
  

Nuorten työhönvalmennus



  

Duunix- nuorten työhönvalmennus

● 01.06.2014-30.05.2017
● Projekti rahoitus haettiin Ely- keskukselta, tällä 

hetkellä rahoituksesta vastaa te-palvelut 
(1.1.2016)

● Projekti työllistää 2,5 henkilöä
● Tornion Työvoimalasäätiön hallinnoima projekti



  

Duunix

● Kaikki alle 29- vuotiaat ammattikoulutetut 
nuoret/alle 30- vuotiaat vastavalmistuneet 
nuoret

● Alkukartoitus
● Yksilöllinen uravalmennus
● Työllistämistä edistävät palvelut
● Avoimet työmarkkinat



  

● Toiminta vapaaehtoista
● Nuoren tarpeista lähtevä ja etenevä

→ohjaus muihin palveluihin
● Tavoite nuoren asettama
● Koulutus, työelämä, työvoimapoliittinen 

koulutus, tukiasiat, elämänhallintaa tukevat 
toimet, velkaneuvontaan ohjaus, 
korttikoulutukset jne.



  

Tilastointia

● Miehiä 56,64 %
● Naisia 43,36%

● Keski- ikä 25 vuotta



  

Ohjautuminen

● Te- toimisto 90,5%
● Nuorisopsykiatria 1%
● Työvoiman palvelukeskus 6,5%
● Sosiaalitoimi 1%
● Ei tietoa 1%
● Säätiön sisäiset siirtymiset



  

Tulokset

● Palkkatyö 46 nuorta
● Osa-aikatyö 6
● Työkokeilu 21 
● Koulutus 7 
● Valmentautuja 9
● Muu 10
● Keskeyttänyt 19
● Yhteensä 118 nuorta (1.9.2014-9.5.2016)



  

Yhteistyötahot

● Yritysyhteistyö
● Te-toimisto
● Sosiaalitoimi
● Koulut
● Etsivä nuorisotyö



  

Case 1
Nuori mies

25- vuotias

Puualan perustutkinto

Pitkä asiakkuus säätiön eri palveluissa, ohjautui 
projektiin säätiön sisältä

5 palkkatyöpaikkaa järjestetty

Viimeisimpänä työkokeilu oman alan töissä→ 
työnantaja olisi palkannut hänet → nuori ei 
tälläkään kertaa ottanut paikkaa vastaan



  

Case 2
Nuori mies

26- vuotias 

Maanrakennus- ja kuljetuspuolen perustutkinto

Työllistyminen korttikoulutuksista kiinni

Nuorelle hankittiin kortit projektin toimesta

Nuori työllistyi

Ohjautui projektiin Te-toimiston kautta



  

Case 3
Nuori mies 

24- vuotias

Järjestelmä asiantuntija sekä ohjelmoijan 
koulutus

Ohjautui projektiin kaverinsa kautta

Yksi tapaaminen ja nuori töihin



  

Case 4
Nuori mies 

25-vuotias

Puuseppä (mukautettu koulutus)

Ollut aiemmin säätiön palveluissa

Ohjautunut te-toimiston kautta

Useita työkokemuksia sekä tukitoimia on järjestetty 
mutta omaa väylää työelämään ei ole löytynyt

Ollut pitkään samalla työnantajalla työkokeilussa→ 
palkkatyö



  

Kiitoksia mielenkiinnostanne!

Lisätietoa:

www.tyovoimalasaatio.fi 

http://www.tyovoimalasaatio.fi/
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