
 
Tuunari-pajan tuotteita 

 
 

Tuunari-paja 
 

Tuunari-pajan perusajatus on - kestävä 
kehitys. Kaikessa  toiminnassa ja 
toiminnoissa pyritään kierrättämään, 
uusiokäyttämään ja tuunaamaan. 
Tuunari-pajalla tehtävät työt ovat 
tilaus-, alihankintatyötä sekä omaan 
tuotantoon ja palveluihin liittyvää 
työtä.   
Tuunari-pajan oma tuotanto koostuu 
mm. erilaisista kudonnaisista (esim. 
matot), neuleista, tekstiilitöistä sekä 
verhoilu- ja puutöistä. Valmistettavat 
tuotteet vaihtelevat käytössä olevien 
materiaalien ja vuodenaikojen mukaan. 
Tuunari-pajan yhteydessä on myymälä, 
josta voit ostaa kausittain vaihtuvia 
oman tuotannon tuotteita. 
             
         Myymälän aukioloajat 

 

ma-to 8:00-15:30 
 

pe 8:00-13:30 
 

 

  

Yrityskoordinaattori 

Yrityskoordinaattorin tehtävänä on 
yritysyhteistyön kehittäminen ja 
piilotyöpaikkojen löytäminen yrityksistä. 
Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat ja 
300 päivää työmarkkinatukea saaneet 
Viitasaarelaiset työttömät. 
Yrityskoordinaattori toimii Yritysduuni-
hankkeen hanketyöntekijänä Viitasaaren 
työllisyysyksikön alaisena. Hankkeeseen 
pääsee mukaan ottamalla yhteyttä 
suoraan yrityskoordinaattoriin tai 
Viitasaaren työllisyysyksikköön. 

Yhteystiedot 

 
Työllisyyspäällikkö: 

Mervi Paananen 

mervi.paananen@viitasaari.fi 

044 – 4597578 
 

Työpajaohjaaja: 

Tiina Liimatainen 

tiina.liimatainen@viitasaari.fi 

040 -6305376 

 

Yrityskoordinaattori 

Vesa Perätalo 

vesa.peratalo@viitasaari.fi 

040-3566062 
 

Viitasaaren Tuunari-paja 

Keskitie 30, 44500 Viitasaari 

puh. 040 630 3384 

 facebook.com/tuunaripaja 

  

    VIITASAAREN 
 

     KAUPUNKI 
 

 

 

 

 

 

        Työllisyysyksikkö 
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Työllisyysyksikkö 

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö 

toimii kaupunginhallituksen 

alaisuudessa. Työllisyysyksikkö 

työllistää Viitasaarelaisia yli 300 pv 

työmarkkinatukea saaneita työttömiä ja 

nuoria joilla on oikeus palkkatukeen, 

velvoite-työllistettäviä, sekä 

monialaisen yhteispalvelun (TYP) 

asiakkaita. Työllisyysyksikön osana 

toimii Tuunari-paja. 

Viitasaaren kaupunki on saanut 

työllisyyspoliittisen hankkeen, 

Yritysduuni ajalle 20.3.2017 - 

31.12.2019. Hankkeessa toimii 

yrityskoordinaattori, jonka tehtävänä 

on alle 29-vuotiaiden ja yli 300 päivää 

työmarkkinatukea saaneiden 

henkilöiden työllistäminen yrityksiin. 

 

  Palkkatukityöllistäminen 
 

Työllisyysyksikkö vastaa kaupungin 
eriyksiköiden 
palkkatukityöllistämisestä; etsii sopivat 
työntekijät  avoinna oleviin 
työpaikkoihin, osallistuu 
työnhakuhaastatteluihin yhdessä 
työyksikön esimiehen kanssa, hakee 
TE-toimiston palkkatukea sekä tekee 
työsopimuksen. 
 

Työntekijän siirto toisen 
työjärjestäjän palvelukseen 
 

Työllisyysyksikön tehtäviin kuuluu 
työpaikkojen etsiminen alueen 
yrityksistä. Kaupungilla on 
mahdollisuus työntekijän siirtoon 
yrityksille. 
 

Oppisopimuskoulutus 
 

Työllisyysyksikkö toimii yhteistyötahona 
oppisopimustoimiston, työntekijän ja 
yksikön välillä ammatillisen tutkinnon 
saamiseksi. 
 

Työkokeilu 
 

Pitkään työttömänä ollen henkilön on 
työkokeilun avulla mahdollisuus saada 
työelämän kokemusta, jossa tavoite on 
pääsy työmarkkinoille.  
 

Kuntouttava toiminta 
 

Tavoite on parantaa elämänhallintaa ja 
lisätä mahdollisuuksia työllistyä. 
Tarkoitettu niille jotka ovat olleet 
pidempään työttömänä.  

 

  

 

Lavakosta tehty sohva 

 

TYP 

TYP on työllistämistä edistävä 

monialainen yhteispalvelu. jossa 

toimintaa toteuttavat kunnat, TE-

toimisto ja Kela yhdessä. Nämä 

arvioivat yhdessä työttömien 

palvelutarpeet sekä suunnittelevat 

heille työllistymisen kannalta 

tarkoituksenmukaiset 

palvelukokonaisuudet sekä vastaavat 

työllistymisprosessin etenemisestä ja 

seurannasta. Keski-Suomen pohjoinen 

TYP, johon kuuluu Viitasaari, 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, 

Kivijärvi, Kyyjärvi ja Pihtipudas. Keski-

Suomen pohjoinen TYP on osa 

valtakunnallisesti totutettavaa 

palvelumallia.  


