INKA palvelee sinua nyt diginä!
INKA Satakunta-projekti jatkaa toimintaansa uusin muodoin. Palvelemme sinua
sähköpostitse ja puhelimitse kuten ennenkin - lisäksi uudet etätyökalut on otettu
aktiivisesti käyttöön. Etsimme nyt uusia yhteistyön muotoja ja toivomme palautetta
toiveistanne. Kaipaatko tietoa/webinaaria tietystä teemasta, tarvitsetko neuvoja
esim. seminaaripuheluiden käyttöönotossa WhatsApissa, Teamsissa tms. - kerro
toiveesi - me autamme!

Tervetuloa Työkaluja vaikuttavaan yhteistyöhön - palveluverkoston laadukas kehittäminen,
johtaminen ja hyödyntäminen- etäseminaariin!
Ke 13.5.2020 tietoisku ja työpaja: Vaikuttava palveluverkko yhdessä!
Aamupäivällä klo 09.30-11.30 tietoisku ja johdon paneelikeskustelu:
• Mitä on laadukas verkostotyö?
• Miten saamme sektorit ylittävän yhteistyön toimimaan?
• Miten rakennamme laaja-alaisesti vaikuttavan palveluverkon?
Iltapäivällä klo 12.30-15.45 työpaja, jossa työskentelemme yhdessä konkreettisesti:
• Mitkä ovat työllisyys-, sote- ja elinvoimapalveluidemme keskeiset yhteistyön rajapinnat?
• Minkälaista yhteistyötä tavoittelemme ja mikä on yhteistyön nykytilanne?
• Miten kehitämme yhteisiä palvelupolkuja sekä keskinäistä viestintää ja tiedonkulkua?
• Sovitaan konkreettisista kokeiluista, joilla palveluverkkoa ja yhteistyötä kehitetään
Ilmoittautuminen tästä linkistä 8.5.2020 mennessä, tervetuloa! - Lähetämme lisätietoa ilmoittautuneille.
Haastattelusarjamme etenee - tällä kertaa yhteistyökumppaneistamme satakuntalainen toiminnanjohtaja,
yrittäjä ja innovaatiotohtori Reijo Siltala pohtii digitalisaation ilmiötä työllistymistä edistävissä palveluissa haastattelu tallennettu 2/2020. Aihe on nyt varsin ajankohtainen. Kaikki INKAn tallenteet löytyy täältä.
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Pilottimme etenevät uusin muodoin!
Homma Haltuun! pilotin toiminta jatkuu taas syksyllä. Kansainvälisen taustan asiakkaat saavat
henkilökohtaista tukea Satakoulutuksen ja Amiko Oy:n tuottamassa yhteisessä lisäpalvelussa. Kielitaito
karttuu ja tie työelämään selkiytyy.
Taidoilla töihin! pilotin digipalvelukokeilut etenevät. Tukena uusien palvelujen käyttöönotossa on Annukka
Pörsti - tässä hänen terveisensä INKAn yhteistyökumppaneille:
"Olen Annukka Pörsti ja toimin Kankaanpään 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Toimenkuvani on erittäin
monipuolinen toiminnansuunnittelusta varainhankinnan kautta itse toiminnan toteutukseen. Työssäni
tutuksi on tullut mm. alakouluikäisten kerhonohjaus sekä nuorten työelämäkoulutukset ja työllistäminen.
INKA Satakunta -projektiin lähdin mukaan maaliskuussa 2020 ja tässä muita opastaessa tulee itsekin
oppineeksi uusia asioita. Esittelen käyttäjille kolmea eri digitaalista menetelmää ja toimin apuna työkalujen
testaamisessa ja käytössä. Minuun voit olla yhteyksissä joko kankaanpaa@4h.fi tai 050 353 3721."
Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa valmistuu keväällä Teemu Peipon sosiaalipolitiikan opinnäytetyötutkimus digipalvelujen käyttäjäkokemuksista työllistymistä edistävänä alustana. Tutkielman aineiston
otos on kerätty lähettämällä e-lomake BEARIT:n OSKAR-osaamiskartoitustyökaluun tutustuneille ja sitä
kokeilleille INKA Satakunta-projektin kautta. Digipalvelujen käytettävyys on keskeinen osa niiden toimivuutta
kun pyritään edistämään työ- ja koulutuspaikkojen parempaa kohtaantoa. Lisää tietoa
digikehittämisestämme löytyy täältä.

Annukka Pörsti digiohjaaja

Ajankohtaista tietoa rakennerahaston toiminnasta täältä

Teemu Peippo - Tuni

Riikka Lahdenperä löysi toiveidensa työn OSKAR-palvelun avulla. Vuosien kokemus laatupäällikkönä ja
opinnoissa sekä koulutuksissa kertynyt tietotaito oli helppo sanoittaa työhakemukseen OSKARin avulla. Myös
kuva tavoitteena olevissa tehtävissä tarpeellisista osaamisista selkiytyi. Katso haastattelu tästä.
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Seminaarisarjamme Palveluprosessit paremmiksi - siiloista saumattomuuteen starttaa syksyllä
2020
8.9.2020 klo 13-15 Kelan uudet palvelumallit / Nilsson
29.9.2020 klo 13-15 Kela & case-esimerkit / Mattila
20.10.2020 klo 13-15 Uudistuneet TE-palvelut / Itähalme & Järvinen
10.11.2020 klo 13-15 TE-palvelut & case-esimerkit
Nyt voi tehdä alustavasti kalenterimerkintöjä - ilmoittautuminen alkaa kevään kuluessa.

Satakunnan ELY-keskuksen tuore yhteenveto valtion ja Satakunnan yrityspalvelutoimijoiden palveluista
TEM-konsernin toiminnan ajankohtaisimmat tiedot
Valtioneuvoston ajankohtaisimmat tiedotteet kootusti
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