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Oululainen julkishallinto toimii arkityössään aktiivisesti tavoitteenaan vähentää korkeaa työttömyyttä. Tämä on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista viranomaistoimintaa, jossa eri toimenpiteiden ja toiminnan painopisteiden keinoin edistetään Oulun seudun asukkaiden työllistymistä, vahvistetaan työnhakijoiden työmarkkinakelpoisuutta ja aktivoidaan heitä monin tavoin.
Tavoitteena on aina mahdollisimman monen työnhakijan työllistyminen ja koko alueelle
tärkeän työllisyysasteen nosto.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Oulun seudun työja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Oulun kaupunki ovat perinteisesti tehneet omien toimintojensa ohella yhteistyötä monissa toimenpiteissä. ELY-keskuksen rooli työllisyyttä edistävien
toimenpiteiden liikkeellepanevana voimana on tärkeä, samaten kuin TE-toimiston rooli työn
välittäjänä ja ihmisten aktivoijana. Kaupungin tehtävät korostuvat käytännön työllistämistoimissa ja verkostojen rakentamisessa ja ylläpidossa kolmannen sektorin kumppaneiden
kesken.
Työllisyydenhoidon Oulun malli-toimenpideohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan vuoden 2010
alussa. Se rakennettiin hyvin laajapohjaisella valmistelulla. Ohjelman tarkistus tehtiin keväällä 2011, jolloin keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
päädyttiin konkreettisemman yhteisen toimenpideohjelman rakentamiseen. Perustana siinä
olisivat jo vanhasta ohjelmasta tulevat ja hyviksi havaitut toimintalinjat ja uutena avauksena
yhteiset toiminnot työvoimaviranomaisten kanssa.
Uuden toimenpideohjelman koostaminen aloitettiin syyskuussa vuonna 2011. Alustava valmistelu tehtiin TE-toimiston ja kaupungin yhteistyönä. Työn edetessä valmisteluun tulivat
mukaan myös ELY-keskuksen asiantuntijat.
Tähän työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaan on koottu sellaiset työllisyyttä edistävät
toimenpiteet ja toiminnalliset linjaukset, jotka ELY-keskus, TE-toimisto ja Oulun kaupunki ovat
kokeneet kaikkein keskeisimmiksi. Siinä ei ole lueteltu kaikkia hankkeita ja toimenpiteitä,
joita päivittäin toteutetaan Oulussa eri viranomaisten työnä.
Kolmikantaisesta valmistelusta on vastannut työryhmä, johon ovat osallistuneet yksikön
päällikkö Maire Mäki ja ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala ELY-keskuksesta, johtaja Pasi Wallenberg, ryhmäpäällikkö Kari Backman, ryhmäpäällikkö Leila Tuohino, ryhmäpäällikkö Tarja
Jokimäki ja ryhmäpäällikkö Sanna Rautio TE-toimistosta sekä elinvoimajohtaja Jarmo Ronkainen, nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala, palvelupäällikkö Anneli Koistinen, suunnittelija
Seija Mustonen ja tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo Oulun kaupungilta. Työryhmän sihteerinä
on toiminut suunnittelija Virpi Knuutinen.

Oulussa 30.12.2011

Maire Mäki
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Työllisyyden toimenpideohjelman tavoitteena on työllisyyden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen Oulussa. Toteutuksen osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus (ELY-keskus) ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto).
Toimenpideasiakirjassa sovitaan yhteisistä painopisteistä sekä kunkin osapuolen tavoitteista
ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toimenpideasiakirja on työväline tavoitteiden
saavuttamiseksi ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia työttömyyden nujertamiseksi.
Ohjelman linjaukset ja painopistealueet perustuvat kaupungin osalta kaupunkistrategiaan ja
”Työllisyyden hoidon Oulun malliin”. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta painotukset
tulevat hallitusohjelmasta, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) strategia-asiakirjasta, strategisesta tulossopimuksesta TEM:n kanssa sekä toiminnallisista tulossopimuksista eri ministeriöiden kanssa (mm. sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö). Oulun seudun TEtoimiston osalta ohjelma pohjautuu em. asiakirjojen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittavaan tulossopimukseen. Ohjelman tavoitteita tukee myös Oulun seudun
yrityspalvelusopimus.
Oulun kaupungin panostus työllisyydenhoitoon tapahtuu talousarviomäärärahojen puitteissa,
jolloin talousarvion muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia työllisyyden hoitoon suunnattujen
määrärahojen suuruuteen kaupungin osalta. ELY-keskus ja TE-toimisto rahoittavat työllisyystoimenpiteitä niille työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain myöntämillä työllisyysmäärärahoilla.
Oulun kaupungin osalta työllisyysasioiden organisointi muuttuu vuoden 2012 alussa. Työllisyydenhoidon asiantuntija- ja valmistelutehtävät hoidetaan uuden Oulun konsernin elinvoimapalvelualueella työllisyyden edistämisen ryhmässä.
Vuoden 2012 aikana työllisyyden edistämiseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus
työllisyystoimikunnan ja työllisyyden edistämisen koordinointiryhmän asiantuntijalausunnon
perusteella. Vuoden 2013 alussa siirrytään käytäntöön, jossa kaupunginhallituksen kehittämisjaosto vastaa työllisyysasioita koskevasta päätöksenteosta. Kehittämisjaostossa työllisyysasioiden esittelijänä toimii elinvoimajohtaja. Työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat valmistelee työllisyyden edistämistiimi koordinaatioryhmän kanssa.
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Oulu profiloituu huipputason innovaatioympäristönä, joka perustuu koulutuksen, tutkimuksen
ja tuotekehityksen verkostoon. Nuori ikärakenne ja nopea väestönkasvu takaavat ostovoiman
riittämisen alueella ja oppilaitoksista valmistuu osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin.
Hyvistä lähtökohdista huolimatta Oulussa on koko maahan verrattuna alhaisempi työllisyysaste ja korkeampi työttömyysaste. Erityisenä haasteena Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys. Vuonna 2009 Oulun työllisyysaste oli noin 64 prosenttia ja koko maan työllisyysaste oli
68 prosenttia. Työ- ja elin-keinoministeriön tilastojen mukaan keskimääräinen työttömyysaste
vuonna 2010 oli Oulussa 13,2 prosenttia ja koko maassa 10 prosenttia.
Oulun alhainen työllisyysaste johtuu muun muassa opiskelijoiden ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien suuresta määrästä, nuorten muuttoliikkeestä kaupunkiin, kumuloituneesta
työttömyydestä ja keskimääräistä alhaisemmasta eläkkeelle siirtymisiästä. Työllisyysasteen
merkittävä nostaminen edellyttää keskimääräisen työelämästä poistumisiän myöhentämistä,
rakenteellisen työttömyyden purkamista ja nuorten sijoittumista koulutuksesta työelämään
nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. Tämän mahdollistamiseksi tulee alueen talouskasvun
ja elinkeinoelämän voimistua.
Oulun seudulla lähivuosina työllisyyden kasvu nojaa suurelta osin osaamisintensiivisen tuotannon ja palvelualojen työllisyyden lisääntymiseen sekä näköpiirissä oleviin Pohjois-Suomen
suurhankkeisiin.

3 Työllisyyden edistämisen painopisteet
Vuonna 2012 Oulun kaupungin, ELY-keskuksen ja TE-toimiston työllisyyden edistämisessä
erityisiä painopistealueita ovat:
1. Nuorten työllisyyden edistäminen
Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret.
2. Rakennetyöttömyyden alentaminen
Kohderyhmänä ovat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakenteellisten muutosten
seurauksena työmarkkinoille vaikeasti uudelleen sijoittuvat henkilöt sekä pitkään työttömänä olleet henkilöt.
3. Työpaikkojen luomisen ja yrittäjyyden edistäminen
Kohderyhmänä ovat yrittäjyyttä suunnittelevat ja yritystoimintaa käynnistävät henkilöt
sekä yritystoiminnan kasvun ja kehittämisen tukeminen.
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Maahanmuuttajien työllisyyden edistämistä ei käsitellä tässä ohjelmassa, koska maahanmuuttajien työllisyyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet esitellään vuoden 2012 alkupuolella valmistuvassa Oulun kaupungin kotouttamisohjelmassa.
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelman painopistealueet tukevat yhteistyökumppaneiden strategioiden elinkeinoelämään ja työmarkkinoihin liittyviä kriittisiä menestystekijöitä ja
strategisia tavoitteita/toimenpiteitä.

Oulun kaupungin strategia

ELY-keskuksen strateginen tulossopimus

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja
työllisyyspolitiikka

Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Strategiset tavoitteet:
- Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa
ja elinkeinoelämä vahvistuu.

Toimenpiteet:
- Vahvistetaan alle 30-vuotiaiden nuorten
koulutukseen ja työhön ohjausta ja kehitetään uusia toimintatapoja kumppanuusyhteistyössä. Nuorten yhteiskuntatakuu.

- Yritystoiminnan tehostuminen.
- Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin.
- Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään
- Nuorisotyöllisyys paranee

- Kehitetään ohjauspalveluja elinikäisen
oppimisen näkökulmasta parantamaan
koulutuksen osuvuutta, tukemaan työurien jatkamista ja madaltamaan työllistymisen esteitä.
- Rakenteellista työttömyyttä alennetaan
työhallinnon palveluilla sekä synergisillä
yhteishankkeilla muun muassa kuntien
kanssa (erillinen rakennetyöttömyyden
alentamisen suunnitelma).
- Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla
edistetään yritysten toimintaedellytyksiä
ja henkilöasiakkaiden työllistymistä.
- Nopeutetaan asiakkaiden siirtymistä TEtoimistojen monikanavaisten palvelujen
käyttäjiksi.
- Alueella toimeenpannaan TE-toimistoverkkouudistus työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaisesti.
- Kehitetään työperäistä maahanmuuttoa
tukevia palveluja.
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Yhteisen ohjelmatyön tavoitteena ja lisäarvona on nostaa esille mukana olevien toimijoiden
eri toimintojen, palveluiden ja keinovalikoiman tarjontaa ja edistää niiden keskinäistä toiminnallista synergiaa.
Tällä uudella nivelvaiheiden yhteisellä kehittämistyöllä vastaamme yhä paremmin asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin, lisäämme toiminnan vaikuttavuutta ja löydämme uusia ratkaisumalleja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Henkilökohtaisen
ohjauksen
kehittäminen
– asiakkaiden
erilaisiin tarpeisiin
vastaaminen

Monialaisen
yhteistyön
kehittäminen
– yhteistyön ja sen
voiman
hyödyntäminen

Työnantaja– ja
yritysyhteistyön
kehittäminen
– vaikuttavuus
työllistymiseen

Palveluiden ja
toimintamallien
kehittäminen
– uusien ratkaisujen
löytäminen

Kuva 1. Yhteisen toimenpideohjelman tavoitteita

4.1 Nuorten työllisyyden edistäminen
Oulun työmarkkinatilanne on nuoren ikärakenteensa vuoksi poikkeuksellinen. Työvoimaan
tulee vuosittain enemmän uutta väkeä kuin sieltä poistuu. Oulun vetovoimaisuuden takia
nuorten muuttoliike Pohjois-Suomen osalta suuntautuu ensisijaisesti Ouluun. Koulutettujen
työttömyys keskittyy opiskelupaikkakunnille, jonne valmistuneet jäävät etsiessään työpaikkaa.
Tämän vuoksi nuorten työttömyys on Oulussa erityinen ongelma.
Kuvassa 2. on esitetty Nuorten työttömien määrät Oulussa keskimäärin vuosina 2006–2011.
Nuorisotyöttömiksi määritellään yleensä alle 25-vuotiaat työttömät nuoret. Tässä kohderyhmäksi on valittu alle 30-vuotiaat nuoret työttömät, koska tämä ryhmä kuvaa paremmin Oulun
nuorisotyöttömyyden luonnetta.

