Työllistämisen toimijatapaamiset suunnittelupalaveri
Äänekoski, kaupungintalo
2.11.2011 klo 9-10:30
Läsnä: Maria Riihijärvi, Erika Puro, Leena Pasanen, Auli Savolainen ja Taina Era
1. Keskusteltiin seudullisen tapaamisen tehtävästä :
Toimijatapaamisten tarkoituksena on jakaa kokemuksia erilaisten asiakasryhmien palveluiden
järjestämisestä, kehittää toiminnallista työnjakoa sekä vahvistaa yhteistyökäytäntöjä.
(toimijakartta?)
Toimijatapaamisten tavoitteena on kehittää asiakastarpeeseen perustuvien palveluiden
toimivuutta, joustavuutta ja purkaa palveluiden solmukohtia.
Aloitustilanne: Lähtökohta monitoimijaisen yhteistyön kehittämiselle voisi olla siirtymiin liittyvien
palveluiden ja palveluntuottajien yhteistyötarpeet, sujuvat ja hyvät käytännöt vs hankalat ja estävät
käytännöt.
Siirtymät palkkatyön ja elämäntapahtumien välillä:
1.
Työ- Koulutus - työ
2.
Työ - Perhe - työ
3.
Työ - Työttömyys - työ
4.
Työ - Terveys - työ
5.
Lyhytkestoinen ja kestävä työ
6.
Työ - Eläköityminen – työ?
Ennakoivat palvelut/ akuutit palvelut/ korjaavat palvelut – voidaanko palveluita luokitella?
Mihin siirtymään palvelut vastaavat?
Missä hyviä, sujuvia käytäntöjä?
Missä hankalia, estäviä käytäntöjä?
Puuttuuko palveluita?
Mitä verkostoja eri siirtymissä olemassa – miten toimivia ovat?
2. Keskusteltiin ohjelmasta ja valmistelun työnjaosta (vastuuhenkilöt suluissa):
a. Työttömyyden rakenne, palvelutarpeet, joustavat siirtymät (Era)
b. Työllisyysyksikön tilanne ja tavoitteet (Savolainen)
c. Osallistujien jakaminen ”siirtymäkoreihin”, joissa asiakascase. Osallistujat ratkaisevat
Asiakkaan polun ja vertailevat kokemuksiaan. Tämän työskentelyn avulla nostetaan esille
hyviä joustavia toimintatapoja sekä tukkeutuvia polkuja, asiakkaan etenemistä estäviä
tekijöitä. (Riihijärvi, Puro, Pasanen)
d. Lopuksi tunnistetaan Ääneseudun ja Laukaan toimivat käytännöt ja joita on hyvä jatkaa
sekä tunnistetaan solmukohtia. Tarkistetaan mitä toimijoita ne koskevat ja haastetaan
toimijat kehittämistyöhön.
3. Sovittiin, että koollekutsijina toimivat Äänekosken työllisyysyksikkö ja KEVÄT-projekti. Era vastaa
kutsun ja ohjelman muotoilemisesta, Savolainen vastaa kutsun jakelusta, Säämänen vastaa
ennakkoilmoittautumisesta.
4. Sovittiin, että kutsutaan edustajat Ääneseudun, Konneveden ja Laukaan kunnista: TYP, TEtoimistot, kuntien SOTE-palvelut , vakuutuslaitokset, kehittämisyhtiöt, 3. Sektorin toimijat ja
Wattipaja.

5. Sovittiin, että työseminaari/työllisyys akatemia/ työllisyyskollegio… alustavasti teemalla : Siirtymät
työmarkkinoilla pidetään Äänekosken kaupungintalolla 22.02.2012, klo 9-15.
6. Sovittiin seuraava suunnittelutapaaminen Äänekosken kaupungintalolle 2.12.2011 klo 10-12.
Sovittiin, että TYP:n henkilöt kutsutaan myös suunnittelupalaveriin. Vastuulliset henkilöt
valmistelevat alustavat esitykset ja caset (3-4). Sitten jatketaan käsittelyprosessin suunnittelua ja
tarkennetaan ohjelmaa yms.
Muistion kirjasi Taina Era 2.11.2011

