
 
 
 

   

Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hanke 

Hankkeen tarve 

Kuntien vastuu työllisyyden hoidosta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tässä hetkessä olennaista on ymmärtää 

millaisia taloudellisia hyötyjä kunnalle kertyy työttömän aktivoinnista, työllistämisestä ja työllisyysasteen noususta. 

Kunnan osarahoittamien työmarkkinatukikustannusten (673000€/v.2016) kehityssuunnan taittamiseksi on tehtävä 

aktiivisesti ja pitkäjänteisesti töitä. Lisäksi kunnan on tärkeä luoda edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen 

syntymiselle Sotkamoon, jotta ihmiset löytävät täältä työtä. 

 

Työttömyyden vähentymisellä on erityisesti inhimillisiä vaikutuksia henkilöiden elämään, perheisiin, läheisiin ja 

muuhun yhteiskuntaan, kuten sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden kysyntään.  Aktivointiin suunnattavat 

lisäresurssit kunnan toimesta hyödyttävät pitkään työttömänä olleiden henkilöiden elämäntilannetta.  

Tavoitteet 

Sotkamossa halutaan tiedostaa mikä kunnan rooli työllisyydenhoidossa voi olla. Kunnan roolia työllisyyden hoidon 

toimijakentässä halutaan aktivoida, selkeyttää ja kehittää oman Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hankkeen 

kautta. Hanke pyrkii selkiyttämään kunnan omia sisäisiä toimintatapoja työttömien työllistämisen näkökulmasta. 

Lisäksi tavoitteena on koota yhteistyötahot kehittämään työryhmässä koko Sotkamon alueen työllisyyden hoitoa.   

 

Yritysyhteistyö on tärkeä osa Tolokusti Sotkamossa -hankkeen toimintaa.  Hankkeen aikana kehitettävässä Sotkamon 

työllistämisen mallissa pyritään lisäämään työnantajien halua, valmiutta ja mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien 

työllistämiseen.  Hanke kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja muita tahoja jakamaan rohkeasti hyviä kokemuksia esim. 

palkkatuen käytöstä. Lisäksi yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia kehotetaan olemaan yhteydessä, jos he haluavat 

tarjota työtä mahdollisemman matalalla kynnyksellä.  Sotkamon kunta on ottanut käyttöön pitkäaikaistyöttömän 

työllistämiseen ja ohjaamiseen tarkoitetun kuntalisän.   

 

Kohderyhmä 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 200 päivää työttömänä olleet sotkamolaiset. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen Te 

–palveluiden, aikuissosiaalityön sekä eri toimijoiden kautta. Myös työtön itse voi olla suoraan yhteydessä 

työhönvalmentajaan. Yhteistyö alkaa yhteisellä tapaamisella. Yhteistyö on tavoitteellista, yhdessä etsitään ratkaisuja 

Kohti työtä -mallin mukaisesti. Yhteistyön perusta on kaikkien osapuolien aktiivinen ja sitoutunut työskentely. 

 

 

 

Sotkamon kunta  

Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hanke 

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR -toimintalinja 3.) 

Markkinatie 1 

88600 Sotkamo 

 

 

  



 
 

   

 

                            

 

Faktalaatikko 

Tolokusti Sotkamossa -työllisyydenhoidon hanke 

Aikavälillä 01.08.2017 - 31.7.2019 

Rahoitus Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) 

Hallinnoija ja toteuttajana Sotkamon kunta 

75 prosentin rahoitus, rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Tavoite työllisyydenhoidon mallin löytäminen ja työttömyyden vähentäminen 

www.sotkamo.fi 

 

 

 

 
 

 

 