Nuorten työttömyys Oulussa keskimäärin vuosina 2006-2011
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Kuva 2. Nuorten työttömyys Oulussa keskimäärin vuosina 2006 - 2011
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

7

Kaupungin toimenpiteet
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut
Matalan kynnyksen nuorten palvelut on keskitetty Oulun kaupungissa Byströmin
talolle (Hallituskatu 5 a), jossa palvelut järjestetään kaupungin eri hallintokuntien,
TE-toimiston ja yhdistysten yhteistyönä. Kohderyhmänä ovat 16–25-vuotiaat. Toiminnassa pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja tavoitteena on, että nuorten
siirtyminen ns. korjaaviin palveluihin vähenee. Monialainen palvelu edistää myös
nuorten jatkokoulutukseen hakeutumista ja edelleen työllistymistä. Matalan kynnyksen toimintakeskuksesta nuoret saavat monialaiset palvelut: muun muassa etsivän
nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelu, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Nappi,
työelämävalmentaja, työpajojen yksilövalmentaja, työpörssiohjaaja, ammatinvalintapsykologi, työvoimaohjaaja, sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja (työttömille
nuorille) ja terveydenhoitaja (työttömille nuorille).
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
kaikki perusopetuksen aikana tai sen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle
jäävät nuoret ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden piiriin. Erityisen huomion kohteena ovat 15–17-vuotiaat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret sekä toisella asteella opintonsa keskeyttävät nuoret.
Nuorten työpajat
Nuorten työpajat tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja oululaisille 17–24-vuotiaille
työttömille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus mutta ei työkokemusta. Tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa
opiskeluun hakeutumista. Pajajakso sisältää työvalmennusta, yksilövalmennusta,
työelämävalmennusta, työhön valmennusta, elämänhallinnan tukemista sekä ohjausta arjentaidoissa. Toiminnassa yhteistyökumppaneita ovat mm. Oulun kaupungin eri
hallintokunnat, TE-toimisto, Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry ja Oulun seudun
ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö.
Seinätön työpaja ohjaa nuoria yrityksiin työelämävalmennukseen ja työhön. TEtoimiston työvoimaohjaaja etsii työnhakijoista ammattitutkinnon omaavia alle
25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia tai vaikeasti työllistyviä. Nuorisoasiainkeskuksen yksilövalmentajan tai työelämävalmentajan ohjauksessa nuori etsii
yksityiseltä sektorilta työelämävalmennuspaikkaa (1 kk), jonka jatkoksi nuorisoasiainkeskus hakee palkkatuen (2 kk) ja tekee edelleensijoittamissopimuksen yrityksen
kanssa. Vuonna 2012 toiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä TE-toimiston ja
työllistämiskeskuksen kanssa sekä yritysyhteistyöverkostoa laajennetaan.

8

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Työpörssi, kaupungin harjoittelupaikat
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Työpörssiin on koottu Oulun kaupungin avoimet työharjoittelupaikat. Työpörssi on
tarkoitettu oululaisille 17–24-vuotiaille työttömille nuorille. Työpörssin harjoittelupaikoissa voi olla myös työelämävalmennuksessa tai työkokeilussa. Vuonna 2012 hallintokunnat ja liikelaitokset lisäävät edelleen työharjoittelupaikkojen määrää. Nuorten
työllistymismahdollisuuksia ja työpörssiohjausta laajennetaan kaupunkikonsernissa
muun muassa siten, että työharjoittelujakson jälkeen nuorella olisi mahdollisuus
myös määräaikaiseen palkalliseen työjaksoon.
Palkkatuettu työ ja oppisopimus
Kaupunki työllistämisen painopisteenä ovat nuoret ja vaikeasti työllistyvät, joita kaupunki palkkaa palkkatukityöhön ja oppisopimuksella. Nuorten palkkatukityöllistämisen polku alkaa aina työharjoittelulla, työelämävalmennuksella tai muulla aktiivitoimenpiteellä.
Nuorten aktivointitoiminta yhteistyössä yhdistysten kanssa
Kaupunki tukee yhdistyksiä, jotka tarjoavat nuorille palkkatuettua työtä, oppisopimuspaikkoja, työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilupaikkoja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.
Toimeentulotukea saavien työllistäminen
Sosiaalitoimen Arpeetti -työllistämistoiminnan kautta työllistetään kaupungin virastoihin ja laitoksiin toimeentulotukea saavia pitkäaikaistyöttömiä ja opiskelijoita, jotka
eivät saa opintoetuuksia ja heillä ei ole mahdollisuutta saada sosiaalista luottoa.
Kesätyökampanjat
Kesätyösetelikampanja toteutetaan kaupungin ja TE-toimiston yhteistyössä. Oulun
kaupungin rahoittaman kesätyösetelin avulla 15–17-vuotiaat oululaiset koululaiset ja
opiskelijat voivat etsiä kaksi viikkoa kestävää kesätyöpaikkaa oululaisesta yrityksestä,
yhdistyksestä, järjestöstä tai säätiöstä. Työnantajat voivat ilmoittaa avoimista kesätyösetelipaikoista TE-toimiston kautta.
Oulun kaupunki tarjoaa oululaisille opiskelijoille vuosittain noin 800 kesätyöharjoittelupaikkaa. Paikkoja voivat hakea 17 vuotta täyttäneet opiskelijat, jotka eivät ole olleet aikaisemmin Oulun kaupungin kesätyökampanjan kautta töissä. Kesätyö kestää kuukauden.
Kuntouttava työtoiminta
Kunnan järjestämän kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön
elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on
henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä.
Työtoimintapaikat sijaitsevat Oulun kaupungin ja valtion virastoissa, järjestöissä,
säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä.
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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Nuorten työllisyyttä edistetään myös kaupungin omalla kehittämishanketoiminnalla.
Kaupunki tukee myös ulkopuolisten toimijoiden työvoimapoliittisia ja ESR-hankkeita
kuntarahoitusavustuksella. Työllisyysmäärärahaperusteisesti tuetaan erityisesti nuoriso- ja rakennetyöttömyyteen kohdistuvia hankkeita.
Vastavalmistuneiden nuorten työllistymisen edistäminen ja yrittäjyyden tukeminen
BusinessOulun roolina on edistää korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja nuorten
yrittäjyyttä. BusinessOulun toimenpiteet nuorten vastavalmistuneiden työllistymisen
edistämistoimenpiteistä yrityksiin ja yrittäjyyteen on kuvattu kohdassa 4.4.

TE-toimiston
ohjaus ja Oulun
kaupungin
Työpörssi-palvelu

Työharjoittelutai työelämävalmennusjakso

Palkkatuella
työllistäminen

Jatkotyöllistyminen:
Koulutusneuvonta/
Työhönvalmennus/
Palveluohjaus/

Kuva 3. Esimerkki nuorten työllistämisestä hallintokuntiin

Byströmin
Nuorten palvelut

Seinätön työpajatoiminta

Tuettu
oppisopimusmalli

Kuntalisä yrityksen
oppisopimustyösuhteeseen

Kuva 4. Esimerkki nuorten eri työllistämispalveluiden ketjuttamisesta
10
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Työllistämistä edistävien palveluiden ketjuttaminen lisää vaikuttavuutta (kuvat 3 ja 4). Nuorten
alle 25-vuotiaiden aktivointi- ja työllistämisyhteistyössä pyritään yhteisten toimintamallien
kautta mahdollistamaan eteneminen toimenpiteeltä toiselle ilman katkoksia ja väliin tulevaa
työttömyysjaksoa.
6
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Kuvan 3. esimerkissä palveluiden ketju: TE-toimiston ohjaus Oulun kaupungin Työpörssipalveluun, jonka kautta nuori löytää itselleen sopivan työharjoittelumahdollisuuden kaupungin
yksikössä. Kyseessä on TE-toimiston palveluvalikoimassa oleva toimenpide, joka mahdollistuu kaupungin yksikössä ja järjestelyillä. Nuorelle tarjotaan hyvin sujuneen työharjoittelun
jatkeeksi työllistämisjaksoa, joka mahdollistuu sekä TE-toimiston myöntämällä valtion palkkatuella että kaupungin työllisyysmääräraharahoituksella. Työllistämisjakson aikana on tavoitteena löytää jatkopolku koulutukseen, jatkotyöllistymiseen tai muuhun tarpeen mukaiseen
palveluun. Jatkotyöllistymisen selvittelyyn sekä TE-toimisto että kaupunki tarjoavat monia eri
palveluita sekä ohjausta ja neuvontaa.
Kuvan 4. esimerkissä palveluiden ketju: Byströmin nuorten palveluissa nuorta palvelevat sekä
TE-toimiston että kaupungin asiantuntijat ohjaten kaupungin seinättömän pajan toimintaan.
Työelämävalmentajan tuella etsitään työharjoittelupaikka yrityksestä (TE-toimiston sopimus
ja kaupungin työelämävalmentajan tuki). Hyvin sujuneen työharjoitteluvaiheen jälkeen nuori
työllistetään yritykseen valtion palkkatuella ja kaupungin työllisyysmäärärahalla (edelleensijoittaminen). Hyvin sujuneen työllistämisjakson jälkeen yrittäjä tarjoaa nuorelle oppisopimuskoulutusmahdollisuutta, johon TE-toimisto myöntää palkkatukea ja kaupunki oppisopimuskuntalisää sekä ohjaajan tuen työsuhteen ajalle. Tavoitteena on ammatillisen tutkinnon
suorittaminen, työkokemuksen kartuttaminen ja työllistyminen.

ELY-keskuksen toimenpiteet
Keskeisimmät ELY-keskuksen työllisyyden edistämisen välineet ovat:
- Työvoimakoulutuksen suunnittelu ja hankinta sekä työvoimakoulutuksen laadun
seuranta
- Yritysten toiminnan tukeminen (mm. kehittämisavustukset, yritystuet)
- Työllisyyspoliittiset hankkeet ja ESR -projektit (liitteet 2. ja 3.)
- Työllisyysperusteiset investoinnit
- TE-toimistojen tulosohjaus
- Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön alueellisen ja paikallisen toiminnan tukeminen

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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TE-toimiston toimenpiteet
6
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Työnvälityspalvelut
Työnvälityksellä TE-toimisto edistää nuorten mahdollisimman tehokasta ja laadukasta työhönsijoittumista siten, että työnantajat saavat osaavaa työvoimaa ja nuoret
itselleen sopivan työpaikan. Nuoria ohjataan myös omatoimiseen työnhakuun, jota
tukevat ja tehostavat sähköiset palvelut, esim. CV-netti. Nuorten alueellista liikkuvuutta tuetaan korvaamalla työssäkäyntialueiden ulkopuolelle suuntautuvista työhaastattelu- ja työhönmenomatkoista aiheutuvia kustannuksia.
Työnhaun vahvistaminen yksilö- ja ryhmäpalveluina
Nuoria neuvotaan työnhaussa henkilökohtaisesti kasvokkain, sähköpostitse ja netissä. Ryhmämuotoisia työnhakuvalmennuksia järjestetään lähivalmennuksen lisäksi
myös netissä. Palveluinfoissa nuoret saavat tietoa tarjolla olevista työllistymistä edistävistä mahdollisuuksista.
Työllistymisen edistäminen työllisyysmäärärahojen avulla
Nuorten työllistymisen edistämiseksi ja työmarkkinoille sijoittumisen edellytysten
parantamiseksi työnantajille voidaan myöntää palkkatukea.
Koulutus- ja ammattitietopalvelu
Koulutusneuvojat neuvovat nuoria koulutusmahdollisuuksista ja työmarkkinoista
henkilökohtaisesti ajanvarauksella ja päivystysluonteisesti. Aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset neuvovat opintoja suunnittelevia nuoria TE-toimistossa sijaitsevassa
OpinTori-hankkeen palvelupisteessä.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut
Nuorten ohjaukseen erikoistuneet psykologit auttavat nuoria ratkaisemaan ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. He palvelevat ammatinvalintaa
pohtivia, ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä ja erityisen tuen tarpeessa olevia
nuoria.
Osaamisen vahvistaminen koulutuksen avulla
Nuoria, joilla ei ole ammatillista koulutusta ohjataan omaehtoiseen opiskeluun.
Omaehtoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella, jos nuori on täyttänyt 25
vuotta ja hänellä on koulutustarvetta. Nuoria ohjataan myös työvoimakoulutukseen ja
oppisopimuskoulutukseen.
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Työelämävalmiuksien vahvistaminen
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Nuoria ohjataan työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen työelämään perehtymiseksi sekä työhönsijoittumisen ja ammattitaidon edistämiseksi. Kaupungin Työpörssi
on mukana TE -toimiston nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
Työmarkkinoille ja koulutukseen kuntouttavat palvelut
Nuorten kuntoutusneuvoja osana moniammatillista verkostoa ohjaa alle 30-vuotiaita
ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa olevia nuoria hyödyntäen mm. työkokeilumahdollisuutta. Aikuissosiaalityön ja TE-toimiston yhteistyöllä nuoria ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan ja muihin aktivointitoimenpiteisiin.
Asiakasyhteistyö Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisopalvelujen kanssa
TE-toimiston työvoimaohjaaja ja psykologi työskentelevät Byströmin nuorten palvelussa, jossa tehdään monialaista yhteistyötä.
Nuorten yhteiskuntatakuu
TE-toimisto vastaa omalta osaltaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta, jossa
alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan työtä, koulutusta tai muu työllistämistä edistävä
toimenpide ennen kolmen kuukauden työttömyyden kertymistä. Nuorten yhteiskuntatakuun kohderyhmää laajennetaan siten, että jatkossa sen piiriin tulevat myös alle
30-vuotiaat vastavalmistuneet.
ESR-projektit ja työllisyyspoliittiset hankkeet
Projektit ja hankkeet täydentävät TE-toimiston palveluvalikoimaa ja nuoria ohjataan
heille soveltuviin hankkeisiin.
Taulukko 1. Oulun seudun TE-toimiston sidotut määrärahat oululaisten nuorten työllistämiseen vuosina
2010 ja 2011

kuntasektori yksityinen sektori* yritykset

valtionhallinto

yhteensä

2010

319 400

84 500

430 000

58 300

892 200

2011

518 900

132 900

508 000

51 300

1 211 100

*yksityiset työnantajat ja 3. sektori
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4.2 Rakennetyöttömyyden alentaminen
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Pitkäaikaistyöttömyys nousi Oulussa ja koko Suomessa vakavaksi ongelmaksi 1990-luvun
laman myötä. Sen alentaminen on ollut hyvin vaikeaa. Työttömyyden pitkittyessä valmiudet
selviytyä avoimilla työmarkkinoilla heikkenevät ja syrjäytymisen riski kasvaa. Vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alaisten työttömyyden rakenne on suuri yhteiskuntapoliittinen
haaste. Taloudellisen taantuman aikana ja työmarkkinoiden rakenteellisten muutosten takia
vaikeasti työllistyvien ryhmään tulee myös hyvän työkyvyn omaavaa ammattitaitoista väkeä.
Myös yhä useampaa nuorta uhkaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyteen ajautuminen, eikä
edes korkea koulutus takaa työttömyyden lyhytaikaisuutta.
Kuvassa 5. on esitetty rakennetyöttömien määrät Oulussa keskimäärin vuosina 2006–2011.
Rakennetyöttömyyteen on luettu tässä mukaan seuraavat ryhmät:
-

