ESR-toimintalinja 2- verkostotapaaminen
Aika

24.10.2012 klo 9-11:15

Paikka

Dynamo, neuvotteluhuone Waneri

Läsnä

Janne Laitinen, Päivi Pöntinen, Antti Hänninen, Jukka
Hietaniemi, Susanna Uusitalo, Vuokko Joutsen, Heidi Lokkila,
Tuija Kautto, Eija Lappi, Päivi Varakas, Raija Lääperi, EevaLiisa Tilkanen, Leena-Kaisa Härkönen, Tuula Säynätmäki,
Harri Halttunen

1. Tilaisuuden avaus / Janne Laitinen
Janne Laitinen avasi kokouksen ja käytiin esittelykierros. Janne alusti
verkostotapaamisten tarkoitusta ja tavoitteita. Tapaamisessa puhuttiin
tulevasta yhteistyöstä isojen uudistusten keskellä.
2. Keski-Suomen TE-toimisto ja tulevaisuus / Tuula Säynätmäki
Tuula esitteli uuden Keski-Suomen TE-toimiston organisaation sekä
palvelulinjat (liite).
Keskustelua/huomioita:
- alkukartoitukseen eli asiakkaan palvelutarpeen arviointiin riittävät resurssit
- asiakkaiden sijoittaminen palvelulinjoille ja siirtymät palveluissa
- myös henkilökunnan segmentointi palvelulinjoille. Vaarana ”monen
kerroksen väki”. Palvelulinjojen välillä ei pitäisi olla eriarvoisuutta.
- tavoitteena tarjota asiakkaalle tarkoituksenmukaiset ja oikea aikaiset
palvelut
- sidosryhmäyhteistyö ja tiedon kerääminen TE-hallinnon päätöksentekoa
varten (yritykset, kunnat, oppilaitokset, 3.sektori, hankkeet…)
- kunnat tulossa pikkuhiljaa prosessiin mukaan (kuntakokeilu)
- verkkopalveluihin siirtyminen ei saisi syrjäyttää henkilökohtaista kontaktia,
mikä on erittäin tärkeää (myös palvelulinja 1)
- nuorten yhteiskuntatakuu: 8 htv haetaan Keski-Suomeen, menettelytavat
mm. palvelutavoissa ja -ajoissa vielä prosessissa
- koulutusmahdollisuudet olisi turvattava myös syrjäseuduilla (ryhmäkoot)
- tukityöllistämiseen liitettävä koulutusta (ns. TOPPIS) työllistämisjakson
aikana, myös 3.sektorilla
- selkeä rahoitusmalli aikuiskoulutuksille, työn ohessa näyttötutkintoina
- yhteistyö hankemaailman kanssa tärkeä, sillä ne ovat arvokas lisäresurssi
ja näkemyksien tuoja

3. Palvelulinja kolme ja yhteistyö hankkeiden kanssa / Leena-Kaisa
Härkönen (Lentsu)
Leena-Kaisa esitteli palvelulinja 3:n (tuetun työllistämisen palvelut) toimintaa
(liite)
Keskustelua/huomioita:
- aktivointisuunnitelma: aktivointisuunnitelmien teossa eroja, toimintatapa
pyritään saamaan yhtäläisiksi, mikä tulee olemaan iso haaste (portti mm.
kuntouttavan työtoiminnan)
- palveluntuottajien ja hanketoimijoiden roolitus. Kuka roolituksen tekee?
- palkkatuen kohdistamisen pääpaino avoimille työmarkkinoille,
elämänhallintaa edistävät toimet ja työkokeilut enemmän 3.sektorilla
- TE-toimistoon välityömarkkinoiden yhdyshenkilö
4. Kuntakokeilu ja yhteistyö hankkeiden kanssa / Harri Halttunen
Harri kertoi Jyväskylän kuntakokeilusta.
Jyväskylän kuntakokeilu on yksi 23 kuntakokeilusta valtakunnallisesti.
Jyväskylän kaupungin lisäksi tässä mukana ovat Muurame ja Jämsä. Tällä
hetkellä ollaan rekrytointivaiheessa, marraskuun aikana käynnistyy
varsinainen toiminta.
Tavoite työnantajayhteistyö: Työnantaja on asiakas, yrittäjän tarpeita
kuultava.
Haasteena on miten saadaan ohjattua asiakkaita typ:stä ja TE-toimistosta
kuntakokeilun työhönvalmentajille?
Keskustelua/huomioita:
- keskustelimme kuntakokeilun asiakaskunnasta: 12kk työttömänä – 500pv
- tiedonkulun ongelmat vs. tietosuoja (URA-järjestelmä)
- kuntakokeilun asiakaskunnan osaamisen kehittäminen tärkeää,
oppilaitosyhteistyö tärkeää (+ kolmas sektori)
5. Kokouksen päättäminen
Janne Laitinen päätti kokouksen 11:15. Muistio liitteineen lähetetään
ESR/TL2-verkostolle.

