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ESIPUHE
Oulun seutu on koko Pohjois-Suomen toiminnan ja
talouden vetovoimaisin keskus. Erittäin vahva osaamisympäristö innovatiivisen teollisen perinteen ja
uudistuvan elinkeinotoiminnan kanssa tukevat Oulun
kasvua pohjoisen Suomen kasvukeskuksena.
Tästä huolimatta on Oulun suurin ongelma työttömyys.
Heikko työllisyystilanne näkyy erityisesti alueen nuorisotyöttömyydessä. Keskeinen syy tähän on PohjoisSuomen väestön nuori ikärakenne, joka pitää vuosittain työvoimaan tulevien määrän verrattain korkeana.
Tämä seikka on korostunut työvoiman kysynnän vähennyttyä talouden laskusuhdanteessa.
Työllisyyden nousu- ja laskusuhdanteet noudattavat
yleisiä talouden nousu- ja laskukausia: Työllisyys paranee tuotannon, kysynnän ja markkinoilla olevan
rahan määrän kasvaessa ja vastaavasti supistuu talouden hiljentyessä. Viimeisimmän syvän laman jälkeen Oulun seudulla oli lähes yhtäjaksoisesti neljätoista kasvun vuotta, jolloin merkittävä osa 1990-luvun
alun talouslaman jäljistä saatiin korjattua.
Oulun työllisyydenhoidon toimenpideohjelman laadintaa varten nimettiin syksyllä 2008 asiantuntijatyöryhmä, Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmä. Sen
työskentelyyn osallistui aktiivisesti useita alueellisesti
keskeisiä toimijoita niin työ- ja elinkeinohallinnosta
kuin elinkeinosektorilta ja koulutusorganisaatioista.
Työryhmän jäsenten ja muiden työllisyysasioiden parissa työskentelevien kiinnostus Oulun työllisyydenhoitoon on ollut suuri ja asian merkittävyys on tiedostettu.

Tässä esitetyt toimenpiteet kohdistuvat erityisesti
nuoriin. Ohjelmassa painotetaan nuoren vastuuta
omasta tulevaisuudestaan ja painotetaan aktivoinnin
merkitystä: Jokaisella nuorella pitää olla koulutus- tai
työpaikka eikä pitkittynyttä, syrjäytymiseen johtavaa
kehitystä tule Oulussa sallia.
Toimenpideohjelman rinnalla julkaistaan lisäksi taustamuistio, jossa kartoitetaan laajemmin työvoimapolitiikan ongelmakenttää sekä esitetään yksityiskohtaisemmin työllisyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näillä kahdella raportilla luodaan pohja tehokkaammalle ja koordinoidummalle työllisyyden edistämistyölle Oulussa. Työllisyyden parantaminen erityisesti nuorten ja korkeasti koulutettujen sekä rakennetyöttömyyden osalta on haaste, johon alueen toimijoiden on panostettava yhdessä nyt ja tulevaisuudessa.
Ohjelman valmistelu on vaatinut erityistä perehtymistä
työttömyyteen, työllistämispolitiikkaan ja työllistämisen käytännön mekanismeihin. Keskeisimmät työn
linjaukset ovat lähtöisin aktiivisesta työryhmästä,
jonka jäsenille esitetään parhaimmat kiitokset.
Toimenpideohjelman ja taustamuistion valmistelusta,
kokoamisesta ja kirjoitustyöstä ovat vastanneet suunnittelijat Minna ’t Lam ja Heikki Kerkelä Oulun kaupungin keskushallinnosta. Valmistelun pääsihteerinä on
toiminut tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo.

Oulussa elokuun 12. päivänä 2009

Matti Pennanen
kaupunginjohtaja
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TIIVISTELMÄ
Kaupunginvaltuustossa tehdyn valtuustoaloitteen lähtökohdasta perustettiin syksyllä 2008 Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmä valmistelemaan toimenpideohjelmaa, joka tähtää parempaan työllisyyteen Oulussa. Kaupunginjohtajan vetämään työryhmään osallistui aktiivisesti alueen keskeisiä toimijoita työ- ja
elinkeinohallinnosta, elinkeinosektorilta, koulutusorganisaatioista ja kaupungilta. Ohjelmatyön lähtökohtana
oli erityisesti Oulun nuoresta ikärakenteesta johtuva
nuorisotyöttömyys, merkittävänä korkeakoulukaupunkina Oulussa haastava korkeasti koulutettujen työttömyys ja edellisen laman jäljiltä seurannut rakennetyöttömyys. Työllisyystyöryhmän tavoitteeksi asetettiin
konkreettisten toimenpide-ehdotusten laatiminen ja
sitä kautta Oulun työttömien määrän pienentäminen ja
työllisyysasteen nostaminen.

Yritteliäisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi alueella
kehitetään valtion ja kuntasektorin yritysneuvontapalvelujen yhteistyötä, pyritään madaltamaan ensimmäisen työntekijän palkkauskynnystä ja tuetaan monipuolisesti eri alojen yrittäjyyttä myös korkeakoulutettujen
osalta. Lisäksi esim. palvelusetelijärjestelmän laajentamisella edistetään uutta yritystoimintaa lisäten samalla palvelutarjontaa kuntalaisille.
Ennakoinnissa on tärkeää huomioida pitkällä tähtäimellä myös aikuisväestön osaamis- ja ammattitason saatavuuden turvaaminen työnantajien tarpeisiin. Koska
kaikkia työvoimaan kuuluvia ei pystytä lähitulevaisuudessa työllistämään avoimille työmarkkinoille, panostetaan aikuiskoulutuksen lisäksi myös välityömarkkinoiden kehittämiseen. Sitä vahvistaviksi toimenpiteiksi
työryhmä esittää työpajatoiminnan tehostamista, kolmannen sektorin kumppanuussopimusten laadintaa ja
sosiaalisen yrittäjyyden sekä muiden uusien soveltuvien toimintamallien edistämistä. Lisäksi selvitetään
sosiaalisten hankintakriteerien hyödyntäminen kaupungin ostopalveluissa.

Tulevaisuuden työllisyystyöryhmän laatiman ”Työllisyydenhoidon Oulun mallin” keskiössä ovat I) Työmarkkinoille tulevien eli nuorten työllistyminen; II) Uusien
työpaikkojen luominen ja yrittäjyyden edistäminen;
sekä III) Rakennetyöttömyyden vähentäminen. Näiden
kolmen erityisteeman alle on koottu nopean ja pitkän
tähtäimen toimenpiteitä, jotka muodostavat yhdessä
”Työllisyydenhoidon Oulun mallin” 12 keskeistä toimenpidettä eli ns. kärkihanketta:

Tulevaisuuteen
suuntaavassa
työllisyysohjelmassa
huomioidaan myös kansainvälistyminen, joka on niin
alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kuin monipuolisuudenkin kannalta keskeinen strateginen päämäärä ja rikastuttava elementti. Siinä avainasemassa
ovat Oulun korkeakoulut ja kansainväliset suomalaiset
yritykset maahanmuuttajia unohtamatta.

1.
2.
3.

Nuorten koulutustakuun toteuttaminen
Nuorten työpajatoiminnan tehostaminen
Nuoren kasvaminen vastuuseen omasta tulevaisuudestaan
4. Taitajien talon perustaminen
5. Työntekijän palkkauskustannusten alentaminen
6. Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen
7. Ennakointitoiminnan vahvistaminen
8. Yrityspalvelujen kehittäminen
9. Kolmas sektori ja kumppanuuden kehittäminen
10. Sosiaalisten hankintakriteerien soveltaminen
11. Maahanmuuttajien kotoutuminen
12. Välityömarkkinoiden koordinointi

Toimenpideohjelman taustamuistioon on kartoitettu
varsinaista toimenpideohjelmaa laajemmin työvoimapolitiikan ongelmakenttää. Siellä esitetään vielä monipuolisemmin työllisyyden parantamiseen tähtääviä
toimenpiteitä työvoiman kysyntään, tarjontaan, kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon sekä suoraan työttömiin
tai työttömyysuhan alaisiin kohdistuvilla toimilla. Lisäksi taustamuistiossa korostetaan toimenpideohjelman
linjauksien mukaisesti paikallisen yhteistyön kehittämistä työllisyysasioiden hoidossa. Yhdessä toimenpideohjelmalla ja sen taustamuistiolla luodaan pohja tehokkaammalle ja koordinoidummalle työllisyyden edistämistyölle Oulussa sekä keinoja tasapainoisemman
työmarkkinatilanteen saavuttamiseksi.

Työllisyydenhoidon Oulun mallin kaikkia toimenpiteitä
läpileikkaavina tavoitteina on nuorten yhteiskunta- ja
koulutustakuun toteutuminen, yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustaminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä kansainvälistymisen vahvistaminen.

Toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta ja
raportoinnista kaupunginhallitukselle vastaa Oulun
kaupungin työllisyystoimikunta ja ohjelmatyön arvioinnissa hyödynnetään työllisyyden edistämistoimikunnan
asiantuntijuutta. Myös Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmän jäsenet sitoutuvat yhteisten päämäärien
toteuttamiseen. Työllisyydenhoidon Oulun mallin edistäminen on siten kaikkien alueen toimijoiden yhteinen
tahtotila. Paikallisella yhteistyöllä, työnjaolla ja kumppanuudella Oulun seudusta saadaan hyvän työllisyyden
työssäkäyntialue.

Nuorten osalta ensisijaisena yhteistyön tavoitteena on
nuorisotyöttömyyteen keskittyvän pilotointimallin kehittäminen Oulun seudulle, joka sisältää nuorten yksilönvastuuseen ohjauksen, kouluttautumisen turvaamisen
ja aktivoimisen (mm. oppisopimuskoulutus ja työpajatoiminta) siten, että yksikään nuori ei jää passiivituen
piiriin. Valmistumisvaiheessa ja jo tutkinnon suorittaneille nuorille tarjotaan välietappia opinnoista työelämään mm. erityisen idea- ja virikekeskuksen eli Taitajien talon kautta.
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1 TYÖLLISYYDENHOIDON OULUN MALLI
Ohjelmatyön tausta

Tehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa tarvitaan
nyt enemmän kuin koskaan. Vähenevät resurssit on
kyettävä korvaamaan innovatiivisuudella ja tehokkaalla
alueellisella yhteistyöllä. Tarvitaan sektorirajat ylittävää
paikallista kumppanuutta, voimien kokoamista, alueellisen asiantuntijuuden kehittämistä, uutta toimintakulttuuria ja ennen muuta pitkäjännitteistä toimintaa, joka
etsii ennakkoluulottomasti keinoja talouden ja työllisyyden elvyttämiseen.

Oulun kaupunginhallitus alkoi valmistella Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmän perustamista vuoden 2008
alkupuolella. Vielä tuolloin työllisyyden kehitys jatkui
nopeana kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen työllisten
määrä oli vuonna 2008 suurempi kuin koskaan aikaisemmin; vasta nyt ylitettiin 1990-luvun lamaa edeltänyt työllisyyden taso. Jos talouden kehitys olisi jatkunut yhtä suotuisana, Oulussa olisi voitu löytää suhteellisen tehokkaita keinoja puuttua alueen kahteen keskeiseen ongelmaan eli nuorisotyöttömyyteen ja rakennetyöttömyyteen.

Oulun tulevaisuuden työllisyysryhmän perustaminen
ajoittui oikeaan ajankohtaan. Alueella ryhdyttiin rakentamaan uutta työllisyysyhteistyötä jo ennen taloustilanteen käännettä ja työtä on jatkettu tilanteen vakavuuden paljastuessa.

Syksyllä 2008 alkanut kansainvälinen finanssikriisi
muutti tilanteen nopeasti. Myös Suomen talous ajautui
syvenevään ja nyt jo lamaksi muuttumassa olevaan
taantumaan. Taloustilanteen muutos on heikentänyt
olennaisesti työllistämisen edellytyksiä. Työttömyys
kasvaa nopeasti samalla kun mahdollisuudet tilanteen
korjaamiseksi heikkenevät julkisen talouden rahoitusongelmien kasvaessa.

Oulun asema Pohjois-Suomen talouden ja toiminnan
veturina on keskeinen ja Oulun on jatkossakin oltava
aloitteellinen työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa. Sen
vuoksi on luotava työllisyysyhteistyöhön Oulun malli.
Käsillä oleva ohjelma on ensimmäinen askel pitkällisessä ja vaikeassa työssä uuden nousukauden rakentamisessa ja toimenpiteissä työttömyysongelman helpottamiseksi.

OULUN TULEVAISUUDEN TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄ 2008–2009
Puheenjohtaja:
Matti Pennanen

Oulun kaupunginjohtaja

Jäsenet:
Mikko Ahola
Anne Anttinen
Anna-Liisa Hietala
Olavi Jakkula
Kari Juntunen
Pirjo Juntunen
Sakari Jussi-Pekka
Timo Kenakkala
Marjo Kolehmainen
Marko Korhonen
Lauri Lantto
Unto Lehtonen
Wille Leppämäki
Maire Mäki
Eeva-Maija Mäntynen
Raimo Ojanlatva
Sirkka-Liisa Olli
Jarmo Paloniemi
Esa Pellikainen
Keijo Putkonen
Vesa Saarinen
Kalervo Ukkola
Pasi Wallenberg

asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto
opintoasioiden johtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
erikoissuunnittelija, Oulun yliopiston hallintopalvelut
johtaja, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
apulaistoimistonjohtaja, Oulun seudun TE-toimisto
suunnittelija, Oulun yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelut
apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki
toimitusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
hallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
rehtori, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
henkilöstöryhmän johtaja, Oulun kaupunki
sosiaalipoliittinen sihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
osastopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
kehitysjohtaja, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
palvelupäällikkö, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
mielenterveys- ja sosiaalijohtaja, Oulun kaupunki
rehtori, Oulun seudun ammattiopiston hallintoyksikkö
varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
aluepäällikkö, Elinkeinoelämän Keskusliitto
aluejohtaja, SAK
kansliapäällikkö, Oulun kaupunki
toimistonjohtaja, Oulun seudun TE-toimisto

Sihteerit:
Minna ’t Lam
Heikki Kerkelä
Timo Mäkitalo

suunnittelija, Oulun kaupungin keskushallinto
suunnittelija, Oulun kaupungin keskushallinto
tutkimuspäällikkö, Oulun kaupungin keskushallinto
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Ohjelman rakenne ja tavoitteet

Toimenpideohjelmaan ja sen taustamuistioon kartoitettujen toimenpiteiden toteuttamisella sekä niiden toteutumisen seurannalla ja arvioinnilla on tavoitteena luoda
Oulun seudusta hyvän työllisyyden työssäkäyntialue.

Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmä on valmistellut
varsinaisen toimenpideohjelman ja sitä täydentävän
taustamuistion.

Oulun työllisyysohjelman tavoitteena on edistää tasapainoisen työmarkkinatilanteen syntymistä, jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan (Kuvio
2). Työvoiman kysynnän turvaamiseksi Oulussa on
oltava monipuolinen elinkeinorakenne, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen ja yritysten synnyn. Kysyntään
on vastattava osaavalla työvoimalla ja työttömiksi
joutuneille on taattava tehokkailla toimilla nopea paluu
töihin.

Tämä toimenpideohjelma ”Työllisyydenhoidon Oulun
malli” koostuu lyhyen ja pitkän tähtäimen keinoista eli
ns. kärkihankkeista, joiden päätavoitteena on työllisyysasteen nostaminen Oulussa (Kuvio 1). Nopeat (I)
ja pitkän tähtäimen (II) keinot on jaettu kolmen keskeisen pääotsikon alle: 1) Työmarkkinoille tulevien eli
nuorten työllistyminen; 2) Uusien työpaikkojen luominen ja yrittäjyyden edistäminen; sekä 3) Rakennetyöttömyyden vähentäminen. Jokaisen erityisteeman alle
on koottu neljä keskeistä toimenpidettä ja eli ns. kärkihanketta, jotka muodostavat yhdessä ”Työllisyydenhoidon Oulun mallin”.

Koska kaikkia työvoimaan kuuluvia ei pystytä lähitulevaisuudessa työllistämään avoimille työmarkkinoille, on
panostettava myös välityömarkkinoiden kehittämiseen.
Niiden avulla saadaan työttömien työpanos yhteiskunnan käyttöön ja ne toimivat välietappeina, kun vaikeasti työllistettäville rakennetaan työllistymispolkua
avoimille työmarkkinoille.

Toimenpideohjelman taustamuistio sisältää lisäksi
monipuolisemmin alueen työllisyystilanteen kuvailua
sekä laajemman kirjon toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi Oulun työmarkkina-alueella. Sitä voidaan
hyödyntää tarpeen mukaan ja poimia sieltä aika ajoin
uusia
toimenpiteitä
toteutettavaksi.
Toimenpideehdotukset on kerätty työryhmän jäseniltä, jäsenten
edustamista sidosryhmistä laajemmin, muilta alueen
työllisyysasiantuntijoilta sekä valtakunnallisista ja
alueellisista työllisyysohjelmista ja -strategioista.

Parhaat tulokset työvoiman tarjonnan ja kysynnän
kohtaannon edistämiseksi ja toimivien työmarkkinoiden luomiseksi saadaan paikallisella yhteistyöllä, työnjaolla ja kumppanuudella, johon Oulun tulevaisuuden
työllisyystyöryhmän valmistelutyö antaa hyvät edellytykset.