Pitkäaikaistyöttömät: vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleet
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät: viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet
Toimenpiteiltä työttömäksi jääneet: työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen
työttömäksi palanneet
Toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet: toistuvasti toimenpiteisiin osallistuvat

Rakenteellinen työttömyys Oulussa
keskimäärin vuosina 2006-2011
6000

60,00

5000

50,00

4000

40,00

3000

30,00

2000

20,00

1000

10,00

Toimenpiteeltä toimenpiteelle
Toimenpiteeltä työttömäksi
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät
Pitkäaikaistyöttömät

0

0,00
2006

2007

2008

2009

2010

%-osuus kaikista työttömistä (oikea
akseli)

2011

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Kuva 5. Rakenteellinen työttömyys Oulussa keskimäärin vuosina 2006 - 2011
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Kaupungin toimenpiteet
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Palkkatuettu työ ja oppisopimus
Kaupunki työllistää palkkatuella ja oppisopimuksella erityisesti yli 500 päivää työttömänä olleita. Oppisopimuskoulutuksen kytkeminen palkkatukityöllistämiseen
lisää työllistämisen vaikuttavuutta parantamalla henkilön ammatillisia valmiuksia ja
pätevyyttä. Työmarkkinatuen aktivointiasteen tavoitellaan nousevan erityisesti yli 500
päivää passiivitukea saaneiden osalta 40 %:iin.
Kuntalisä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille
Kaupunki avustaa erillisellä kuntalisällä järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka tarjoavat palkkatuettua työtä ja oppisopimustyömahdollisuuksia. Kuntalisällä tuetaan yli
500 päivää työmarkkinatukea saaneiden sekä nuorten työllistämistä.
Työttömien terveystarkastukset
Kaikilla oululaisilla työttömillä on mahdollisuus terveystarkastukseen. Työttömien
terveystarkastuksia tehdään kaupungin kaikilla terveysasemilla. Terveystarkastuskäynti terveydenhoitajan vastaanotolla on maksuton. Työttömien terveystarkastusten
toiminta-ajatuksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja
toimintakykyä.
Toimeentulotukea saavien työllistäminen
Sosiaalitoimen Arpeetti-työllistämistoiminnan kautta työllistetään kaupungin virastoihin ja laitoksiin toimeentulotukea saavia pitkäaikaistyöttömiä ja opiskelijoita, jotka
eivät saa opintoetuuksia ja heillä ei ole mahdollisuutta saada sosiaalista luottoa.
Kuntouttava työtoiminta
Kunnan järjestämän kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön
elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta on
henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä.
Työtoimintapaikat sijaitsevat Oulun kaupungin ja valtion virastoissa, järjestöissä,
säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä.
Aktivointitoiminta yhteistyössä yhdistysten kanssa
Kaupunki avustaa kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia.
Täydentävänä toimintana kaupungin oma hanketoiminta ja ulkopuolisten toimijoiden työvoimapoliittisten ja ESR-hankkeiden avustaminen. Työllisyysmäärärahaperusteisesti tuetaan erityisesti nuoriso- ja rakennetyöttömyyteen kohdistuvia hankkeita (merkitty *-merkillä liitteessä
2. ja ESR-hankkeet lueteltu liitteessä 3.).
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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Työmarkkinoille kuntoutuvat:

6

Osaamisen kehittämisen
kautta työmarkkinoille
suuntaavat:
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Suoraan
työmarkkinoille
suuntaavat:

Sosiaaliset hankintakriteerit
Työnantaja- ja yritysyhteistyö
Palkkatukityöllistämisen
toimintakonsepti
Työhönvalmennus
Työpajatoiminnan
toimintakonsepti
Työllistymistä tukevat verkkopalvelut
Kuntouttavan työtoiminnan
toimintakonsepti

Kuva 6. Oulun kaupungin työllisyysmäärärahalla toteutettavan työllisyyttä edistävän toiminnan toimintamallit kohdennettuna työnhakija-asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimintakonseptit on kuvattu liitteissä 4–6.

ELY-keskuksen toimenpiteet
ELY-keskus on laatinut erillisen suunnitelman rakennetyöttömyyden alentamiseksi 2012–2015.
Keskeiset painopistealueet rakennetyöttömyyden alentamiseen liittyen ovat:
1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien esille nostamiseen
2. Lisätään työvoiman kysyntää parantamalla työnantajien palveluja
3. Parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä palvelutarjonnassa ammatil		
lista koulutusta ja koulutuksen tukipalveluja
4. Parannetaan vaikuttavuutta kehittämällä yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa
5. Tehostetaan palveluprosessia
		
a. ennakoidaan työttömyyden pitkittymisen riski ja tarjotaan palveluja nykyistä suun			nitelmallisemmin
		
b. tuetaan aktiivista työnhakua
		
c. nimetään vastuuvirkailijat ohjaamaan palveluprosessia
		
d. käynnistetään kokeiluja palveluprosessiin liittyvien toimintamallien kehittämiseksi
6. Kehitetään ja laajennetaan moniammatillista verkostotyötä.
Suunnitelma rakennetyöttömyyden alentamiseksi 2012–2015 on kokonaisuudessaan liitteenä 7.
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TE-toimiston toimenpiteet
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Osaamisen kartoitus ja koulutustarpeen arviointi
Työnhakijoiden osaamista kartoitetaan ja heidän koulutustarpeitaan arvioidaan
työllistymissuunnitelmaa laadittaessa. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan koulutus- ja
ammattitietopalveluun tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluun. Myös työnhaku- ja muissa ryhmissä kartoitetaan osallistujien osaamista ja koulutustarpeita.
Osaamisen vahvistaminen uudelleen- tai täydennyskoulutuksen avulla
Työnhakija ohjataan työvoimakoulutukseen tai hänen omaehtoisia opintoja tuetaan
työttömyysetuudella, jos hänen osaamisessa on puutteita tai koulutuksensa on vanhentunut. Oppisopimuksen kautta osaamisen vahvistamista tuetaan myöntämällä
oppisopimus-työsuhteen solmivalle työnantajalle palkkatukea.
Työllistymisen vahvistaminen
Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea, jos työttömän osaamisessa ja ammattitaidossa on puutteita tai hänen tuottavuutensa arvioidaan alentuneen muun muassa
pitkittyneen työttömyyden johdosta. Työelämävalmennuksella tuetaan työttömän
työelämään paluuta ja työhönsijoittumista sekä vahvistetaan hänen ammattitaitoaan.
Työmarkkinoille ja koulutukseen kuntouttavat palvelut
Ammatillisessa kuntoutuksessa tuetaan vajaakuntoisten asiakkaiden ammatillista
suunnittelua ja työllistymistä. Neuvonnan ja ohjauksen apuna käytetään mm. työkokeilua ja työkunnon arviointia. Aikuissosiaalityön ja TE-toimiston yhteistyöllä ohjataan pitkään työttömänä olleita kuntouttavaan työtoimintaan ja muihin aktivointitoimenpiteisiin.
ESR-projektit ja työllisyyspoliittiset hankkeet
Projektit ja hankkeet täydentävät TE-toimiston palveluvalikoimaa ja työttömiä ohjataan heille soveltuviin hankkeisiin. TE-toimiston rekrytointikeskuksessa järjestetään
hanketoreja, jolloin alueella toimivat ESR-projektit ja työllisyyspoliittiset hankkeet
esittelevät toimintaansa työnhakijoille ja verkostoituvat keskenään.
Työnvälityspalvelut ja työllistymistä tukevat sähköiset palvelut
Työnhakijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittymisen myötä heidät ohjataan avoinna oleviin työpaikkoihin sekä omatoimiseen työnhakuun. Työnvälitystä tukevat ja
tehostavat sähköiset palvelut, esim. CV-netti. Alueellista liikkuvuutta tuetaan korvaamalla työssäkäyntialueiden ulkopuolelle suuntautuvista työhaastattelu- ja työhönmenomatkoista aiheutuvia kustannuksia.
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4.3 Yhteistyömuodot ja toimenpiteet
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Oulun kaupunki ja Oulun seudun TE-toimisto tarjoavat laaja-alaisesti vaihtoehtoja moniammatillista palvelua tarvitseville työmarkkinoille siirtymisen tueksi tai muun pysyvän ratkaisun
löytämiseksi sekä tekee tiivistä yhteistyötä ja verkottuu muihin mm. Kelan ja kolmannen
sektorin palveluihin.

Työnhakua
tukevat palvelut

Työnvälitys

Liikkuvuusavustus

Sähköiset
palvelut
/ Cv-netti
Yksilö- ja
ryhmäpalvelut

Työllisyyden
tukeminen
järjestö- ja
yritystuen avulla

Työllistymistä
edistävät
palvelut

Koulutukseen
ohjaavat
palvelut

Kuntalisä
palkkatuella
työllistäville
järjestöille

Työpörssi
työharjoittelu
ja työelämävalmennus

Ammatinvalinta ja
urasuunnittelu

Oppisopimus
kuntalisä
työllistäville
yrityksille

Tuettu
oppisopimusmalli nuorille

Seinätön
pajatoiminta
Edelleen
sijoittaminen
Hanketoiminnan
tukeminen
Kesätyöseteli

Palkkatuella
työllistäminen
hallintokuntiin
ja liikelaitoksiin

Osaamisen
vahvistaminen
koulutuksen
avulla

Työvoimakoulutus

Tietopalvelu
NAPPI
Etsivä
nuorisotyö
Koulutus- ja
ammattitietopalvelu

Omaehtoinen
opiskelu
työttömyysetuudella

Verkkopalvelut/
Sosiaalialinen

Elämänhallintaa
ja työllistymistä
tukevat palvelut

Työmarkkinoille
ja koulutukseen
kuntouttavat
palvelut

Byströmin
nuorten
palvelut

Kuntouttava
työtoiminta

Työpajatoiminta
(työharjoittelu
ja palkkatuella
työllistäminen)

TE-toimiston ja
sosiaalitoimen
välinen
aktivointiyhteistyö

Aktivointitoiminnan tuki

Työvoiman
palvelukeskus

Verkkopalvelut
ja sosiaalinen
media

Ammatillinen
kuntoutus

media

Kesätyöllistäminen

Opintori

Arpeetti

Ammatinvalinnan ohjaus

Oppisopimuskoulutus

Kuva 7. Oulun kaupungin (vihreä) ja Oulun seudun TE-toimiston (harmaa) nuorten toimenpiteet ja yhteistyönä toteutetut palvelut (valkoinen).
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Valmistelussa olevat yhteistyöhankkeet
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Aktivointi- ja palveluohjaus -hanke
Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden yhteistyömallin kehittäminen
Oulun kaupungin ja Oulun seudun TE-toimiston välillä 1.1.2012–31.12.2014. Kohderyhmänä ovat nuoret ja rakennetyöttömät. Asiakaspalveluprosessi sisältää aktivointihaastattelun, palvelu-tarpeen arvioinnin, aktivointisuunnitelman laatimisen ja palveluohjauksen.
Jatkotyöllistymistä tukeva kehittämistyö
Tavoitteena:
-

Palveluohjausmalli työllistymisen tukemiseen

-

Työhönvalmennusmalli jatkotyöllistymisen tueksi palkkatukityössä oleville

-

Kuntoutusohjauspalvelumalli työterveyspalveluiden ulkopuolelle jääville palkkatuella työllistetyille henkilöille

-

Sähköisten työllistymistä tukevien palveluiden ja työkalujen kehittäminen

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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4.4 Työpaikkojen luomisen ja yrittäjyyden edistäminen
6
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Uusia yrityksiä syntyi Oulun seudulle vuonna 2011 arvioilta noin 1000 kpl, joista Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Oulun seudun TE-toimiston rahoitustoimenpitein n. 450 yritystä.
Uuden Oulun osuus perustetuista yrityksistä on noin 75 %. Yhden perustetun yrityksen keskimääräinen työllistämisvaikutus on keskimäärin 1,6 henkilöä. Palveluverkoston yhteistyön
tiivistämiseksi on lokakuussa 2011 solmittu Yrityspalvelusopimus Oulun seudulla. BusinessOulun verkoston seudullisesta koordinaatioroolista on sovittu seudullisessa yrityspalvelusopimuksessa.

