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ESR/TL2 -HANKKEIDEN LAAJENNETTU TAPAAMINEN
Aika

12.12.2011 klo 13.00 – 15.40

Paikka

IT-Dynamo, luokka 407

Läsnä

Janne Laitinen
KEVÄT-hanke/ JAMK, pj
Ritva Jussila-Laine
Välittäjä PLUS-hanke, siht.
Taina Era
KEVÄT/ JAMK
Markku Hassinen
KIERTO/ KYT
Vuokko Joutsen
Osaamisella töihin/ JAO
Anne Yli-Olli
LAPE/ ELY
Ulla Kuvaja
LAPE/ ELY
Outi Hyytinen
Punainen Talo/ Sovatek-säätiö
Leena Penttinen
Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen/JYU
Tarja Karjula
Visio kuntoutuksesta/ Visio-säätiö
Päivi Kaihlajärvi
Visio kuntoutuksesta/ Visio-säätiö
Sinikka Nurminen
Osaamisella töihin/ JAO
Ari Pihlainen
Yhteinen Reitti II/ Laukaa
Helena Koskimies
OSKU/JAMK
Anna-Kaarina Autere
Koppari/ Jyväskylä
Raija Lääperi
KEVÄT/ THL
Eija Siekkinen
VälittäjäPLUS
Marju Helenius-Kalavainen KIERTO
Antti Hänninen
KeRa/ELY
Tämän tapaamisen tavoite oli:
1. Tutustua meneillä oleviin hankkeisiin
2. Yhteistyön kehittämistä virittämällä verkostotyötä eri hankkeiden kesken
3. Yhteisten intressien löytäminen ja yhteinen tekeminen (koulutus, tapahtumat)
4. Kirkastaa yhteisesti toimintalinja 2 toimintaperiaatteet, jotka ovat
työttömyyden ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen
ehkäisy ja rakenteellisen työttömyyden vähentäminen.
Vierailijana tapaamisessa oli Antti Hänninen, ELY-keskukselta.
1. Janne Laitinen avasi KEVÄT –ohjelman koordinoiman ESR-hankkeiden
laajennetun tapaamisen. Tapaamiseen oli kutsuttu osallistujia 18 eri hankkeesta.
2. Osallistujat esittäytyivät.
3. Hankkeiden esittelyt tapahtuivat parikeskustelun pohjalta, minkä jälkeen parit
kertoivat toistensa hankkeista kuulijoille. Samalla käytiin läpi hankekortit.
4. Raija Lääperi kertoi miten välityömarkkinoiden arviointia tullaan
toteuttamaan. Arvioinnin tavoitteena on selvittää mm. hanketoiminnan
toimivuutta ja vaikuttavuutta välityömarkkinoilla Keski-Suomessa. Arvioinnin
kohteena on:

