostanut, mutta kun koulu
elokuussa alkoi, tajusin, että tämä oli mun juttu.
Päätin, että pajalle en enää palaa, koska tällä kertaa valmistun. Pajalle olen
ikuisesti kiitollinen kaikesta tuesta ja avusta.”
- Anu -
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