Oulun kaupungin toimenpiteet
BusinessOulun toimenpiteet
BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan
toteutuksesta sekä yritysten tarvitsemista kehityspalveluista. BusinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen.


Yrityspalvelut

BusinessOulun palvelutarjontaan sisältyy liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen,
kasvuun, kansainvälistymiseen ja alueelle sijoittumiseen liittyviä konkreettisia yritysneuvontapalveluja. Palveluja kehitetään aktiivisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityksissä
olevaa palveluntarvetta.
BusinessOulu tuottaa yritysten käynnistymiseen liittyvät palvelut tiiviissä yhteistyössä Oulun
seudun uusyrityskeskuksen kanssa.


Asiakkuudet, fokustoimialat

BusinessOulu keskittää toimintansa kuuteen eri toimialaryhmittymään:
•
•
•
•
•
•

Life Science
Cleantech
ICT ja Nano
Teollisuus
Kauppa ja palvelut
Luovat alat

Toimialaryhmittymien lisäksi painopisteenä ovat suurhankkeet, jotka potentiaalisesti tulevat
tarjoamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille. Näitä ovat ydinvoimalan
rakentaminen Pyhäjoelle ja kaivosteollisuus.
Tavoitteena on luoda em. toimialoille uusia työpaikkoja nettona 5000 kpl vuoden 2013 loppuun
mennessä palvelemalla yrityksiä ja erityisesti kasvuun tähtääviä yrityksiä tehostetuilla keinoilla.
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Osaamiskeskusohjelma (OSKE)
6
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BusinessOulu toteuttaa OSKE-ohjelmaa Oulun seudulla. Ohjelmalla suunnataan paikallisia,
alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen.
OSKE-toiminnan ytimessä ovat hankevalmistelu, yritysten aktivointi, yhteistyön lujittaminen
sekä osaamisen vahvistaminen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa, kasvuyrityksiä, uusia liiketoimintamalleja ja -palveluja. Yhteistyön kautta globaalissa
taloudessa avautuvat mahdollisuudet on nopeampi havainnoida ja hyödyntää.
Oulun seudun osaamiskeskus on mukana viiden osaamisklusterin toiminnassa: HealthBio,
Hyvinvointi, Jokapaikan tietotekniikka, Nanoteknologia ja Ympäristö. Hyvinvointiklusterin
toteutuksessa BusinessOulun yhteistyökumppani on Oulu Wellness Instituutti.


Oulun innovaatioallianssi (OIA)

Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus.
Allianssin tarkoituksena on jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liikeelämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä.
Innovaatioallianssin tavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Sen perustajajäsenet ovat sitoutuneet keskittämään toimintaansa sovituille innovaatioaloille, investoimaan sovittuihin infrastruktuureihin ja kehittämään mekanismeja yhteiseen
käyttöön. Kohdealat ovat internet-tutkimus (CIE), painettu elektroniikka (PrintoCent) ja kansainvälinen liiketoiminta (MAIGBE).


Yritysten osaamistarpeet ja nuorten työllistymisen edistäminen

BusinessOulu keskittyy etenkin korkeakouluopiskelijoiden ja ammattiin opiskelevien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseen. BusinessOulu kartoittaa keskeisten
toimialojen yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita ja pyrkii vastaamaan niihin yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Etenkin tuetaan nuorten ja
vastavalmistuneiden työllistymistä yrityksiin auttamalla yrityksiä luomaan kontakteja alueen
oppilaitoksiin ja lisäämällä nuorten ja yritysten kohtaamismahdollisuuksia sekä tukemalla
yrityksiä olemassa olevien koulutus- ja tukipalvelujen käytössä. BusinessOulu on mukana
korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämässä yritys-oppilaitosyhteistyötä ja sen koordinointia.


Yrittäjyyden edistäminen

Vuonna 2012 jatketaan Yritystakomon aktiviteettejä. Toimintaa liitetään osaksi laajempaa Business Design Factorya, jonka tavoitteena on saattaa yhteen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
nuorten osaamista esim. ICT alalta vapautuvien pitemmän työuran tehneiden osaajien kanssa.
Vuonna 2012 aloitetaan aiempaa systemaattisemmin yhdessä oppilaitosten kanssa erilaisten
opiskelijoiden ja yritysten kohtaamistapahtumien vuosikellon suunnittelu ja koordinointi ja
osallistutaan erilaisten tapahtumien järjestelyihin.
Uutena, syksyllä 2011 pilotoituna palveluna selvitetään eri toimialoilla olevien yritysten piilevien rekrytointitarpeiden selvittäminen. Suunnitteella on työnimellä ”Osaajat Töihin” hankkeen
toteutus vuosille 2012–2013.
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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Kaupungin työllisyysmäärärahoilla toteutettavat toimenpiteet
6
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Oppisopimuskoulutuksen tukeminen

Vuonna 2012 uutena toimenpiteenä kaupunki myöntää yrityksille tukea niiden työllistäessä
työttömän valtion palkkatukeen oikeutetun henkilön oppisopimustyösuhteeseen. Tukea maksetaan koulutuksen ajalta 350 e/kk maksimissaan kolme vuotta. Tavoitteena vuodelle 2012 on
työllistää noin 100 henkilöä oppisopimuskoulutustyösuhteisiin yrityksiin.


Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten tukeminen

Vuoden 2011 aikana on laadittu kriteerit, joiden perusteella työllisyysmäärärahasta voidaan
starttivaiheessa tasapuolisesti tukea aloittavia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yrityksen työllistävät vaikutukset voivat olla merkittävät erityisesti
vaikeimmin työllistyville kuntalaisille. Sosiaalisten hankintakriteerien käytöllä voidaan vaikuttaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiin. Hankintakriteerien
käyttöä edistetään yhtenä yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisen toimenpiteenä.

ELY-keskuksen toimenpiteet
ELY-keskuksen tavoitteena on alueen elinkeinorakenteen muutoksen tukeminen ja uudistaminen sekä elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Eri toimenpiteillä edistetään yritysten
kasvua ja kansainvälistymistä sekä pienyritysten toimintaedellytyksiä unohtamatta panostusta myös työelämän laatuun.
Toimenpiteet:
Suunnataan resursseja erityisesti hankkeisiin, jotka:
• edistävät uusien tietointensiivisten yritysten perustamista ja osaamisen lisääntymistä
• parantavat merkittävästi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä
• edistävät alueen elinkeinotoiminnan monipuolistumista ja kehittymistä
• edistävät yritysten suku- ja omistajapolven vaihtumista
-

Toimialueen SeutuYp -toiminta

-

Tuetaan yritysten merkittäviä tuottavuutta parantavia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä

-

Osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut

-

Rakennemuutostilanteissa panostetaan uuden yritystoiminnan käynnistämiseen vapautuvan työvoiman osaamisen hyödyntämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.
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TE -toimiston toimenpiteet
6
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Yritystoimintaa suunnittelevien palvelut
Yrittäjyyden edistämisellä ja yritystoiminnan palveluilla vahvistetaan talouden elinvoimaisuutta ja edesautetaan alueen toimialarakenteen monipuolistumista. Yrittäjyyttä tuodaan
esiin vaihtoehtona perinteiselle palkkatyölle, koska elinkeinorakenne muuttuu ja muun muassa yrittäjien eläköityminen tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Yritystoimintaa suunnitteleville tarjotaan neuvontaa, yrittäjäkoulutusta sekä yritysideoiden
ja liiketoimintasuunnitelmien arviointia. Aloittavalle yrittäjälle myönnetään starttirahaa. Sen
avulla arvioidaan käynnistyvän kolme neljästä aloittavasta yrityksestä. Eniten starttirahaa on
myönnetty kaupan ja palvelualojen yritystoimintaan.
Työnantajapalvelut
TE-toimiston työnantajapalvelut muodostavat TEM-konsernin laajimman rajapinnan elinkeinoelämään. Oulun seudun TE-toimiston kautta ilmoitetaan noin 25 000 työpaikkaa vuodessa.
TE-toimisto palvelee yrityksiä henkilöstön hankinnassa, kehittämisessä ja erilaisissa muutostilanteissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa työnvälitys, Eures-työnvälitys, palkkatuki, yhteishankintakoulutus sekä tuotteistetut asiantuntijapalvelut yritysten toiminnan kehittämiseen.
Yrittäjyyttä edistävät yhteishankkeet ja verkostoyhteistyö
TE-toimisto tekee yhteistyötä yrittäjyyttä edistävien hankkeiden, kuten Yritystakomon kanssa
sekä järjestää TE-toimiston rekrytointikeskuksessa teematapahtumia yrityksille ja sidosryhmille. Myös Oulun seudun Uusyrityskeskus palvelee aloittavia yrittäjiä Oulun seudun TE-toimistossa sijaitsevassa palvelupisteessään.

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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5 Työllisyyden edistämisen resurssit vuonna 2012
6
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Taulukko 2. Oulun kaupungin työllisyydenhoidon määrärahat vuonna 2011 ja 2012

Oulun kaupungin määrärahat
Työllistämiskeskus, työllisyysasioiden hallinnointi

2011

2 012

243 000

230 350

1 600 200

1 500 000

Palkkatuella työllistävien järjestöjen ja yritysten tukeminen
Järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palkkatuen kuntalisä
Yritysten oppisopimuskoulutus kuntalisä

430 000

Rahoitushankkeet ja toiminta-avustukset
Yhteensä

180 000

180 000

95 000

150 000

Työpörssi

135 000

135 000

Aktivointituki/työllistäminen

286 000

280 000

Aktivointitoiminnan tukeminen

Ohjaustyön kehittäminen

120 000
Yhteensä

Oulun kaupungin omat hankkeet

516 000

685 000

166 184

260 000

Aktivointi ja palve.ohjaus hanke

230 000

Kulttuuri- ja taide selvitys

30 000

Palkkatuella työllistäminen hallintokuntiin;
Yhteensä

5 295 000

5 407 650

Oppisopimusmalli / Hallintokuntien ja liikelaitosten työllistäminen

127 616

350 000

Arpeetti

435 000

440 000

570 000

650 000

90 000

1 000 000

840 000

840 000

20 000

10 000

860 000

850 000

10 983 000

11 983 000

Palkkatuella työllistäminen;
työpajat, hankkeet

Yhteensä

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyökampanja
Kesäsetelit
Nuorten työllistämisen palveluseteli
Yhteensä
Budjetti yhteensä
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Taulukko 3. Oulun seudun TE-toimiston työllistämisen määrärahat vuonna 2011 ja 2012
6
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TE-toimiston määrärahat e

2011

2012

Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinnanohjauksen erityismenot

470 000

310 000

Ryhmäpalveluiden hankinta

550 000

320 000

Työllistäminen valtionhallintoon

2 340 000

1 400 000

Työllistäminen kuntasektorille

2 720 000

2 500 000

Palkkatuki yksityiselle sektorille

5 790 000

5 729 000

Starttiraha

2 290 000

1 600 000

691 500

607 500

14 851 500

12 466 500

Muut
Määrärahat yhteensä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut Oulun seudun TE-toimiston asiakkaille vuonna
2011 ammatillista ja/tai valmentavaa työvoimakoulutusta n. 14,7 milj. eurolla. Vuoden 2012
aikana arvioidaan hankittavan vastaavaa koulusta n. 14 miljoonalla eurolla.