Kuvio 1. Työllisyydenhoidon Oulun malli.
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Työllisyydenhoidon
Oulun mallin
läpileikkaavat tavoitteet

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Nuorisotyöttömyyden hoitaminen on erityisenä
haasteena Oulussa nuoren väestörakenteen takia. Toimenpideohjelma sisältää erityistoimenpiteitä alle 25-vuotiaille nuorille sekä alle 30vuotiaille vastavalmistuneille. Vahvistetaan oululaisen nuoren vastuuta omasta itsestään ja tulevaisuudestaan sekä tuetaan nuorten omaa kekseliäisyyttä ja oma-aloitteellisuutta.

Koulutetun työvoiman saatavuuden varmistaminen myös tulevaisuudessa ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutuminen on ensiarvoisen
tärkeää alueen talouden kehitykselle. Tavoitteena on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista huolehtimalla myös aikuisväestön
osaamisesta ja osaamisen vastaavuudesta työnantajien tarpeisiin. Tätä silmällä pitäen perustetaan Ouluun ”Aikuis-forum”, jonka jäseniksi kutsutaan aikuiskoulutusorganisaatiot. ”Aikuis-forumin”
tehtävänä on laatia Oulun työssäkäyntialueelle
aikuiskoulutusstrategia, jonka tavoitteena on
lisäksi tiivistää yhteistyötä kaupungin elinkeinotoiminnan ja aikuiskoulutuksen välillä.

Yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustaminen

Kansainvälistymisen vahvistaminen

Uusien työpaikkojen luominen vaatii alueelle uuden yritystoiminnan syntyä ja jo olemassa olevien
yritysten laajentamista. Tavoitteena on kannustaa eri alojen osaajia yrittäjämäiseen toimintaan
ja luoda alueelle yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.
Luovien alojen näkyvällä yrittäjyydellä edesautetaan myös koko alueen kaupallista vetovoimaisuutta. Oulun nuori ikärakenne ja vahva asema
koulutuskaupunkina asettavat erinomaiset puitteet myös yrittäjyyskasvatuksen ja korkeasti koulutettujen yrittäjyyden edelleen kehittämiseen. Yrittäjäkasvatuksella voidaan vahvistaa nuorten
työelämässä muutenkin tarvittavia taitoja kuten
luovuutta, tavoitteellisuutta, yhteistyökykyä ja
suoritusmotivaatiota.

Oulun sijainnista johtuen kansainvälistyminen on
yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista alueen
vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Alueella on panostettava kansainvälisiin virikkeisiin, vaikuttimiin ja verkostoihin lisäämällä muun
muassa Oulun korkeakoulujen ohjausta ja tukea.
Kansainvälisten vaihto-opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksien parantamiseksi Oulun yliopisto,
Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun
kaupunki uudistavat yhdessä kansainvälisen strategian toimenpidesuosituksineen. Kansainvälisen
yhteistyön vahvistamisessa erityishuomiota kiinnitetään niihin oululaisiin yrityksiin, joilla on ulkomaisia yksiköitä ja yhteyksiä. Kansainvälisyys sekä
monikulttuurisuus nähdään aluetta monipuolisesti
rikastuttavana tekijänä.

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun
toteutuminen

Kuvio 2. Tasapainoiset
työmarkkinat.
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2 TYÖMARKKINOILLE TULEVIEN
TYÖLLISTYMINEN
Oulun työmarkkinatilanne on nuoren ikärakenteen
vuoksi poikkeuksellinen koko maassa ja erityisenä
haasteena on löytää jokaiselle nuorelle sopiva koulutuspaikka tai tehtävä työelämässä.

”Oululainen vastuu
tulevaisuuden tekijöistä”

Ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret on ensisijaisesti saatava koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen suorittaneille on puolestaan taattava sisääntulo
työelämään myös laman aikana. Oulun seudun erityisongelma on myös laaja korkeakouluista valmistuneiden
työttömyys, joka vaatii erityistoimenpiteitä. Alueella
tarvitaan nuorisotyöttömyyden hoitamiseen lisäresursointia myös valtiolta ja laman pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset nuoriin ikäluokkiin on estettävä kaikin
mahdollisin keinoin.

Nuorten yhteiskuntatakuun tehokkaasta
toimeenpanosta huolehditaan siten, että
järjestetään kaikille alle 25-vuotiaille
alueen työttömille koulutus-, oppisopimuskoulutus-, työharjoittelu- tai työpajapaikka
ennen kuin nuori on ollut kolme
kuukautta työttömänä.

Tässä ohjelmassa nuoria koskevat nopeat toimenpiteet
ovat: 1) ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkojen
riittävyys ja osuvuus Oulussa ja 2) nuorten työpajatoiminnan tehostaminen ja laajentaminen. Nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi pitkän tähtäimen keinoina
ovat: 3) oululaisten nuorten kasvaminen vastuuseen
omasta itsestään ja tulevaisuudestaan sekä 4) Taitajien
talon toiminnan käynnistäminen.

