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PIRKANMAAN AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN KOORDINAATIOKESKUS (PAEK)
AJANKOHTAISTA:
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Työpaikkarekisteriin on listattu työpaikkoja, jotka tarjoavat työpaikalla
tapahtuvan koulutuksen ja/tai työllistymisen mahdollisuuksia erityistä
AJANKOHTAISET
tukea tarvitseville (opiskelijoille). Työpaikkarekisteri on laajentunut
uusilla sosiaali- ja terveysalan sekä liiketoiminnan työpaikoilla. Tsekkaa
tarkempaa tietoa rekisteristä ja rekisteriin kuuluvat työpaikat osoitteesta
https://ammattipolku.fi/tyopaikkarekisteri/! Työpaikat voivat ilmoittaa
itsensä rekisteriin sivustolla olevan lomakkeen kautta.
Erityistä tukea tarvitsevien työhönvalmennuspalvelut on koottu ammattipolku-sivustolle.
Pirkanmaan alueen koontiin pääsee tutustumaan osoitteessa
https://ammattipolku.fi/tyohonvalmennuspalvelut/. Koontiin voi ilmoittaa päivityksiä/täydennyksiä
sähköpostitse: sanna.annala@tampere.fi
Vastuullinen työantaja-kilpailu on avoinna 1.-31.10.2019. Nyt on loistava mahdollisuus antaa
tunnustusta vastuulliselle, erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä edistäneelle työnantajalle.
Kilpailuun voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://ammattipolku.fi/tyonantajakilpailu/. Voittaja
julkistetaan 15.1.!
Vastuullinen työnantaja -sivusto avautumassa syksyn aikana. Asiasta informoidaan ammattipolkusivustolla, kannattaa siis pysyä kuulolla!
Osassa alueen ammatillisista oppilaitoksista järjestetään myös pienryhmämuotoista koulutusta.
Ryhmiin on mahdollisuus hakeutua tutustumaan. Pienryhmien tutustumiskäynnit ja oppilaitosten
avoimien ovien tilaisuudet löytyvät koottuna ammattipolku-sivustolta: http://bit.ly/tutustumiset
Työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten välinen tiedonsiirtolomake on otettu käyttöön keväällä 2019.
- Tiedonsiirrolle on todettu olevan tarvetta ja lomake on yksi hyvä ja tärkeä työkalu
nivelvaiheen yhteistyössä.
- Lomake täytetään vain tarvittavin osin ja tarkoituksena on, että lomakkeen avulla ”päästään
kiinni” tilanteeseen ja siihen, että jonkinlaista erityisen tuen tarvetta on.
Asiakkaan/opiskelijan tulee allekirjoittaa lomake.
- Lomake, sen käyttöön liittyvä ohjeistus sekä toimitusosoitteet löytyvät osoitteesta
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/.
- Lomakkeelle on tärkeää kirjoittaa myös vastaanottajan tiedot, mikäli ne ovat tiedossa.
- Asiakkaan on mahdollista hyödyntää lomakkeelle kirjattuja asioita myös TE-palveluissa, mutta
liitteen lisääminen omiin tietoihin ei ole ilmoittautumisvaiheessa teknisesti mahdollista.
Vasta, kun asiakkaan suunnitelma on hyväksytty tai asiakkaalle tehdään ns. selvityspyyntö,
järjestelmä mahdollistaa liitteen lähettämisen. Ilmoittautumisen yhteydessä oppilaitoksessa
tehtyä selvitystä pystyy parhaiten hyödyntämään, kun lomakkeelle kirjattuja tietoja liittää
ilmoittautumislomakkeeseen.

PAEKIN

TULEVAT TAPAHTUMAT:
▪

▪

▪

Seuraava työhönvalmentajien verkostotapaaminen järjestetään keväällä 2020. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan syksyn aikana. Verkostoon kuuluu Pirkanmaan alueen ohjaus- ja valmennustyön
ammattilaisia, jotka tekevät työtä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Jos haluat liittyä
verkostoon, laitathan sähköpostia osoitteeseen sanna.annala@tampere.fi
24.1.2020 on tulossa PAEKin koordinoima seminaari, jonka teemoina ovat työllistymisen tukeen ja
verkostoyhteistyöhön liittyvät asiat. Tilaisuudessa ovat mukana alueen ammatilliset oppilaitokset,
kuntien työllisyyspalveluita, Te-palvelut sekä Kela.
Ammatillisten erityisoppilaitosten (Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan
ammattiopisto) yhteinen tutustumispäivä on torstaina 30.1.2020. Kutsu lähetetään syksyn aikana.