Taulukko 4. Oulun seudun TE-toimiston vuonna 2011 kaikille työnhakijoille ja erikseen oululaisille tekemät
päätökset ja muut toimenpiteet

TE-toimiston asiakkaat

joista
oululaisia

4525

2691

2593

1671

25757

15869

9533

7002

Liikkuvuusavustus

3030

2253

1996

1537

Palkkatuki

3106

1903

1057

815

248

157

129

86

434

221

138

73

Työvoimakoulutus

3398

2470

1574

1246

Työharjoittelu- ja työelämävalmennus

3657

2480

2688

1837

Ammatillisen kuntoutuksen ja ammatinvalinnan ohjauksen toimenpiteet

540

356

177

126

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

1225

850

341

267

Työnvälitykset
Omatoimisesti työllistyneet

joista oppisopimukseen
Starttiraha

TE-toimisjoista alle
ton alle 30-vuotiai30-vuotiaat- taoululaisia
asiakkaat

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työvälitystilasto
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6 Seuranta
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Ohjelman toteutumista seuraa Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja
Oulun seudun TE-toimiston yhteinen työllisyyden edistämisen seurantaryhmä, jonka asettaa
Oulun kaupunginjohtaja. Seurantaryhmä päivittää tarvittaessa ohjelmaa vuoden 2013 osalta.
Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen ryhmä vastaa työllisyysraportin tuottamisesta.
Kukin ohjelman toimenpiteiden toteuttajataho vastaa omaa toimintaansa koskevien tietojen
toimittamisesta raporttia varten. Tulokset raportoidaan tilinpäätösten yhteydessä Oulun kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Oulun seudun TE-toimisto tekee tulossopimuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tulossopimuksen toteutumista seurataan kuukausittain. Lisäksi TE-toimiston johtoryhmä
ja TE-toimiston yhteydessä toimiva seudullinen työllisyyden edistämistoimikunta ja Työvoiman palvelukeskuksen ohjausryhmä seuraavat säännöllisesti kokouksissaan työllisyyden
edistämisohjelman toteuttamista.
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LIITE 1. Määritelmiä ja työllisyyden edistämisen instrumentteja
6

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Tähän on koottu Työ- ja elinkeinoministeriön ja lainsäädännön määritelmiä ja työllisyydenhoidon instrumentteja, koska työllisyyspoliittisessa keskustelussa erilaiset määritelmät ja käsitteet aiheuttavat usein sekaannusta.
Työtön työnhakija
17 vuotta täyttänyt työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja työtön.
Henkilöä pidetään työttömänä työnhakijana enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona
hän täyttää 65 vuotta.
Nuori työtön työnhakija
Alle 25-vuotias työtön työnhakija.
Pitkäaikaistyötön
Työtön työnhakija, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana sekä
työtön työnhakija, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ja joka työttömyyden toistuvuuden ja kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen työnhakijaan.
Vaikeasti työllistyvä
Työmarkkinatukeen oikeutettu työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt
työttömyysturvalain 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun enimmäisajan johdosta.
Vajaakuntoinen henkilöasiakas
Henkilö, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia.
Rakennetyöttömyys
• yhdenjaksoisesti pitkäaikaistyöttömät
• toistuvaistyöttömät (12 kk työttömyyttä 16 kk:n aikana)
• työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen työttömäksi palanneet
• toistuvasti toimenpiteisiin osallistuvat
Työllistymissuunnitelma
Laaditaan mahdollisimman pian työnhakijaksi rekisteröitymisen jälkeen.
Aktivointisuunnitelma
Kunnat ja työ- ja elinkeinotoimisto tekevät yhteistyössä asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman silloin, kun hän on ollut pitkään työttömänä ja saanut työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Aktivointisuunnitelman tavoitteena on löytää polku työelämään. Siihen voidaan
sisällyttää työvoimapalveluja sekä erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja
ja kuntouttavaa työtoimintaa.
Palkkatuettu työ
• Työnantaja voi saada tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töihin
työttömän työnhakijan. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään
työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013
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•

Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.
• Tukea voivat saada valtion virastot ja laitokset, kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten esim. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet.
• Palkkatuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen.
• Tuen myöntäminen yritykselle edellyttää, että työnantaja tekee toistaiseksi voimassaolevan eli pysyvän työsopimuksen palkattavan kanssa. Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle lisäksi myös määräaikaisen työsopimuksen perusteella, jos yritys
 palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän
 tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen
 palkkaa työttömän, jonka yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään kuusi
		kuukautta.
• Vastavalmistuneen nuoren työnsaantia parannetaan Sanssi-kortilla, jonka työ- ja elinkeinotoimisto myöntää nuorelle. Kortti todistaa, että työnantaja voi saada palkkatukea työllistäessään nuoren.
Sanssi-kortin saa alle 30-vuotias vastavalmistunut työtön työnhakija. Korttia voi käyttää
heti, jos työnantaja on kunta, yhdistys tai säätiö. Myös yrityksiin toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen työllistyessä korttia voi käyttää heti. Yrityksessä määräaikaiseen
työsuhteeseen työllistyessä edellytetään, että vastavalmistuneen nuoren yhdenjaksoinen
työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.
6
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Työharjoittelu
Tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka kuuluvat
työmarkkinatukijärjestelmän piiriin.
Työelämävalmennus
Tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- tai ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille.
Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista osaamista. Ammatillinen työvoimakoulutus on pääosin tutkintotavoitteista koulutusta. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös valmentavaa koulutusta,
joka voi olla esimerkiksi tietylle ammattialalle ohjaavaa ja työnhakuvalmiuksia kehittävää
koulutusta, tietotekniikkavalmiuksia edistävää koulutusta tai maahanmuuttajille suunnattua
kielikoulutusta.
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut auttavat tekemään työhön tai koulutukseen liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja, joissa asiakkaan terveydentila otetaan huomioon.
Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu
aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen,
esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Nuorten yhteiskuntatakuu
• Viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu
tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai
löytää työpaikka.
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•

TE-toimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen kuukauden työttömyyttä työtä, koulutusta,
työharjoittelua, työkokeilua, työnhakuvalmennusta, starttirahaa, palkkatuettua työtä tai
ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja.
Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu myös, jos nuori ohjataan muuhun kuin julkiseen työvoimapalveluun ja tästä on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Nuori voidaan tarvittaessa
ohjata esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.
Työttömyyden pitkittyessä palvelujen aktiivinen tarjonta jatkuu koko työttömyyden ajan.
Yhteiskuntatakuuseen sisältyy myös nuoren oma aktiivisuus.
Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat työja elinkeinotoimistossa työnhakijoina.
Yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvat sekä ammatillista koulutusta vailla olevat että ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret.
6

•
•
•
•
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Alle 25-vuotiaita ammattikouluttamattomia työnhakijoita koskevat säännökset
• Alle 17-vuotiaalla henkilöllä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.
• Jos 17-vuotiaalla ei ole ammatillista koulutusta, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea vain siltä ajalta, kun hän on työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, työharjoittelussa tai työhallinnon järjestämässä kuntoutuksessa.
• 18–24-vuotiaalla on oikeus työmarkkinatukeen myös työttömyyden ajalta edellyttäen, että
hän ei ole kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä, koulutuksesta tai eräistä työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Lisäksi edellytetään, että hän on hakeutunut soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen, johon voidaan myöntää opintotukea, eikä hän ole kieltäytynyt, eronnut
tai omasta syystä erotettu tällaisesta koulutuksesta.
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LIITE 2. Vuonna 2011 työllisyyspoliittista avustusta saaneet hankkeet
6
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Oulun seudulla toimiville hankkeille työvoimapoliittista avustusta yhteensä n. 1,7 milj. euroa vuodelle 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hintan-Parkkisenkankaan Pienkiinteistöyhdistys ry; Palvelujen tuottaminen ikäihmisten
kotona asumisen tueksi
Työpetari ry (ent.Pudasjärven työttömien yhdistys ry); Hommat Puikkarissa
Työpetari ry (ent. Pudasjärven työttömien yhdistys ry); Toiminnan kehittäminen
SPR Oulunsalon osasto; PAJU-hanke
Haukiputaan työnhakijat ry; Ponnahdus työelämään -hanke
Haukiputaan kunta; Kunnan tilapalvelutuotannon työnohjaus- ja verkottumishanke
Oulunsalon Asukastupayhdistys ry; Työllistämishanke
Suomen Omakotiliiton Oulun piirijärjestö ry; Omakotitalkkari -projekti (*)
Lintulammen asukasyhdistys ry; TuuniDuuni (*)
YTYÄ - yhteistyötä työttömät ry; Työttömän työmatka yrityksiin (*)
Yritetään yhdessä ry; Työn ja koulutuksen avulla työmarkkinoille (*)
Ponnari Oy Sos yritys, Ponnari-hanke
Lintulammen asukasyhdistys ry; HYVÄ OLLA KOTONA (*)
Maikkula - Iinatti asukasyhdistys ry; Tuvilta työelämään -hanke (*)
Lintulammen asukasyhdistys ry; "Minun elämäni" -hanke (*)
ODL; Avustajatoiminnasta ammattiin (*)
SPR Haukiputaan osasto; MERTA-hanke
Livolta Oy; Sos.yritys
Oulun Seudun Mäntykoti ry; Työssä on Hyvä Olla 2008–2010 -hanke
Oulun kaupunki; Lähihoitajien tuetun oppisopimuskoulutuksen koordinaatio -hanke
Kalevan Nuorten Pohjois-Pohjanmaan Piiri ry; KNP:n koululaisten iltapäivätoiminta Oulun
kaupungissa
YTYA - Yhteistyötä työttömät ry; NU-VA työttömät = nuoret ja vanhat työttömät (*)
ODL; Verkkotie
Tuiran asukasyhdistys ry; Työnantajayhdistyksen toiminnan optimointi tukityöllistämisen
keinoin -hanke
Oulun Invalidien Yhdistys ry; WEP - avustajakeskus -projekti (*)
Meritulli - Heinäpään asukasyhdistys ry; Apu arkeen -kehittämishanke (*)
Pohjois-Suomen Romanit ry; Työtä ja sisältöä elämään (*)
Kaukovainio-Hiironen asukasyhdistys ry; Näytön paikka -työllistämishanke (*)
ODL, Bitti-hanke (*)
Oulun alueen 4H-yhdistys ry; Työelämään-hanke (*)

Oulun kaupunki tukee kuntarahoitusosuudellaan (*) -merkittyjä hankkeita.
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LIITE 3. Käynnissä olevat ESR-hankkeet
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Oulun seudulla toimiviin ESR-projekteihin
yhteensä noin 9 milj. euroa ESR- ja valtion tukea.
Koodi
S10038
S10264
S10300
S10860
S10861
S11085
S11092
S11093
S11282
S11307
S11411
S11454
S11415
S11466
S11507
S11519

S11511
S11517

S11751

ToiminProjektin nimi
Toteuttaja
Toteutusaika
talinja
6.5.2008-31.12.2012
2
Oulun seudun välityömarkkinat - Oulun kaupunki
toteutus ja toimeenpanovaihe
2
Vireä kolmas sektori
Haukiputaan kunta/Perustuva- 1.10.2008-31.10.2012
palvelut
6.5.2008-31.3.2012
3
DRAIVI Primus
Oulun elinkeinolaitos
2
Elämäntapa
Pudasjärven Perhekeskusyhdis- 1.4.2009-31.3.2012
tys ry
2
Elämäntapa - TYÖVOIMAPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.4.2009-31.3.2012
POLIITTISET TOIMENPITEET
1.8.2009-31.12.2013
2
Naisten koulu - integraatiota ja Oulun seudun setlementti ry
arjen taitoja maahanmuuttajille
1.9.2009-31.8.2012
2
SIHTI
ODL Säätiö
2
SIHTI - TYÖVOIMAPOLIITTISET Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.9.2009-31.8.2012
TOIMENPITEET
1.4.2010-31.3.2013
2
Kerttu ja Kauko
Pudasjärven kaupunki
2
Kerttu ja Kauko - TYÖVOIMAPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.4.2010-31.3.2013
POLIITTISET TOIMENPITEET
2
Pirilän porras, Pirilän toiminta- Oulun seudun koulutuskuntayhty- 1.8.2010-31.12.2012
keskuksen nuorten hanke
mä/Oulun seudun ammattiopisto
2
Pirilän porras - TYÖVOIMAPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.8.2010-31.12.2012
POLIITTISET TOIMENPITEET
1.7.2010-30.6.2013
2
URANOSTE
Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry
2
URANOSTE - TYÖVOIMAPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.7.2010-30.6.2013
POLIITTISET TOIMENPITEET
1.12.2010-30.11.2013
2
Pitkäaikaistyöttömien työllistä- Tyki ry
mis- ja ohjausprojekti
2
Pitkäaikaistyöttömien työllistäPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.12.2010-30.11.2013
mis- ja ohjausprojekti - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET
2
SPR:n Kontti - väylä tulevaisuu- SPR:n Kontti -kierrätystavarata- 1.1.2011-31.12.2013
teen
loketju
2
SPR:n Kontti - väylä tulevaisuu- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.1.2011-31.12.2013
teen - TYÖVOIMAPOLIITTISET
TOIMENPITEET
2/STM TAIVAL - Itsenäisen elämän ja
Hengitysliitto Heli ry/Ammatti- 1.9.2011-31.8.2013
työtaitojen valmennus
opisto Luovi

Oulun kaupungin kuntarahoitusavustusta v. 2012 saavat:
Vireä kolmas sektori -hanke
Naisten koulu -hanke
Sihti-hanke
Pirilän porras -hanke
TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Uranoste -hanke
Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti
SPR:n Kontti-väylä tulevaisuuteen -hanke
31

LIITE 4. Palkkatuetun työn toimintakonsepti, (Oulun seudun välityömarkkinat -hanke, 2011).