TOIMENPIDE: Nuorten työpajatoiminnan tehostaminen
Nuorten työpajojen resurssit, tilat ja osaaminen kohdennetaan kysyntää vastaavaksi. Työpajatoiminnan
hallinnollisessa organisoinnissa kehitetään uusia yhteistyön mahdollisuuksia yhdistämällä kaupungin toiminnassa nuoriso- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen osaaminen samaan prosessiin. Lisäksi
selvitetään muiden toimijoiden kuten kolmannen sektorin ja työllistämisen monipalvelukeskusmallien (monitoimijamallit) mahdollisuudet toiminnan toteuttamisesta. Erityiskohteena ovat työttömänä olevat nuoret miehet ja sellaiset nuoret, jotka teoriaopintojen sijasta
soveltuvat paremmin käytännönläheiseen työhön.

TOIMENPIDE: Nuorten koulutustakuun toteuttaminen
Noin neljännes alle 25-vuotiaista oululaisista työttömistä on vailla keskiasteen koulutusta. Kouluttautuminen
on nuoren tulevaisuuden ja kasvatuksellisen merkityksen kannalta kuitenkin avainasemassa. Jokaiselle alle
25-vuotiaalle oululaiselle perusasteen päättävälle nuorelle on siis tarjottava mahdollisuus yhteen ammatilliseen koulutuspaikkaan. Erityishuomiota kiinnitetään
koulutuspaikkojen käytön analysointiin ja työllistymisen
kannalta hyödyllisten koulutusalojen määrittelyyn.
Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia lisätä oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjontaa.

Työpajoilta luodaan tiiviit yhteydet eri koulutusasteille
ja toimintaa kehitetään edelleen siten, että pajoilla on
yhä enemmän mahdollisuuksia suorittaa osia ammattitutkintojen näytöistä ja korottaa peruskoulun arvosanoja. Luodaan mahdollisuuksia ns. pajakoulutyyppiselle
opiskelulle. Työpajatoiminnan kehittämistä yrittäjyyden
suuntaan tulee myös lisätä mm. alihankintayhteistyöllä.
Työpajavalmennuksessa oleville nuorille järjestetään
työelämäyhteyksiä räätälöidyllä koulutuksella, harjoittelulla ja työkokeiluilla avoimilla työmarkkinoilla. Näin
työpajoilta saadaan luotua suoria linkkejä työelämään
ja elinkeinosektoriin.

Nopea koulutuspaikkojen lisäys on tarpeen juuri nyt,
sillä se vähentää työvoimaa tilapäisesti laskusuhdanteen yli ja vastaa tällä hetkellä runsaaseen peruskoulun
päättäneiden kysyntään. Aikuiset ohjataan aikuiskoulutukseen niin, että he eivät vie ensisijaisesti nuorille
tarkoitettuja koulutuspaikkoja.

Vastuu työpajatoiminnan tehostamisen jatkovalmistelusta on Oulun seudun välityömarkkinat hankkeella, joka kokoaa eri toimijat seudullisesti
yhteen. Resurssoinnista tehdään yhteistyösuunnitelma mukaan tulevien tahojen kanssa.

Kaupunginhallitus ja OSEKK toimivat aktiivisesti
ammatillisen
koulutuksen
koulutuspaikkojen
määrän sovittamiseksi Oulun tarpeiden mukaisesti laatien siitä esityksen opetusministeriöön.
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TOIMENPIDE: Nuoren kasvaminen
vastuuseen omasta tulevaisuudestaan
Jokaisen oululaisen alle 25-vuotiaan nuoren tulee kasvaa vastuuseen omasta itsestään ja tulevaisuudestaan
kykyjensä mukaan. Jo peruskouluissa on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota elämänhallintaan. Opinnoissa panostetaan opintojen työelämävastaavuuteen
ja perehdytetään nuoret paremmin työelämän taitoihin.
Ammattitaidottomien nuorten koulutukseen ohjaamista
tehostetaan järjestämällä nuorille ammatinvalinta- ja
urasuunnittelua sekä koulutukseen ja työnhakuun ohjaavia ryhmiä.

