PASSARI-hanke:
Työllistymispolun kautta
työelämään ja uuteen ammattiin
Kuva futureimagebank.com

PASSARI-hanke on Uudenmaan ELYkeskuksen rahoittamaa toimintaa,
jossa tavoitteena on luoda työttömälle henkilölle työllistymispolkumalli
kotityöpalvelualalle. Työllistymispolkumalli kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten (HESOTE, HELTECH, HELPA),
työhallinnon, alan yritysten ja yhteisöjen sekä kolmannen sektorin- ja yrityspalveluiden edustajien kanssa.

Miksi PASSARI-hanketta tarvitaan?
PASSARI-hanke liittyy Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. Hankkeen kautta avataan työttömälle
työnhakijalle reitti työllistymiseen ja siten helpotetaan alan yritysten työvoimapulaa Helsingin alueella.

Mitä kotityöpalvelualalla tarkoitetaan?
Kotityöpalveluilla tuetaan ihmisten ja perheiden selviämistä jokapäiväisessä
elämässään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa laitoksissa. Kotityöpalvelun
tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki. Kotityöpalvelun perinteisiä tehtäviä ovat
kotisiivous, tekstiili- ja vaatehuolto, ruoanvalmistus, pihan ja puutarhan hoito,
erilaiset kodin kunnostus- ja huoltotehtävät, henkilökohtainen avustaminen
kuten pukeutumis- ja peseytymis- ja ulkoiluapu sekä asiointi- ja kauppapalvelut.

Mitä työllistymispolkumalli tarkoittaa?
Työllistymispolku tukee työttömyysuhan vaarassa olevaa työntekijää ja/tai
työtöntä työnhakijaa kiinnittymään takaisin työelämään ja uuteen ammattiin. Työnhakijan soveltuvuus alalle kartoitetaan ja hänelle järjestetään valmentavaa koulutusta kotityöpalvelualan työtehtäviin. Työnhakijalle etsitään
työllistävä yritys tai organisaatio, johon työntekijä solmii työsuhteen. Työnantaja perehdyttää työntekijän työtehtäviin. Tarvittavan ammattitaidon työntekijä hankkii alan työtehtävissä työpaikalla. Työsuhteen aikana tai sen päätyttyä työntekijä voi jatkaa opintojaan työvoimakoulutuksessa kotityöpalvelun

ammattilaiseksi tai lähihoitajaksi. Yrityspalveluiden turvin työntekijää tuetaan tarvittaessa
myös alan yrittäjyyteen. Yhteenvetona: työllistymispolun tavoitteena on mahdollistaa työnhakijan pysyvä työllistyminen työntekijäksi
alan yrityksiin tai omaan yritykseen.

Kenelle työllistymispolkumalli sopii?
Naisille ja miehille, jotka haluavat työllistyä
ihmisläheiseen käytännön työhön. Kotityöpalvelujen työllisyystilanne on erittäin hyvä.
Alan työllisyyttä ylläpitää palveluiden luonne;
kotityöpalveluiden tarve on jatkuva suhdanteista riippumatta. Kotityöpalveluala antaa hyvät mahdollisuudet myös yrittäjyydelle, koska alkuun pääsee pienellä pääomalla ja töitä kertyy nopeasti.

Miten työnhakija pääsee mukaan
PASSARI-hankkeen työllistymispolulle?
Varaamalla ajan työ- ja elinkeinotoimiston virkailijalle. Kertomalla kiinnostuksensa PASSARI-hankkeeseen. Työvoimaneuvoja laatii työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelman ja ohjaa hänet täyttämään hankkeen kotisivuilla olevan
työnhakijalomakkeen.

Miten yritys voi tulla mukaan
PASSARI-hanketyöhön?
Ottamalla yhteyttä hankkeen verkkosivujen kautta tai suoraan hankevetäjään sähköpostitse.

Mistä saa lisätietoa
PASSARI-hankkeesta?

• Hankkeen verkkosivujen kautta
www.passari.fi

• Ottamalla yhteyttä hankevetäjään
Eija Syrjälä
eija.syrjala@edu.hel.fi
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