Tavoitteena palkkatuetun
työn vaikuttavuuden
parantaminen

Palkkatuella
työllistäminen kunnassa
Palkkatuetun työn malli:
ohjaus- ja seurantalomake
Nuorten työllistämisen
prosessi
Palkkatukikiintiöön sidottu
velvoite ottaa kuntouttavaan
työtoimintaan

6
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Tavoitteena yhtenäinen
toimintamalli

Yhteistyö TE-toimiston
kanssa
Kunnan resurssit, esim.
toimintaa koordinoiva
henkilö
Käyttösuunnitelma ja
ohjeistus palkkatuen
käytöstä
Kohderyhmä: vaikeasti
työllistyvät, pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat
nuoret
Verkkopalvelut ja sähköiset
lomakkeet

Järjestöjen palkkatuella
työllistämisen tukeminen
Kuntalisä järjestöjen
työllistämiseen: ohjaus- ja
seurantalomake

Yritysten palkkatuella
työllistämisen tukeminen

Kuntalisä yritysten
oppisopimustyöllistämiseen

Käyttösuunnitelma ja
kuntalisäohjeistus
Työnantaja- ja
yritysyhteistyö
Edelleensijoittaminen

Oppisopimuslisä
Työhönvalmennus/tuettu
työllistäminen
Edelleensijoittaminen

-----------------------------------------------------------Palkkatuen myöntämisen
perusteet
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Toppis-malli, Sanssi-kortti,
työhönvalmennus
palkkatukijakson aikana jne.
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LIITE 5. Kuntouttavan työtoiminnan toimintakonsepti, (Oulun seudun välityömarkkinat -hanke, 2011).
6

Kuntouttavan työtoiminnan
järjestäminen Oulun
seudulla
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Tavoitteena yhtenäinen
toimintamalli

Yhteistyö TE-toimiston
kanssa
Kuntouttava työtoiminta
kunnassa

Kuntouttava työtoiminta
hallintokunnissa
Palkkatukityöllistämiseen
sidottu velvoite ottaa
kuntouttavaan
työtoimintaan
Kuntouttava työtoiminta
työpajalla

Ryhmämuotoinen
kuntouttava työtoiminta

Kunnan resurssit, esim.
toimintaa koordinoiva taho:
TYP tai henkilö, kuty-ohjaaja
Käyttösuunnitelma:
ohjeistus ja sidokset
Kohderyhmä: vaikeasti
työllistyvät ja nuoret
(toimeentulotuki-asiakkuus)
Terveyspalvelut,
sosiaalipalvelut,
velkaneuvonta,
asumisneuvonta jne.

Yhteistyö järjestöjen
kanssa
Aktivointituki järjestöjen
toiminnan tukemiseen ja
ohjauskeskustelulomake
Yhteistyösopimukset
•kuty
•aktivointitoiminta

Kehittämisverkosto-toiminta

Verkkopalvelut ja sähköiset
lomakkeet

Kehittämisverkosto-toiminta
Työhönvalmennus/tuettu
työllistäminen

Laki kuntouttavasta
työtoiminnasta
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Kuntouttavan työtoiminnan
käsikirja
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LIITE 6. Työpajatoiminnan toimintakonsepti, (Oulun seudun välityömarkkinat -hanke, 2011).

Tavoitteena
työpajatoiminnan
vakiinnuttaminen

6
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Nuorten
työpajatoiminnan
järjestäminen

Tavoitteena yhtenäinen
toimintamalli

Ohjautuminen

Palvelut nuorelle

Tukipalvelut

Jatkopolku

Kohderyhmä: 17-25 (28)
-vuotiaat

Nuoren tavoitteet ja
valmennussuunnitelma
pajajaksolle

Verkkopalvelut

Palveluprosessin
jatkuminen

TE-toimisto, TYP,
sosiaalitoimi,
oppilaitokset,
etsivä työ jne.

Kuntouttava työtoiminta,
työharjoittelu, palkkatuettu
työ

Nivelvaiheen palvelut

Koulutukseen

Työpörssi

Työvalmennus,
yksilövalmennus,
ryhmävalmennus,
starttivalmennus

Terveyspalvelut

Avoimille työmarkkinoille

Starttipajatoiminta

Kansainvälisyyspalvelut

Asumispalvelut

Muuhun toimenpiteeseen

Seinätön työpajamalli

Talous- ja velkaneuvonta

-------------Nuorisolaki

Monialainen yhteistyö
Työelämäyhteistyö

34

TE-toimisto, TYP,
sosiaalitoimi, etsivä työ jne.
Oppilaitosyhteistyö

Kehittämisverkosto-toiminta
ALU-toiminta

---------

Verkostotyö

Nuorten työpajatoiminnan
yleiset perusteet ja
suositukset (OPM 17/600/2006)
Resurssit:
harkinnanvarainen valtion
avustus ja valtion tuen
kriteerit
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LIITE 7. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnitelma rakennetyöttömyyden alentamiseksi
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Suunnitelma rakennetyöttömyyden alentamiseksi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan alueen TE- toimistot

21.10.2011

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU
Kutsunumero 020 63 60020
Veteraanikatu 1
Viestikatu 1
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
90130 OULU
90130 OULU
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Valtakatu 4
84100 YLIVIESKA
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Suunnitelman lähtökohdista
Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa (TEM raportteja 13/2011) ”Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta työvoimavarojen turvaamineen. Rakennetyöttömyyttä koskevat kehittämislinjaukset.” esitetään seuraavat kehittämislinjaukset TE-toimistojen ja ELY-keskusten toimintaan liittyen:
1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien esille nostamiseen
2. Lisätään työvoiman kysyntää parantamalla työnantajien palveluja
3. Parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä palvelutarjonnassa ammatillista
koulutusta ja koulutuksen tukipalveluja
4. Parannetaan vaikuttavuutta kehittämällä yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa
5. Tehostetaan palveluprosessia
a. ennakoidaan työttömyyden pitkittymisen riski ja tarjotaan palveluja nykyistä suunnitelmallisemmin
b. tuetaan aktiivista työnhakua
c. nimetään vastuuvirkailijat ohjaamaan palveluprosessia
d. käynnistetään kokeiluja palveluprosessiin liittyvien toimintamallien kehittämiseksi
6. Kehitetään ja laajennetaan moniammatillista verkostotyötä.
Seuraavassa taulukossa esitetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen rakennetyöttömien (= pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, toimenpiteeltä työttömäksi
jäävät, toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuva) määrät eri TE-toimistoissa.
Taulukko 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen rakennetyöttömien määrät
TE-toimistoittain keskimäärin kuukauden lopussa tammi- elokuussa 2011
TE-toimisto

Pitkäaikais- Rinnasteiset
työttömät

Koillismaa
Nivala-Haapajärven seutuk.
Oulun seutu
Raahen seutukunta
Siikalatva
Ylivieskan seutukunta
Yhteensä

Toimenpiteeltä Toimenpiteeltä

pitkäaik.tyött. työttöm. jään.

104

197

365

Yhteensä

toimenpiteelle sij.
47

713

183

187

186

44

600

3 089

1 985

2 145

340

7 559

240

223

260

47

770

75

79

92

22

268

359

315

227

42

943

4 050

2 986

3 275

542

10 853
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1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta tarkastelusta vahvuuksien
esille nostamiseen
Rakennetyöttömyyden alentamisen lähtökohtana on pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden yksilöity palvelutarpeen tunnistaminen. Vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa on henkilökohtaisen ohjauksella merkittävä rooli. Työllistymispolku vaihtelee asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen
ja alueen työpaikkatilanteen perusteella. Huomiota tulee kiinnittää myös asiallisen tiedon jakamiseen työttömyyden syistä ja rakenteesta.
Tiivistelmä ”Ongelmalähtöisestä tarkastelusta tarkastelusta vahvuuksien esille nostamiseen” –
kohdan toimenpiteistä
Toimenpiteet

Vastuuhenkilö Odotettavissa olevat tulokset

Pitkään työttömänä
TE-toimistojen
olleiden työnhakutieto- johto
jen päivittäminen
Asiakaspalvelukoulutus ELY-keskus/
E- vastuualue
Informaatio työttömyy- ELY-keskus/
den syistä ja rakenE- vastuualue
teesta
TE- toimistojen
johto

Huomioitavaa

Palvelutarpeen perustalle ajantasaiset tiedot (ml. henkilön
osaaminen).
Asiakaslähtöisyyden lisääntyminen
Pitkään työttömänä olleiden
hahmottaminen potentiaalisena
työvoimana.

2. Työnantajien palvelun parantaminen työvoiman kysynnän lisäämiseksi
Työnantajien palvelupalaute alueen TE-toimistoille saavutti tason 61,9 % (Hyvien / erittäin hyvien
palvelukokemusten osuus). Tavoitetaso oli 65 %. Tulokset kokonaisuudessaan ovat liitteenä 1.
Työnantajien palvelupalautteessa erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin kohtiin:
1. Työntekijäehdokkaiden esittely (tulos 2011 55,4%)
2. Välitetyn työvoiman soveltuvuus tarjottuun työhön (tulos 2011 41,8 %)
3. Vaatimukset täyttävän työvoiman saaminen TE-toimiston työnvälityspalvelujen avulla (tulos
2011 42,7 %)
Työnantajien palvelun parantamiseksi järjestetään toimialakohtaisia työkokouksia TE-toimistojen
virkailijoille, järjestetään asiakaspalvelukoulutusta ja kehitetään yhteistyötä seudullisten yrityspalvelujen kanssa. Yhteistyön lisäämisessä voidaan hyödyntää henkilökohtaisia ja sähköisiä kontakteja,
ideoida erilaisia tapahtumia ja kehittää rekrytointikeskusta paikaksi, joka aidosti on työnantajan ja
työnhakijan kohtauspaikka.
Yritysneuvojien ja työnantajapalveluvirkailijoiden tehtävänkuvaan/roolia tarkennetaan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen tukemisessa. Segmentoinnin yhteydessä ainakin tärkeimmille työnantajille oma nimetty vastuuvirkailija osassa TE-toimistoja.
Toimiva yhteistyö ja tuloksekas työnvälitys edellyttää työnhakijoiden työnhakutietojen ja suunnitelmien ajantasaisuutta.
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Tavoitteena on lisätä yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana. Kohdennetaan palkkatukea
aloille, joilla on avoimia työpaikkoja. Tällöin hyödynnetään mm. alueella tehtäviä ammattibarometri- kyselyjä.
Palkkatukijakson aikana tapahtuvan ohjauksen ja arvioinnin toteuttamiseksi käytetään tarvittaessa
työhönvalmentajia. Päävastuu on työllistettävien ohjauksesta ja perehdytyksestä on edelleen työnantajilla, mutta työhönvalmennuspalvelujen avulla madalletaan työllistämisen kynnystä.
Työnantajilta pyydetään palautetta tukijakson onnistumisesta TE-toimistolle. TE-toimistolla on vastuu asiakkaan työllistymisen edistämisestä myös tukijakson aikana (TE-toimisto voi esim. tarjota
työllistetylle avointen työmarkkinoiden paikkoja). Palvelutarve arvioidaan uudestaan tukijakson
jälkeen, mikäli henkilö ei ole työllistynyt tukityön avulla.
Pyritään vaikuttamaan siihen, että kunnat palkkaavat (palkkatuella) työnsuunnittelijan joka toimisi
yhteistyössä työpajojen ja muiden välityömarkkinoiden kanssa.
Tavoitteena on, että yritykset saavat myönteisiä kokemuksia palkkatuella työllistämisestä. Ennen
kuin työllistetään palkkatuella yrityksiin, varmistetaan työllistettävien osaaminen ja motivaatio.
Palkkatukijaksoa edeltää tarvittaessa kuntouttavan työtoiminnan jakso, työkokeilua tai työharjoittelua/työelämävalmennusta. Tällöin saadaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja osaamisesta aidossa työympäristössä ja palkkatukipäätös tapahtuu asiakkaan kannalta oikeaan aikaan, jolloin
voidaan ennakoida palkkatukijakson onnistumisen edellytyksiä.
Palkkatuen myöntämisessä on huomioitava, että yritykset eivät käytä palkkatukea ns. halvan työvoiman saamiseksi.
Pidetään huolta siitä, että työnantaja saa riittävästi tietoa ennen työntekijän palkkaamista ja palkkatuen maksamisen edellytyksistä ja prosessin eri vaiheista.
Viimeisimmässä ammattibarometriarvioinneissa (III/2011) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
alueella on pulaa seuraavilla ammattialoilla:
metallialalla; hitsaajista, kaasuleikkaajista, koneistajista, metallityöntekijöistä, kokoajista
kaivosalalla; insinööreistä, teknikoista, kaivostyöntekijöistä
taloushallinnon alalla; kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista
rakennusalalla; raudoittajista, betonityöntekijöistä
sosiaali- ja terveysalalla; erityisopettajista, lastentarhanopettajista, sairaanhoitajista, laboratorionhoitajista, lääkäreistä, hammaslääkäreistä.
Tiivistelmä ”Työnantajien palvelun parantaminen työvoiman kysynnän lisäämiseksi” - kohdan toimenpiteistä
Toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Toimialakohtaiset työkokoukset TE-toimistojen
virkailijoille; keskeisimmät toimialat (4-6 kpl/
vuosi)
Asiakaspalvelukoulutus