© Nuorisoasiainkeskus

Nuorille turvataan mahdollisuus valita aktiivisia toimenpiteitä elantonsa turvaamiseksi ja oman tulevaisuutensa rakentamiseksi. Lisätään opiskelijoiden harjoittelupaikkoja yhteistyössä elinkeinosektorin kanssa
sekä madalletaan rekrytointikynnystä vastavalmistuneiden osalta. Osa nuorista ohjataan työpajoihin tai
ammatillisten oppilaitosten ammattistarttiluokille. Lisäksi tehostetaan nuorten ohjaamista kuntouttavaan
työtoimintaan, joka nähdään mahdollisena polkuna
koulutukseen ja työelämään.
Vaikeasti työllistyville syrjäytymisuhan alaisille nuorille
tarjotaan työvaltainen koulutusvaihtoehto, jossa ammattiin opiskellaan toiminnallisen ja valmentavan koulutuksen muodossa. Opintonsa keskeyttäneet ohjataan
välittömästi sopiviin aktivoiviin toimenpiteisiin, mikäli
opintojen keskeytyksestä on aiheutunut tai aiheutumassa putoaminen passiivijärjestelmän piiriin. Oulun
kaupunki selvittää tahallisesti koulu- ja työelämästä
pudottautuneiden nuorten määrän ja tekee aloitteen
valtioneuvostolle niistä toimenpiteistä, joiden avulla
tällaiset nuoret saataisiin takaisin yhteiskuntaan integroivien toimenpiteiden pariin.

© Nuorisoasiainkeskus

Vastuussa on nuori itse, työ- ja elinkeinohallinto, Oulun
kaupunki, työnantajat, koulutuksen järjestäjät ja järjestöt. Työssä hyödynnetään muun muassa alueella
meneillään olevan ohjauksen kehittämishankkeen tuloksia.
Nuoriso- ja opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi
sekä koulutuskuntayhtymä kokoavat työryhmän
valmistelemaan kiireelliset toimenpide-ehdotukset.

© Nuorisoasiainkeskus

9

Työllisyydenhoidon Oulun malli 2009 − toimenpideohjelma

Kuvio 4.
Taitajien talo.

TOIMENPIDE: Taitajien talo

Kokeilussa otetaan huomioon aikaisemmat kokemukset
nuorten yrityshautomotoiminnoista eri puolelta Suomea
ja jaetaan kokemuksia luovien alojen jalostamojen ja
yrityskiihdyttämöjen kanssa. Kesäyrittäjyysohjelman
toteuttamisen mahdollisuuksia selvitetään Oulussa jo
käytössä olevan kesätyösetelijärjestelmän kautta.

Oulun alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota korkeakoulutettujen työttömyyteen ja etsittävä tälle ryhmälle sopivia työllistämisratkaisuja. Perustetaan Taitajien talo (Innovaatiotalo), joka toimii opintojensa päätösvaiheessa oleville nuorille ja jo tutkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville nuorille osaajille välietappina opintojen ja työelämän välillä
edistäen työllistymistä oman alan tehtäviin (Kuvio 4).

Taitajien talo toteutetaan Protomo-toimintamallia
hyödyntäen yhteisprojektina alueen yritysten,
oppilaitosten ja Oulun kaupungin sekä TEkeskuksen ja TE-toimiston kanssa (Kuvio 5).

Tässä idea- ja virikekeskuksessa kehitetään uusia liiketoiminta- ja työnhakuideoita sekä kannustetaan yrittäjyyteen ja kontaktien luomiseen
myös
opinnäytetöinä
ja
lisäharjoittelulla. Yritykset voivat tuoda
Taitajien
taloon
myös
omia
siaan ideoitavaksi ja tutustua nuorten
osaajien työskentelyyn.
Työ- ja elinkeinoministeriön Nuoret
miehet työelämään -työryhmän raportin ehdotuksen mukaan Oulussa
selvitetään ja aloitetaan pilottina
Taitajien taloon liittyvä ohjaajamentoreiden
ja
työmanagereiden
palkkaus sekä opiskelijoille ja nuorille
yrittäjyyttä,
liiketoiminta-osaamista
ja itsenäistä työllistymistä edistävä
kesäyrittäjyysohjelma
(Summer
Company Program).

Kuvio 5. Protomo-toimintamalli.
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3 TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN JA
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN
Työllisyyden edistämistoimet on nähtävä osana elinkeinojen kehittämistä. Tiivis yhteys näiden toimintalohkojen välillä on avaintekijä työpaikkojen luomisen kannalta. Osaavan työvoiman turvaaminen talouden eri sektoreille on työvoimapolitiikan keskeinen päämäärä, joka
säilyttää ajankohtaisuutensa myös taantuman oloissa:
uuden nousun liikkeelle lähtö vaatii osaavan työvoiman
saamista tulevaisuuden kasvualoille.

