MUISTIO

Ääneseudun työllistämisen toimijatapaaminen

Paikka ja aika: Äänekosken kunnansalissa 22.2.2012 Klo 12.00-16.00
Paikalla: Ääneseudun työllistämisen toimijoita ja yhteistyökumppaneita
Osallistujat: Taina Era, Auli Savolainen, Kirsi Hallikainen, Sari Kaihlamäki, Raija Koikkalainen,
Terhi Koskinen, Petri Laitinen, Jani Liimatainen, Arja Oksanen, Maaret Saastamoinen, Tanja
Survonen, Päivi Viitasalo, Auli Savolainen, Kari Hallila, Leena Pasanen, Helena Koskimies, Merja
Kajander, Marita Pulkkinen, Maria Riihijärvi, Satu Aalto, Marika Uusitalo, Ulla Lehtolainen, Hans
Laukkarinen, Jonna Oksa, Kirsti Hallikainen, Helena Raatikainen, Sari Harjula, Kirsi Karttunen,
Merja Sihvonen, Tuomo Takala, Satu Huhtakangas, Holopainen Marja, Jaana Karjalainen
1) Työllisyysasiamies Auli Savolainen avaa tapaamisen. Savolainen kertoo lyhyesti, että
viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan Äänekoskella työttömyys yltää jo 16%:n.
Savolainen toteaa, että pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttavat monet tekijät ja toimenpiteet.
Tarkoitus tapaamisessa on myös pohtia, millä toimenpiteillä paikalla olevat voisivat omalta
osaltaan vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyteen. Rakennetyöttömyyteen on haasteellista tarttua
ja siksi kolmas sektori, kaupungin työpaja, aikuissosiaalityö ja muiden yksiköiden rooli on
merkittävä.
2) Tuomo Takala palvelukoti Lounatuulesta pitää yrityksien puheenvuoron. Korostaa
opiskelijoiden tarvetta harjoittelijoina ja mahdollisena uutena työvoimana valmistumisen
jälkeen.
3) Taina Era KEVÄT-hankkeesta ohjeistaa osallistujat case työskentelyyn. Case työskentely
tapahtuu kolmessa ryhmässä. Jokainen ryhmä saa erilaisen asiakastapauksen, jota työstävät.
Tarkoitus on vahvistaa yhteistä näkemystä siitä, mitä Ääneseutu tarjoaa työnhakijalle.
4) Reflektio hetki muiden ryhmien ryhmätyöskentelyyn ja ratkaisuvaihtoehtoihin
-

Liikkeelle lähdettiin asiakkaiden voimavaroista
Asiakkaan motivaation tukeminen, ohjauksellisuus arvioinnissa, suunnittelu
Asiakkaan omien toiveiden kuuleminen
Asiakkuus, kenellä toimijalla parhaimmat mahdollisuudet auttaa
Palvelusuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat
Pohdintaa työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuen välisistä eroista ja
miten tukevat asiakasta millaisessa tilanteessa.
Asiakkaan vapaa-ajan tukeminen

5) Ääneseudun työvoimatoimiston toimistonjohtaja Arja Harmainen puhuu
palkkatukityöllistämisestä. Harmainen toteaa, että kolmannen sektorin ja kuntien roolin
selkeyttäminen palveluprosessissa on haaste koko maassa. Kuntoutuksen ja valmennuksen
haasteet korostuvat. Harmainen puhuu myös siitä, että työtoiminta, joka toimii kuntoutuksen
välineenä, on tarkoitus olla terapeuttista työtä joka poikkeaa tavallisesta palkkatyöstä.
Kuntoutus ja valmennusvaiheet täytyy olla korostuneita, jotta työhön siirtyminen olisi
mahdollista. Harmainen kertoo myös nykyään mahdollisiksi tulleista siirtomäärärahoista.
Viimevuodelta jääneitä siirtomäärärahoja käytetään vanhojen päätösten maksamiseen.
Tämän vuoden määrärahoja käytetään niissä päätöksissä, jotka on tehty tämän vuoden
alusta. Nyt Keski-Suomen TE-toimistoissa on samat palkkatukilinjaukset, eli
pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset.
6) Lopuksi Taina Era pitää yhteisen keskustelun tapaamisen herättämistä ajatuksista ja
kehittämisen tarpeista.
Katsottiin että toimijoiden kesken on tiedonkulun lisäämisen tarvetta, sekä tarvetta
selkeyttää sitä kuka vastaa työttömän palveluprosessista ja ketä toimijoita prosessiin liittyy.
Työttömien terveystarkastukset (kartoitus, toimenpiteet) ja prosessikuvaus myös oleellisia.
Lisäksi:
 Sovittiin, että jatkossa kiinnitetään huomiota ohjaukseen ja motivointiin, josta olisi hyvä
järjestää yhteistä koulutusta esimerkiksi Osku-hankkeen puolesta.


Sovittiin myös, että Auli Savolainen jatkaa toimijakarttojen selkeytystä.



Sovittiin, että Merja Sihvonen (Äänekosken TYP:stä) ottaa asiakseen
salassapitokysymyksien tarkastelun.

Jyväskylässä 23.1.2012
Muiston kirjasi
Jaana Karjalainen