E- vastuualue/
OTY- yksikkö,
TE-toimistojen
johtajat

Työnantajakäynnit

ELY-keskuksen
henkilöstöryhmä
ja E- vastuualue
TE-toimistojen

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Odotettavissa olevat
tulokset
Laatupalaute nousee
ko. kohdissa 70%:n
tasolle
Asiakaslaadun paraneminen tasolle 68 %.
Asiakaslaadun para-

Huomioitavaa
Kokouksissa pyydetään
alueen yritysten edustajia
kertomaan ammattitaitovaatimuksista TEtoimistojen virkailijoille

Lukumääräarviot tulosso-
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Rekrytointikeskusten toiminnan vertaisarviointi
Yhteistyö seudullisten
yrityspalvelujen kanssa
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johto

neminen tasolle 68 %

Työvoimapalvelut
ja maahanmuutto
ryhmäpäällikkö
koordinoi
Elinkeinopalvelutryhmän ryhmäpäällikkö koordinoi
TE-toimistojen
johto.

Hyvien käytäntöjen
levittäminen.

Pitkään työnhakijoina
olleiden työnhakutietojen
päivitystyö ja varmistus
tietojen ajantasaisuudesta.
Työhönvalmentajapalvelut E- vastuualue/
OTY- yksikkö
(ml. tuotteistaminen ja hankinta)

Sopimusten toimeenpanon varmistaminen
.

pimuksiin.
Käyntejä tehdään myös
ei- vakiintuneisiin yhteistyöyrityksiin.

Tiedonkulun varmistaminen

Tuloksekas työnvälitys

Palkkatukijakson onnistumisen tukeminen. Työnantajien
tukeminen pitkään
työttömänä olleiden
työllistämisessä.

Huom. Ryhmäpalvelut.

Arvio kustannuksista on seuraava: 5 000 euroa (tilaisuudet, vertaisarviointiin liittyvät toimet). Lisäksi resursseja kohdennetaan työhönvalmentajapalvelun hankintaan.

3. Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ammatillisen
koulutuksen ja koulutuksen tukipalvelujen keinoin
Pitkäaikaistyöttömille kohdennettu työvoimakoulutuksen hankintasuunnitelma edellyttää kohderyhmän osaamisen ja koulutustarpeiden analyysia sekä työmarkkinoiden osaamistarpeiden yhteensovittamista(ks. rekrytointiongelmat). ELY-keskus palkkaa valtion työllistämistuella henkilön
selvittämään kyseisen kohderyhmän koulutustarpeita. Tavoitteena on aikaan saada konkreettinen
suunnitelma, jonka pohjalta ELY-keskus kilpailuttaa työvoimakoulutuksen koulutusohjelmat. Suunnitelmassa huomioidaan omaehtoiset koulutukset sekä oppisopimukset.
Pitkäaikaistyöttömien koulutukseen ohjaamisessa sovelletaan ELY-keskuksen oman tuotannon
OSUMA-hankkeessa testattua pilottimallia, jossa koulutuksiin ohjaamista toteutetaan koulutuksen
järjestäjien ja TE-toimistojen verkostomaisena yhteistyönä. Asiakkaille annetaan neuvontaa koulutusvaihtoehdoista, opintojen rahoittamisesta ja koulutukseen hakeutumisesta.
Pitkäaikaistyöttömille kohdennettuihin osaamisen kehittämisen palveluihin resurssoidaan TEtoimistoissa yksilöllistä ohjausta ja tukitoimia. Ohjaavia palveluja toteutetaan osaamiskartoituksina,
työvalmennuksina ja lisäohjauksella hankittavina koulutuksina.
Työvoimakoulutusta kytketään aikaisempaa tiiviimmin työnantajapalveluiden yhteyteen. Työvoimakoulutuksen suunnittelussa huomioidaan työnantajalähtöisyys eli koulutetaan aloille, joilla työllistymisnäkymät hyvät. Tämä edellyttää tiivistä yhteydenpitoa yrityksiin.
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Pyritään löytämään yhteistyökumppaneiksi niitä yhdistyksiä/säätiöitä, jotka ovat valmiita tarjoamaan myös koulutusta työpaikalla (toimijakartta). Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille
suuntaavia asiakkaita ohjataan välityömarkkinoille, kun toimijalla on tarjolla tehtäviä ja/tai koulutusta, jotka aidosti parantavat asiakkaan osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.
Koulutushankinnoilla pyritään madaltamaan kohderyhmän halukkuutta osallistua koulutuksiin. Osa
koulutuksista toteutetaan lyhytkestoisina ammatillisina täydennyskoulutuksina. Tavoitteena on, että
käytössä on myös räätälöityjä täsmäkoulutuksia paikallisten yritysten tarpeisiin, kunkin työnhakijan
henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan.
Työvoimakoulutusten opiskelijavalinnoissa varmistetaan pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien ml.
maahanmuuttajat, pääsy koulutuksiin kohdentamalla koulutuksia pitkäaikaistyöttömille ja tarjoamalla aktiivisesti koulutusta kyseiselle kohderyhmälle.
Tiivistelmä Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ammatillisen koulutuksen ja koulutuksen tukipalvelujen keinoin – kohdan toimenpiteistä:
Toimenpiteet
Pitkäaikaistyöttömille
suunnatun työvoimakoulutuksen kehittäminen
Lyhytkestoiset täydennyskoulutukset
Opiskelijavalinnat,
kohderyhmän valitseminen koulutuksiin

OSUMA- hankkeen
mallin käyttöönotto

Vastuuhenkilö
E- vastuualue/
OTY- yksikkö

Odotettavissa olevat tulokset
Kohderyhmän koulutustarvekartoitus (esim. työttömien
nykyinen koulutustaso).
Koulutussuunnitelma
E- vastuualue/
Täsmäkoulutus työnhakijan
OTY- yksikkö
osaamisen täydentämiseen.
TE-toimistojen
Koulutustason nostaminen
johto
pitkään työttömänä olleiden
joukossa. Ilman ammatillista
koulutusta olevien pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen.
Noin 500 pitkäaikaistyöttömän osaamisen kehittäminen
Projektipäällikkö, Koulutuksiin ohjaamisen
TE-toimistojen
tehostaminen
johto

Huomioitavaa
Omaehtoiset koulutukset
Oppisopimuskoulutukset

Arvio kustannuksista: Osaamisen kehittämiseen 1 500 000 euroa (työvoimakoulutus, ryhmähankinnat, valmennus).

4. Vaikuttavuuden parantaminen kehittämällä yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kanssa
ELY-keskus on laatinut linjaukset työllisyyspoliittisten hankkeiden rahoittamisesta vuonna 2012.
Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettavat hankkeet valitaan julkisen haun kautta ja jatkuvasta hakumahdollisuudesta luovutaan. Hankkeista järjestetään kohdennettu haku 1- 2 kertaa vuo-
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dessa (esim. keväällä, kun jatkorahoituspäätökset on tehty ja mahdollisesti toinen esim. syyskesällä). ELY-keskus ja TE-toimistot yhdessä sopivat, millaisia hankkeita julkisella haulla kulloinkin
haetaan. Hankkeiden arviointia varten otetaan käyttöön yhteinen malli, jonka pohjalta sekä TEtoimistot että ELY-keskus arvioivat hankkeiden rahoituskelpoisuutta.
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että hankkeen tarjoamat palvelut vastaavat kohderyhmän
palvelutarvetta ja että hankkeen toteuttajalla on riittävästi osaamista ko. palvelujen tuottamisessa.
Hankkeen toteuttajan edellytetään tekevän selkoa rahoittajalle, miten se tekee yhteistyötä yritysten
kanssa. Tässä hanke voi hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Välityömarkkinoiden
kehittäminen -hankkeen (ESR) yhteydessä tuotettua yritysyhteistyön käsikirjaa.
Tuetaan hankkeita, joissa järjestetään työn yhteydessä tapahtuvaa koulutusta.
Hankkeiden seurantaa tehostetaan ja yhdenmukaistetaan ottamalla käyttöön sähköinen seurantalomake, jota kaikki hankkeet velvoitetaan käyttämään. Ko. lomakkeessa on tiedot mm. siitä, mitä
palveluja ja toimenpiteitä kullekin hakijalle on järjestetty ja mikä kunkin hakijan tilanne on projektin
päättyessä sekä miten työllistymispolun on sovittu projektin jälkeen jatkuvan, mikäli henkilö ei ole
työllistynyt projektin aikana. Projektin toteuttajan edellytetään raportoivan TE-toimistolle työnhakijan työllistymiselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta viimeistään siinä vaiheessa kun työnhakijan päättää projektin.
Useiksi vuosiksi suunniteltujen hankkeiden jatkorahoituskelpoisuutta arvioidaan toisaalta samaan
tapaan kuin uusienkin hankkeiden rahoituskelpoisuutta ja toisaalta sen perusteella, miten tuloksellista hankkeen toiminta on ollut ja miten hyvin se on saavuttanut siihenastiset tavoitteensa. Pitkien
hankkeiden rahoittamiseen ei sitouduta etukäteen, vaan hankkeen rahoituskelpoisuus arvioidaan
vuosittain hankkeen tulosten mukaan sekä sen perusteella, onko hankkeen jatkamiselle työllisyyden hoidon kannalta todellista tarvetta.
Hankkeiden ja TE-toimiston välisen yhteistyön varmistamiseksi jokaiselle hankkeelle nimetään TEtoimistossa oma yhdyshenkilönsä. Alueella meneillään olevista hankkeista laaditaan toimijakartta.
Käydään keskustelua säännöllisesti muiden välityömarkkinatoimijoiden ja hankkeiden kanssa työllistämisestä palkkatuella, jotta voitaisiin jakaa kokemuksia sekä hyvistä että kehittämistä edellyttävistä toimenpiteistä.
Työvoiman palvelukeskusten ja kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömien palveluissa tulee korostumaan. Hyödynnetään tulevien pilottikuntien kokemuksia pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa.
Pitkäaikaistyöttömien palvelu nivelletään osaksi yhteispalvelupisteiden toimintaa. Kuntien kanssa
sovitaan, mikä on niiden rooli pitkäaikaistyöttömien palveluissa näissä pisteissä.
Tiivistelmä ”Vaikuttavuuden parantaminen kehittämällä yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden
kanssa” – kohdan toimenpiteistä
Toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Työllisyyspoliittisen
avustuksen prosessin kehittäminen

E- vastuualue/ OTYyksikkö/ Työvoima- ja
maahanmuuttoryhmä
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Odotettavissa olevat tulokset
Hankkeiden vaikuttavuuden
lisääminen
ELY-keskuksen tuottavuuden parantaminen

Huomioitavaa
Asiasta tiedotettu
hankkeiden vastuutahoja

TYÖLLISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012–2013

Sivu 9 / 13
6

Työvalmentajat
palkkatuetun työn
ohjaajina
Välityömarkkinoiden
toimijakartta
TE-toimistoon jokaiselle hankkeelle
yhdyshenkilö
Hankkeiden seurannan tehostaminen

TE-toimistojen johto/
E- vastuualue/ OTYyksikkö
E-vastuualue/ OTYyksikkö/ TEtoimistojen vastuuhenkilöt
E- vastuualue/ TEtoimistojen johto
E- vastuualue ja TEtoimistojen johto työllisyyspoliittisten hankkeiden osalta.
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Palkkatukijakson vaikuttavuuden lisääminen
Selkiinnyttää ja parantaa
asiakasohjausta, asiakkaat
saavat tarvitsemaansa palvelua.
Yhteistyö hankkeiden, ELYkeskuksen ja TE-toimiston
välillä on toimivaa.
Vuorovaikutus hanketoimijoiden välillä lisääntyy. Tiedot hankkeiden kehittämistä
toimintatavoista tulevat laajemmin tietoon.

Arvio kustannuksista: 200 000 euroa (työhönvalmentajapalveluiden hankinta, toimijakartan laatiminen).

