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1. Keskustelua Keski-Suomen työllisyydenhoidon tilanteesta ja
välityömarkkinoiden roolista
-

Taina kertoi ESR-tapaamisten historiasta ja tavoitteista (liite).

-

Keskustelua ja ajatuksia päivän aiheesta:
 Opiskelijapaikkoja tulossa Keski-Suomeen lisää: Nuorten aikuisten
osaamisohjelman (osa Nuorisotakuun ohjelmaa) rahoitus on
määräaikainen (vuosille 2013 – 2016). Se sisältää sekä
oppisopimuskoulutuksen että omaehtoisen koulutuksen
aloituspaikkoja alle 30-vuotiaille nuorille, jotka ovat pelkän
peruskoulun varassa. Opiskelemaan voi hakea ammatti- ja
erikoisammattitutkintoihin. Tästä tiedotetaan virallisesti
myöhemmin.
 Kohdistuvatko nuorille suunnatut resurssit oikein? Onko ainoastaan
Etsivä nuorisotyön tukeminen ja resurssien suuntaaminen sinne
ratkaisu nuorten syrjäytymiseen? Vastaako se ongelmaan?
 Pienyrittäjille palkkatuki usein vieras asia: sähköinen hakeminen
koetaan hankalaksi ja vieraaksi sekä kynnys vieraan palkkaamiseen
on korkea. Suurin osa yrittäjistä kuitenkin tunnistaa palkkatuen ja
sen hakemiseen liittyvät toimenpiteet. Palkkatuen hakeminen on
tällä hetkellä helppoa: sähköinen hakemus, jonka täyttämiseen saa
tarvittaessa ohjeita ja apua TE-toimistosta (työlinja-puhelinpalvelu).
 Palkkatuki koetaan kuitenkin tärkeäksi rekrytoinnin väyläksi.
 3. sektorin yrityksiltä puuttuu palkanmaksukykyä. Tähän tarvittaisiin
tukea.
 Välityömarkkinatoimijat ovat tällä hetkellä merkittävässä ja
tärkeässä roolissa TE-toimiston asiakkaille ja heidän työllistymiselle.
Siirtymät avoimille työmarkkinoille on iso haaste.












Nuorilla koulutuksen puute selkein syy työmarkkinoilta poissaoloon.
Työllistymisen esteenä ovat usein myös yrittäjien liian korkeat
vaatimukset (tehokkuus, koulutus) monille nuorille ja toisaalta
joidenkin nuorten liian suuret palkkavaateet.
Kouluttautuminen pitäisi tehdä nuorille houkuttelevammaksi. Näin
vältyttäisiin osalta keskeytyksistä. Koulutuskokeilut (TE-toimisto)
auttavat: nuori pääsee kokeilemaan eri koulutuksia. Nuorten
tarpeeseen kokeilla eri koulutuksia pitäisi vastata yksilöllisemmin
(ESR-hankkeet).
Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat nousseet esille
oppilaitoksissa sekä työpajatoiminnassa. Nämä ongelmat
vaikeuttavat opiskelua tai työpajassa työskentelyä (mm.
aikatauluissa/päivärytmissä pysyminen). Mistä nuorten
mielenterveysongelmat oikeastaan johtuvat?
Nuorten ongelmat ovat erilaisia ja yksilöllisiä, eikä niitä voi yleistää
koskemaan kaikkia nuoria. Nuorten ongelmien ratkaisemiseen
tarvitaan moniammatillista osaamista ja yksilöllisiä polkuja, yhtä
”patenttiratkaisua” ei ole olemassa.
Välke-projektin tekemästä hankekartasta voisi ottaa myös meillä
mallia työllisyydenhoitoon.
TE-toimiston rooli olla yhteyshenkilönä välityömarkkinatoimijoihin,
käydä aktiivista keskustelua välityömarkkinoiden kanssa. Läpinäkyvä
yhteistyö auttaa myös loppuasiakasta.

2. Palaverin päätös
 Palaveri päättyi klo 16
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