MUUTA:
▪

PAEKin koordinoiman keväällä 2019 toteutetun työllistymisen seuranta -kyselyn perusteella
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden erityistä tukea opinnoissaan tarvinneiden työllistyminen
on kohentunut edellisiin vuosiin verrattuna. Aiempaa huomattavasti suurempi osa työelämässä
olevista kyselyyn vastanneista on työllistynyt opintoihin kuuluneen työelämäjakson kautta. Lähes
kaikki vastaajat kokevat, että he pärjäävät työelämässä hyvin. 63% työllistyneistä siirtyi työelämään
suoraan opintojen päätyttyä ja yhtä suuri prosentti palkkatyössä olevista on vakituisessa työsuhteessa.
Lähes kaikki työttömät haluaisivat töihin. Lisätietoa kyselystä: http://bit.ly/sijoittuminen2018

OHJAAMO
Ohjaamo Tampere auttaa kaikkia alle 30-vuotiaita asiakkaita esimerkiksi
työnhakuun, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamosta saa
neuvontaa myös KELAn ja sosiaalitoimen palveluihin, asumisneuvontaa sekä
talous- ja velkaneuvontaa. Ohjaamossa voi käydä maanantaista torstaihin
iltapäivisin klo 13-16 ilman ajanvarausta, tai halutessasi voit varata ajan.
Ohjaamoon voi myös soitella, lähettää sähköpostia tai viestitellä WhatsAppissa.
Puhelinnumero on 040 197 5144. Osoite on Sumeliuksenkatu 11 2.krs Tampere, eli
Tullintorin kauppakeskuksen vieressä. Tule käymään!

OHJAAMON
AJANKOHTAISET

Järjestämme Ohjaamon asiakkaille erilaisia ryhmäpalveluita.
▪ Lokakuussa meillä käynnistyy 8 kertaa kokoontuva Jännittäjä-ryhmä nuorille. Ryhmä on tarkoitettu
nuorille, joita jännittää tai ahdistaa sosiaaliset tilanteet. Ryhmä tarjoaa vertaistukea. Ryhmässä nuori
opettelee havainnoimaan itseään, tunnistamaan omia tuntemuksiaan ja suhtautumaan itseensä
hyväksyvämmin. Ryhmässä opetellaan selviytymiskeinoja jännittäviin tilanteisiin, jotta esimerkiksi
tilanteen välttelyn sijasta nuori uskaltautuisi ilmaisemaan itseään. Jännittäjä-ryhmiä järjestetään
säännöllisesti Ohjaamossa. Lokakuussa alkava ryhmä on neljäs tänä vuonna järjestetty Jännittäjäryhmä.
▪ Järjestämme hiljattain Tampereelle muuttaneille Ohjaamon asiakkaillemme kolme kertaa
kokoontuvan Manse haltuun -ryhmän lokakuussa.
▪ Ohjaamon asiakasraati kokoontuu kerran kuukaudessa. Nuori voi tulla raadin toimintaan mukaan
missä vaiheessa vaan. Joka kuukausi on ollut vähintään yksi uusi nuori raadissa mukana. Asiakasraadin
nuorilta kysytään kehittämisehdotuksia Ohjaamotoimintaan. Raatiin kuuluvia nuoria on vieraillut myös
Ohjaamon henkilöstön kehittämispäivissä.
▪ Nuorille järjestetään Ohjaamossa aina perjantaisin vapaamuotoinen Chilli-kahvila klo 13-17.

TE-TOIMISTO
▪

Töihin palvelualoille -koulutuksen hakuaika päättyy 9.10.
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille nuorille,
joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on tarve vaihtaa
ammattia. Koulutukseen yhdistetään lähiopetusta, henkilökohtaista
ohjausta, verkko- ja etäopiskelua, käytännön harjoituksia ja
AJANKOHTAISET
työelämässä oppimista. Käytännönläheisestä koulutuksesta nuori saa
monipuoliset taidot työskentelyyn palvelualojen eri työtehtävissä.
Opiskelu pitää sisällään monipuolisia käytännön työtehtäviä ja vierailuja
työpaikoille. Koulutus järjestetään 28.10.2019–31.1.2020 Tampereella.
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/683302?locations=Pirkanmaa&announced=0&sort=1