5.TE-toimistojen palveluprosessin tehostaminen
5.1. Ennakoidaan työttömyyden pitkittymisen riski ja tarjotaan palveluja
nykyistä suunnitelmallisemmin
Asiakkuuksien alkuvaiheessa arvioidaan alkukartoituksen yhteydessä asiakkaan valmiudet sähköisten palveluiden käyttöön ja tarvittaessa asiakas ohjataan verkkopalveluinfoon. Lähtökohtana
on asiakkaan palvelutarve eikä pelkästään asiakkaan työttömyyden kesto. Alkukartoituksessa arvioidaan myös työttömyyden pitkittymisen riski, joka osaltaan määrittää asiakkaan palvelutarvetta
vastaavaan palvelulinjaan ohjaamisen. Työttömyyden pitkittymisen ennakoinnissa hyödynnetään
profilointityökalua, joka ennustaa 90 %:n varmuudella pitkäaikaistyöttömyyden riskin.
Asiakkaille on varmistettava riittävä ohjaus ja tuki toimenpiteiden aikana. Työnhakija ohjataan hänen palvelutarvettaan vastaavalle palvelujen tuottajalle. Tällöin tärkeä työväline on toimijakartta
kolmannen sektorin toimijoista.
Jos asiakkaalla todetaan terveydellisiä tai muita ongelmia, jotka vaikeuttavat hänen työllistymistään
tai koulutukseen osallistumista, ohjataan asiakas kunnan/kaupungin perusterveydenhuollon palveluihin. Tarvittaessa asiakas ohjataan terveydentilan tutkimuksiin, työkokeiluun tai hakeutumaan
kelan järjestämille kuntoutuskursseille ja valmennuksiin.
Kuntouttava työtoiminta yhdistetään mahdollisuuksien mukaan muihin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.
Palveluprosessien laadunvarmistus. Palveluprosessin etenemisestä vastaa asiakkaan vastuuvirkailija. Prosessissa pyritään pitempikestoisiin ratkaisuihin ja edetään riittävän pienin askelin ja
tavoittein kohti avoimia työmarkkinoita. Työllistymissuunnitelmassa asetetaan välitavoitteita, joiden
toteutumista seurataan (Uran muistilistamerkinnät, puhelinyhteys, sähköposti, verkkopalvelut, hen-
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kilökohtainen asiointi). Työmarkkinoille kuntoutuvien palveluissa asiakkaiden palveluprosessin
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä moniammatillisen verkoston
kanssa.
Asiakasmäärät virkailijaa kohden mitoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että yhteistyölle ja
sovittujen asioiden toteutumisen seurannalle jää aikaa. Erikoistumisen mahdollisuutta selvitetään
osana TE-toimistouudistusta.

5.2. Tuetaan aktiivista työnhakua
Pitkäaikaistyöttömän työllistymispolku edellyttää suunnitelmallisuuden lisäämistä ja vaiheittaista
etenemistä kohti avoimia työmarkkinoita.
Palkkatukijakson aikana tapahtuvan ohjaukseen ja arviointiin panostetaan eri tavoin. Työnantaja
vastaa ohjauksesta, mutta TE-toimistolla on vastuu tilanteen seuraamisesta ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista myös tukijakson aikana (esim. arvioida, tulisiko tukijaksoon liittää myös koulutusta tms.).
Työllistymissuunnitelmien hyödyntämistä lisätään. Suunnitelmien laatuun kiinnitetään huomiota ja
suunnitelmassa määritetään välitavoitteita ja pidemmän aikavälin tavoitteita. Samalla sovitaan sekä työnhakijan että virkailijan vastuista asioiden etenemisessä.
Kolmen – kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen tarkastellaan asiakkaan tilanteen edistymistä.
Palautejärjestelmiä kehitetään sille, miten tukijaksolle työllistymissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita seurataan tukijakson aikana ja sen päättyessä. Mikäli asiakkaan työmarkkinavalmiudet ovat
parantuneet, hänelle tulisi tehdä työtarjouksia myös tukijaksojen aikana.
Kuntouttavan työtoiminnan tarve tulisi arvioida nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Esim. nuorten
tarve kuntouttavaan työtoimintaan voitaisiin arvioida jo siinä vaiheessa, mikäli työttömyys on vaarassa ylittyä 3 kk.

5.3. Vastuuvirkailijoiden nimeäminen palveluprosessin ohjaamiseen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuuhenkilöt rakennetyöttömyyden alentamisen suunnitelman toimeenpanossa ovat osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys –yksikön päällikkö Maire Mäki, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala ja asiantuntija Briitta Linna. Ko. henkilöt raportoivat etenemisestä
E- vastuualueen johtajalle Leila Helaakoskelle.
TE-toimistojen vastuuhenkilöt ovat seuraavat:
1. Vs. toimistonjohtaja Liisa Riekki, Koillismaan TE-toimisto.
2. Palvelujohtaja Juha Vähälä ja apulaistoimistonjohtaja Pirjo Juntunen, Oulun seudun TEtoimisto
3. Apulaistoimistonjohtaja Jukka Nilivaara, Nivala-Haapajärven seutukunnan TE-toimisto
4. Palvelukeskuksen päällikkö Virpi Niemi, Raahen seutukunnan TE-toimisto
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5. Erikoistyövoimaneuvoja Hannu Hilli, Siikalatvan TE-toimisto
6. Toimistonjohtaja Risto Similä, Ylivieskan seutukunnan TE-toimisto.
ELY-keskus järjestää työkokouksia ja täydennyskoulutusta ko. henkilöille/ varahenkilöille pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvistä teemoista.

5.4. Käynnistetään kokeiluja palveluprosessiin liittyvien toimintamallien
kehittämiseksi
Kehittämistyössä hyödynnetään alueella meneillään olevan Bitti- hankkeen tuloksia. Hankkeen
tavoitteena on pyrkiä tehostamaan motivoituneiden, pitkään (vähintään 12 kk) työttömänä olleiden
työnhakijoiden työllistymisprosessia sekä kehittää yhteistyötä TE- toimistojen ja palveluntuottajien
välillä (Oulu ja Raahe). Yhteistyötä TE-toimistojen kanssa kehitetään erityisesti asiakasohjauksen,
palvelutarvearvion ja palvelun kohtaannon optimoimisen sekä työllistymisprosessiin liittyvän tiedonsiirron osalta.
Tiivistelmä TE-toimistojen palveluprosessin tehostaminen - kohdan toimenpiteistä:
Toimenpiteet

Vastuuhenkilö

TE-toimiston palveluprosessin laadunvarmistus
(ml. alkukartoitus)

ELY-keskus/ Evastuualue/
OTY- yksikkö/
TE-toimistojen
johto
TE-toimistojen
johto

Asiakkaan valmiudet
sähköisten palvelujen
käyttöön; selvitys
Osaamiskartoitus jokaiselle asiakkaalle

TE-toimistojen
johto (ELYkeskus; Palvelujen hankinnat)
Työllistymissuunnitelmien TE-toimistojen
toteutuksen seuranta
johto
Asiakasmäärät/ virkailija;
työkuorman tasainen
jakaantuminen
Asiakkaan vastuuvirkailijoiden nimeäminen
Täydennyskoulutus
Alueella meneillään olevien hankkeiden tulosten
hyödyntäminen

Odotettavissa olevat tulokset
Palvelun osuvuus ja oikeaaikaisuus; Tuottavuuden parantuminen

Huomioitavaa

Palvelukanavien osuvuuden
varmistus.
Palvelun osuvuuden varmistus, henkilön osaamisen hyödyntäminen.
Tavoitteellisuuden lisääminen.

TE-toimistojen
johto

Asiakaslähtöisyyden lisääminen.

TE-toimistojen
johto
E- vastuualue ja
ELY-keskuksen
henkilöstöryhmä
E- vastuualue
TE-toimistojen
johto

Asiakaslähtöisyyden lisääminen
Osaamisen varmistaminen
Toimintamallien kehittäminen

Arvio kustannuksista on seuraava: 500 000 euroa (osaamiskartoitusten hankinta)
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6. Kehitetään ja laajennetaan moniammatillista verkostotyötä.
ELY-keskuksessa on meneillään sidosryhmästrategian laadintatyö. Osana tätä strategiaprosessia
määritetään keskeiset strategiset kumppanit palvelujen tuottajista ja laaditaan suunnitelma yhteistyön syventämiseksi.
ELY-keskus ja alueen TE-toimistot ovat ottamassa käyttöön TEM:n asiakkuusstrategiaa.
ELY- keskus järjesti 2011 tapaamisen alueen 3. sektorin toimijoille työllisyyspoliittisen avustuksen
ajankohtaisista asioista. Tätä jatketaan myös vuonna 2012. Lisäksi ELY-keskus järjesti TEtoimistojen johdon ja alueen hanketoimijoiden yhteistyökokouksen hankkeiden hyvien käytäntöjen
valtavirtaistamiseksi. Tätä työtä jatketaan vuonna 2012.
ELY-keskuksen edustajat sekä Oulun TE-toimiston edustajat ovat osallistuneet Oulun kaupungin
(ml. Uuden Oulun) elinvoimaisuustoimikunnan työkokouksiin työllisyyden edistämisen kysymyksissä. Uuden Oulun työllisyysohjelmatyöhön osallistutaan jatkossakin.
Tiivistelmä Kehitetään ja laajennetaan moniammatillista verkostotyötä – kohdan toimenpiteistä.
Toimenpiteet

Odotettavissa olevat tulokset
Sidosryhmästrategian Asiakkuustoiminnosta Sidosryhmästrategia
laadinta
vastaava (ELYkeskus)
Nykyisten toimivien
E- vastuualue/ OTYYhteistyökokoukset; Yhteisyhteistyökäytäntöjen
yksikkö
työn syventäminen, hyvien
jatkaminen
käytäntöjen levittäminen, uusien palvelutuotteiden kehittäminen
Asiakkuusstrategian
ELY-keskus/ asiakAsiakaslaadun paraneminen.
toimeenpano
kuustoiminto
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Liite 1.

Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus

Tulosprisman laatuindikaattorin sisältö: Laskelma vuosilta 2011 ja 2010
TYÖNANTAJAT

Asiakaspalvelun henkilökohtaistaminen
Hyvien ja erittäin hyvin palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus

Palvelun osatekijät

v. 2010
124
79,0

v. 2011
122
72,6

K3 Henkilöstön hankintavaihtoehtojen esittely (Erittäin hyvä+hyvä)

55,0

61,3

K4 Työntekijäehdokkaiden esittely (Erittäin hyvä+hyvä)

53,3

55,4

K5 Sovitun hakumenettelyn noudattaminen (Erittäin hyvä+hyvä)

86,3

85,1

K6 Toimeksiannon hoitamisen nopeus (Erittäin hyvä+hyvä)
K7 Vaatimukset täyttävän työvoiman saaminen TE-toimiston työnvälityspalvelun avulla
(Erittäin hyvä+hyvä)
K8 Välitetyn työvoiman soveltuvuus tarjottuun työhön (Erittäin hyvä+hyvä)
K10 Miten arvioisitte kokemuksianne palkkatuetun työntekijän soveltuvuudesta tarjottuun
työhön? (Erittäin hyvä+hyvä)
K12 Millaiset olivat kokemuksenne yleisesti työvoimakoulutuspalveluista? (Erittäin
hyvä+hyvä)
K13 Kuinka hyvin tunnette työhallinnon Internet-palveluja? (Hyvin)

71,6

72,0

37,6

42,7

45,6

41,8

64,5

66,7

100,0

41,7

31,1

28,9

67,4

62,1

88,2

88,9

70,7

76,7

63,7

67,2

75,0

71,7

60,0

73,3

61,6

61,9

N=
K2 Henkilöstön eri ammattien ja työtehtävien tuntemus (Erittäin hyvä+hyvä)

K15 Minkä yleisarvosanan annatte mol.fi -sivustolle kouluarvosanoilla 4-10? (summa 8-10)
K17 Millaiset olivat kokemuksenne TE-toimiston palveluista muutosturva-asioissa?
(Erittäin hyvä+hyvä)
K18 Kun viimeksi asioitte TE-toimistossa, niin saitteko sellaista palvelua, jota olitte tullut
hakemaan? (Kyllä täysin)
K19 Käyttäisittekö myös jatkossa TE-toimiston palveluja? (Kyllä varmasti)
K20 Minkä yleisarvosanan annatte TE-toimiston palveluille kouluarvosanoilla 4 - 10?
(summa 8-10)
K22 Minkä yleisarvosanan annatte TYÖLINJA -palveluille kouluarvosanoilla 4 - 10?
(summa 8-10)
SUMMAMUUTTUJIEN KESKIARVO (PL K12, K17 ja K22, joissa vastanneiden määrä
alle raja-arvon)
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Oulun kaupungin Painatuskeskus 2012
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