Keski-Suomen välityömarkkinat

2
12.12.2011

1. Asiakasvaikuttavuus ja miten se on kehittynyt hankkeessa (asiakkaan
elämänlaadun mittaria käyttäen)?
2. Miten yhteistyö on kehittynyt, web-kyselynä (syksy 2012), vaikuttavuuden
arviointi
3. Asiakasraatien kasaaminen, missä voidaan tehdä yhteistyötä hankevastaavien
kanssa (Palataan asiaan helmi-maaliskuu 2012.)
5. Antti Hänninen ELY-keskukselta valotti kuulijoille ESR-kehittämistyön isoa
kuvaa ja tulevan ohjelmakauden 2014-2020 suuntaviivoja. Antti kertoi EU2020
strategiaan liittyvistä ”lippulaivahankkeista” sekä komission tuoreesta
esityksestä tulevalle ohjelmakaudelle 2014-2020, jotka tukevat toisiaan.
Jäsenvaltiot tekevät omat esitykset kansallisten rakennerahastojen
suuntaviivoista.
Tuleva ohjelmakaudella painotetaan mm. hankkeiden verkostoitumista,
yhteistyön lisäämistä, toteuttajaorganisaatioiden yhteistyötä ja toisten
kokemusten hyväksikäyttöä hankkeiden toteuttamisissa. Lisäksi kuulutetaan eri
hallinnonalat (STM, TEM, OKM) yhteistyöhön.
6. Ryhmätyö: ”Mitä välityömarkkinat on? Toimintalinja 2 näkökulmasta
katsottuna (rakennetyöttömyys, työllisyys, syrjäytyminen). Nykytila ja mihin
tulisi suunnata?
Taina Era toivoi, että saataisiin kaikki kehittämislinjan projektit samaan
kehikkoon. Mitä ollaan tekemässä ja keitä me ollaan? Taina ehdotti myös
väliseminaarin pitämistä, missä otettaisiin näkyvä kannanotto kehittämiseen.
Keskustelua:
Hankekorttien laittaminen ELY-keskuksen sivuille internettiin todettiin lisäävän
näkyvyyttä. Hankekortteja työstetään parhaillaan hankkeissa.
Hankekentältä toivottiin ELY-keskuksen hallinnoimaa kommunikaation
lisäämistä (Hankekartta ja Hankesalkku) sekä mittareita, mitä hankkeilta
odotetaan.
Toivottiin kehittämisrahastopäivää (2014+) ELY-keskuksen järjestämänä, jossa
oli mukana ainakin ELY-keskus, Keski-Suomen liitto ja 3. sektorin toimijat.
Asiaan palataan myöhemmin.
Nuorten palveluverkostosta Anna-Kaarina Autere esitti kaavion, Opin ovi ”tapa
kehittää” ehdotuksen, miten yhteistyökäytänteet voitaisiin muotoilla eri
organisaatioiden kesken? Miten prosessi sujuu nuoren näkökulmasta katsottuna.
Tavoitteena yhteiskunnallinen vaikuttaminen: viestintä päättäjille, mitä
tavoitellaan, mitä on tehty mitä tekeillä, mitä on saatu aikaan?
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Mikä on kehittämistyön tavoite uuden ohjelmakauden näkökulmasta. Mikä on
välityömarkkinoiden kohde Keski-Suomessa tulevalla ohjelmakaudella?
Lopuksi
Taina Era ehdotti, että kehittämislinjan kartat, mitä kukin on tehnyt, laitetaan
jakeluun. Kartat lähetetään Jannelle sähköpostiin. Janne vie kartat nettisivuille.
(Viesti laitetaan sähköpostiin, kun kartat siellä.)
Hankekortit toivotaan toimitettavan mahdollisimman pian Jannelle ja stilisoinnin
jälkeen ne välitetään Antille, ELY-keskuksen nettisivuille vietäväksi.
www.yhdistystori.fi Löytyvät yhteiset koulutukset ja tapahtumat. Kirjautumalla
palveluun, voit lisätä sivulle itse tapahtumia ja koulutuksia.
www.jamk.fi/tutkimus/projekteja osoitteesta löytyy KEVÄT -tapahtumakalenteri
ja materiaaliarkisto.
Jatko
Seuraavissa tapaamisissa käsitellään:
1. Käydään läpi hankekortit (jotka on toimitettu ELYyn).
2. Mietitään, miten toiminnat (hankkeet) limittyvät toisiinsa asiakkaan
(kohderyhmä), palveluntuottajan (toimija) ja viranomaistahon näkökulmista
(palvelurakenne)? Yhteisen ymmärryksen löytäminen, mihin kehykseen
hankkeet sijoitetaan ja mitä tehdään jatkossa? (tilaaja-tuottaja –malli?).
3. Mietitään isoja yhteisiä tavoite ja pyritään yhdessä vaikuttamaan jo lakien
valmisteluvaiheessa (mm. sosiaalihuoltolaki, laki julkisesta työvoimapalvelusta).
4. Seuraava tapaaminen helmikuussa, Janne Laitinen laittaa joulukuussa
kutsut.

Muistion kirjasi
Ritva Jussila-Laine
Opiskelija, harjoittelija
Välittäjä PLUS-hanke