TE-TOIMISTON

▪

▪

Ovi ammattiin -koulutustapahtuma järjestetään 23.10. klo 13-15 Pirkanmaan TE-toimistossa.
Tapahtumassa koulutusta tarjoavat organisaatiot pääsevät esittelemään vaihtoehtoja kävijöille, jotka
tarvitsevat uutta osaamista tai harkitsevat uuteen ammattiin kouluttautumista. Tilaisuuden keskiössä
ovat etenkin pirkanmaalaisten aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten monipuoliset mahdollisuudet.
Mukaan haluavia organisaatioita pyydetään ilmoittautumaan tapahtumaan viimeistään 9.10.
mennessä. Ilmoittautuneille organisaatioille varataan maksuttomasta tapahtumasta pöytäpaikka.
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/a1e71200-6d24-412e-a5b91e283f8203f8?displayId=Fin1818271
TE-toimiston nuorille asiakkaille suunnattu Cimson koulutuspalvelujen tuottama nuorten Yhdessä
kohti työtä -uravalmennus on käynnistynyt. Valmennuksessa nuori saa tukea urasuunnitelmien
selkiyttämiseen sekä ohjausta työhön ja koulutukseen hakeutumiseen. Nuori työskentelee
valmennuksen aikana yhdessä uravalmentajan kanssa etsien seuraavaa askelta kohti työelämää.
Työskentely voi olla esimerkiksi työ-, koulutus-, palkkatuki- tai työkokeilupaikan hakua,
kuntoutusasioiden selvittelyä tai ammatillisen suunnan etsimistä. Nuorille suunnattua
uravalmennusta järjestetään kuusi ryhmää ajalla syyskuu-joulukuu 2019.

KELA
Kela voi tukea opiskelijan opiskelukykyä ja opintojen etenemistä kuntoutuksen
keinoin. Alla esiteltynä yleisimmät kuntoutusvaihtoehdot opiskelukyvyn
tukemiseksi.

KELAN

KUNTOUTUSKuntoutuspsykoterapia
VAIHTOEHDOT
Voit hakea Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa, jos sinulla on lääkärin toteama
mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa opiskeluasi. Edellytys on myös, että olet
saanut siihen asianmukaista hoitoa vähintään 3 kuukautta, olet tavannut psykiatrin
kaksi kertaa ja sinulla on voimassa oleva hoitosuhde. Ensimmäiseen hakemukseen
tarvitaan psykiatrin lausunto, jossa perustellaan, miksi tarvitset terapiaa. Toisen ja kolmannen terapiavuoden
kuntoutussuosituksen voi laatia hoidostasi vastaava lääkäri, esimerkiksi koululääkäri. Lue lisää! Ammatillista
perustutkintoa opiskeleva masennus- tai ahdistushäiriötä sairastava 16-25-vuotias nuori voi saada opintojen
tueksi myös OPI-kurssin. Lisätietoja tästä.
Nuoren ammatillinen kuntoutus
Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Sen
tavoitteena on auttaa nuorta suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja löytämään suuntaa opiskelu- ja
työelämään Sitä voi saada myös, jos opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä tai ase-/siviilipalvelus
on keskeytynyt. Kuntoutusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa.
Klikkaa tästä, jos haluat tietää lisää!
Ammatillinen kuntoutus
Voit hakea tukea ammatillisena kuntoutuksena toisen asteen tai korkea-asteen perus-, jatko ja
uudelleenkoulutukseen, jos sinulla on todettu sairaus, joka olennaisesti heikentää opiskelukykyäsi. Lisätietoja
tästä
Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana
Voit saada kuntoutusrahaa Kela kuntoutuksen ajalta. Voit saada kuntoutusrahaa myös
oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuksen ajalta. Lisäksi alle 20vuotiaalle, jolla on diagnosoitu sairaus ja on erityisiä tukitoimia, voidaan maksaa nuoren kuntoutusrahaa
opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta ja nuoren
kuntoutusrahasta

Henkilökohtaista palvelua ajanvarauksen kautta
Voit varata palveluajan nuoren kuntoutusasioihin liittyen ajanvarausjärjestelmästämme. Ajanvaraus tehdään
henkilötunnuksella ja tarvitset puhelinnumeron. Kelasta soitetaan sinulle varaamallasi ajankohdalla.
Palvelussa valitaan asioinnin aiheeksi Nuoren ammatillinen kuntoutus 60. Tästä ajanvaraukseen.

TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUT
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut tarjoavat kaikille
tamperelaisille neuvoja ja ohjausta työllistymiseen ja osaamiseen liittyvissä
asioissa. Tutustu uuteen omavisio.fi -sivustoomme. Sen kautta pääset
ilmoittautumaan sinua kiinnostaviin palveluihimme. Voit olla yhteydessä
myös puhelimitse 040 801 6581, sähköpostitse tyollisyyspalvelut@tampere.fi
tai asioimalla paikan päällä osoitteessa Sumeliuksenkatu 11, 3. krs ma - pe klo.
9:00-15:45. Ohjaamme oikeisiin palveluihin tarpeesi mukaisesti.

TYKAS
TAMPEREEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT, STARTTIPAJA
Valkeakosken Starttipaja on työllisyyspalveluiden nuorten valmennusyksikkö,
jossa asiakaspaikkoja on 21. Nuoret ovat Starttipajalla pääasiassa
kuntouttavassa työtoiminnassa, myös sosiaalisessa kuntoutuksessa voi
räätälöidysti olla. Valkeakosken starttipajalla toteutetaan kolmea eri
valmennusta: starttivalmennus, koulutus- ja työelämävalmennus sekä
YTO-valmennus. Kaikki valmennussisällöt on rakennettu ammatillisen
perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien (YTO) osaamistavoitteiden pohjalta.

VALKEAKOSKEN

STARTTIPAJA

Starttipajan vuosikello on jaettu teemoihin, jotka sisältävät yhteisten tutkinnon osien
eri aihealueita. Viikko-ohjelmien tehtävät täsmentävät yhteisten tutkinnon osien opittavia sisältöjä. Opittujen
asioiden perusteella täytetään valmentautujien kanssa osaamistodistusta kunkin harjoitellun YTO-aineen
kohdalta niin, että kaikki starttipajalla hankittu osaaminen ja oppiminen tunnistetaan osaamistodistuksen
avulla. YTO-sisällöt ovat toiminnan suunnittelun perusta. Jos/kun nuori lähtee Starttipajalta opiskelemaan, voi
oppilaitos ohjata nuoren suoraan kokeeseen tai näyttöön, jos osaaminen on tunnistettu
osaamistodistuksessa.
Käytäntö mahdollistaa oman YTO-valmennusryhmän, jossa valmentautujat jatkavat kesken jääneitä opintoja
tekemällä YTO-aineita verkko-opintoina Otavia-opiston kautta. Valmentautujat eivät ole opiskelijastatuksella
vaan kuntouttavassa työtoiminnassa. Lukion oppisisällöistä osa vastaa suoraan YTO-aineita OPH:n
muuntotaulukon mukaan. Otavialla on valmis lista vaadittavista suorituksista. Lisäksi YTO-aineita voi jatkossa
suorittaa myös VAAO:n verkko-opintoina Starttipajan YTO-valmennuksessa. Osasta kursseja valittavissa eri
tasoisia opintoja, kuten T1-taso.
Valmentautujat saavat starttipajalla erityistä tukea opintojen suorittamiseen. Tehtävien suorittamiseen
varataan aikaa ja rauhaa. Ongelmakohdista autetaan yli, kartoitetaan oppimisen haasteita ja kehitetään omia
oppimistaitoja. Kun koko paja työskentelee YTO-viitekehyksessä saavat valmentautujat myös hyvää
vertaistukea toisiltaan.
Valmennuksen aikana suunnitellaan jatko-opintoja yhdessä oppilaitoksen kanssa. Valmentautujia tuetaan
nivelvaiheen siirtymissä. Työpajalla opiskeltujen YTO-aineiden on todettu kasvattavan motivaatiota
opintoihin, ja kynnys jatkaa oppilaitokseen on matalampi.

Yhteystiedot:
kaisa.lahtinen@valkeakoski.fi / 040 335 7219
Facebook: @starttipajavalkeakoski
www.nuortenkoski.fi/starttipaja

VALKEAKOSKEN AMMATTIOPISTO:
Yhteyshenkilöt:
Roininen, Heidi
erityisopetuksen koordinaattori
044 906 0462

VAAO

Keuro, Raija
opiskelijapalvelupäällikkö
044 706 1270
sähköposti: etunimi.sukunimi@vaao.fi

MUUT OPPILAITOKSET:
Yhteystiedot löytyvät oppilaitosten verkkosivuilta.

MUUT

OPPILAITOKSET

