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Omorganisering av verkstadsverksamheten från och med 1.6.2019
Verksamhetens övergångstid har bedömts vara 2 månader, det vill säga ändringen med alla sina
arrangemang skulle vara färdig i augusti 2019.

NULÄGE
Verkstaden för vuxna Akseli
Individuell handledare: platsen är vakant
Arbetshandledare: Bo Lindfors
Arbetshandledare: Nea Heine
Verksamhetsställe: Kyrkogatan 9
Akselis mål och syfte är att fungera som en bro till den öppna arbetsmarknaden genom arbetsprövning och
övergångsarbetsmarknad.
Lilla Petters gård/Ungdomsverkstaden
Individuell handledare: Marjaana Meriluoto
Arbetshandledare: Mikael Holmström
Arbetshandledare: Nina Bärlund
Verksamhetsställe: Smedjevägen 47–51
För 17–24 åriga arbetslösa som är intresserade av hantverk, gårdsarbeten och småskaliga
reparationsarbeten. På verkstaden kan man också genomgå olika kortutbildningar. Dessutom finns det
många andra mångsidiga och meningsfulla aktiviteter. På verkstaden kan man skaffa arbetserfarenhet,
uppdatera sin CV och få hjälp med att ansöka om studie- och arbetsplats.
Vägglösa verkstaden
Jobbcoach: Kirsi Kippola
Verksamhetsställe: Smedjevägen 47–51
Verkstaden erbjuder stöd för återkomsten till arbete till den som länge varit arbetslös. Vägglösa
verkstadens tjänster är i första hand avsedda för sådana arbetslösa som fått arbetsmarknadsstöd i över 300
dagar. Vägglösa verkstaden omfattar en kort orienteringsperiod på andra verkstäder, efter vilket den
handledda placeras på ett av stadens verksamhetsställen, ett lokalt företag eller en förening.
Kondisverkstaden
Individuell handledare: Henna Pöllänen
Individuell handledare: Mira Antas
Verksamhetsställe: Nordenskiöldsvägen 1, 07940 Lovisa
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Kondisverkstaden är ett ställe med låg tröskel där det är meningen att man tillsammans med klienten
planerar och genomför verksamhet enligt klientens personliga behov. Verkstaden är avsedd för 17–63-åriga
långtidsarbetslösa som vill ändra sin livssituation och önskar att få stöd och hjälp för situationen.

Sysselsättningskoordinator
En heltidstjänst som stöder sysselsättningsverksamheten.

KOMMANDE LÄGE
Akseli
Tyvärr har målet för arbetsverkstaden Akseli att fungera som en bro till den öppna arbetsmarknaden inte
uppnåtts, utan klienterna har nästan utan undantag blivit arbetslösa igen efter sysselsättningsperioden.
Den huvudsakliga orsaken till detta är att klienterna är svårare sysselsatta och att den rätta tjänsten för
många skulle vara arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Därför avvecklas Akseli i dess nuvarande form
och personalresurserna överförs till andra verkstäder. Den lediga uppgiften som individuell handledare i
Akseli tillsätts inte och överförs sålunda inte till någon annan verkstad. Uppgiften kan dras in.
Akselis lokal som blir ledig på Kyrkogatan 9 övergår till Kondisverkstaden.
Lilla Petters gård/Ungdomsverkstad
Individuell handledare: Marjaana Meriluoto
Arbetshandledare: Mikael Holmström
Arbetshandledare: Nina Bärlund
Arbetshandledare: Nea Heine
Verksamhetsställe: Smedjevägen 47–51
Den övre åldersgränsen för klienterna på Lilla Petters gård, det vill säga Ungdomsverkstaden, höjs till 29 år
så att den motsvarar ungdomslagen. Av personalen övergår arbetshandledaren Nea Heine från Akseli till
Ungdomsverkstaden. På detta sätt genomför man också stadsfullmäktiges målsättning om att förstärka
arbetsverkstadsverksamheten för unga.

Vägglösa verkstaden
Jobbcoach och individuell handledare: Kirsi Kippola
Arbetshandledare: Bo Lindfors
Verksamhetsställe: Smedjevägen 47–51
Vägglösa verkstadens grundverksamhet förblir densamma, med tillägget att en del av Akselis klienter
övergår till handlett arbete i Vägglösa verkstaden. Av personalen övergår arbetshandledaren Bo Lindfors
från Akseli till Vägglösa verkstaden. Kirsi Kippola jobbar också som jobbcoach och individuell handledare för
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klienterna. På verkstaden överväger man under hösten möjligheten att också inleda
arbetspatrullverksamhet.
Kondisverkstaden
Individuell handledare: Henna Pöllänen
Individuell handledare: Mira Antas
Verksamhetsställe: Kyrkogatan 9
Kondisverkstadens verksamhet förblir likadan som den varit. Verksamheten överförs till Kyrkogatan 9 från
Nordenskiöldsvägen 1 där verksamheten begränsas av för små lokaler. Antalet klienter på verkstaden stiger
lite till följd av avvecklingen av Akseli.

Näringslivs- och sysselsättningskoordinator
En personalresurs i deltidsarbetsförhållande som stöder sysselsättningsverksamheten.

Reformens personal- och kostnadseffekter
Uppgiften som individuell handledare vid Akseli dras in. Elkostnader (cirka 500 euro) sjunker för
Kondisverkstadens fastighet som blir ledig. Om staden kan hyra ut den lokal som blir ledig till en annan
aktör, ökar hyresintäkterna stadens intäkter.
Tjänsten som sysselsättningskoordinator ombildas till näringslivs- och sysselsättningskoordinator i
arbetsavtalsförhållande eller motsvarande uppgift (preciseras när arbetsbeskrivningen som utarbetas i
samband med rekryteringen blir färdig). Personalens arbetsbeteckningar och arbetsinnehållet förblir
desamma som tidigare.
Under 2019 finns det inget behov att ändra kostnadsställena. Budgeten för 2020 görs upp med rätta
kostnadsställen, och vid årsskiftet avslutas kostnadsstället för Akseli.
De individuella handledarna vid Lilla Petters gård och Vägglösa verkstaden ges rätt att mata in uppgifter i
Populus eftersom man i dessa verkstäder anställer långtidsarbetslösa till stadens tjänst. Då kan dessa
individuella handledare på förhand fylla i uppgifter om dem som sysselsätts och se deras semestrar och
andra uppgifter som handledaren behöver i sitt arbete.
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