”Yrittäminen kannattaa”

TOIMENPIDE: Työntekijän palkkauskustannusten alentaminen

Oulun malli esittää nopeiksi toimenpiteiksi: 1) työntekijän palkkaamisesta aiheutuvien kustannusten alentamista ja 2) palvelusetelijärjestelmän laajentamista.
Pitkällä tähtäimellä panostuksen kohteina ovat: 3)
ennakointitoiminnan vahvistaminen ja 4) yrityspalvelujen kehittäminen.

Työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset
ovat usein kynnyksenä nuoren tai ensimmäisen työntekijän palkkauksessa. Palkkauksen tukeminen määräaikaisesti madaltaa kynnystä palkata yleensä ensimmäinen työntekijä tai nuori työntekijä. Vaikutukset ovat
merkittävimmät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä,
joissa kynnys lisätyövoiman palkkaukseen on kaikkein
korkein. Tämä on merkittävä toimenpide niin Oulun
korkean nuoriso- kuin akateemisenkin työttömyyden
takia.

Yrittäjyyden edistämisen lisäksi työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaan kuuluu olennaisena osana Oulun kulttuurisen ja kaupallisen vetovoiman kasvattaminen. Oulun
imagoa ja innovatiivisuutta monipuolistetaan luovia
aloja esiin nostamalla ja kasvattamalla kulttuurista ja
kaupallista vetovoimaa eri keinoin. Tässä huomioidaan
muun muassa palvelujen kysynnän kasvun hyödyntäminen Oulussa sekä seudullisen matkailun master planin toteuttaminen. Näihin kasvaviin tarpeisiin vastataan
myös koulutussuunnittelulla.

Kaupunginhallitus ja/tai Oulun tulevaisuuden
työllisyystyöryhmä esittää valtioneuvostolle:
1) Ensimmäisen työntekijän osalta osassa Suomen kuntia olemassa olevan ensimmäisen työntekijän palkkatukimenettelyn ulottaminen koskemaan Oulun seutua.
2) Nuoren alle 30-vuotiaan työntekijän sivukulujen poistaminen määräajaksi.

TOIMENPIDE: Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen
Väestön ikääntyessä palvelujen kysyntä kasvaa. Kuntalaisten valinnanvapautta voidaan lisätä ja samalla kehittää palvelujen saatavuutta ja laatua laajentamalla
erityistä palvelusetelijärjestelmää. Palvelusetelit parantavat työllisyyttä erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin
pk-yrityksissä. Sen sijaan se ei tule vaikuttamaan julkisen sote-sektorin työllisyyteen työvoiman eläköitymisen vuoksi.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
palvelusetelijärjestelmän laajentamista kaikille
soveltuville toimialoille.
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TOIMENPIDE: Ennakointitoiminnan
vahvistaminen
Ennakoinnin onnistumisella turvataan koulutuksen,
työvoimatarjonnan ja -kysynnän kohtaaminen. Tavoitteena on luoda sellainen aluetalouden seurantajärjestelmä, joka pystyy reagoimaan nopeasti maailmantalouden muutoksiin ja sopeuttamaan alueellista työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa näihin muutoksiin. Kehitetään Oulun alueen taloudellisten rakennemuutosten
ennakointia tulevaisuuden kasvualojen sekä mahdollisten ongelma-alojen tunnistamiseksi. Kasvualojen
osaamistarpeen ennakointiin vastataan opetuksen,
tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Kasvualojen
osaamista tuetaan myös kansainvälisillä verkostoilla.
Työvoima- ja koulutustarpeiden tunnistamiseksi kehitetään ammattirakenteen muutosten ennakointia alueellisena yhteistyönä. Alueella tehtävä ennakointitoiminta
koordinoidaan Pohjois-Pohjanmaan liiton johtaman
valtakunnalliseen viitekehykseen kuuluvan ennakoinnin
kanssa. Ennakoinnissa selvitetään työvoiman kysyntänäkymiä myös Oulun työmarkkina-aluetta laajemmalla alueella, koska Oulu kouluttaa työvoimaa ympäröivään maakuntaan ja koko maahan, osin kansainvälisillekin työmarkkinoille. Ennakoinnissa huomioidaan Oulun erityispiirteet ja perusteena pidetään väestön ikärakennetta.
Työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tueksi tarvittava alueellinen tietotuotanto ja muutostrendien analyysi organisoidaan yhteistyönä resurssien tuhlauksen estämiseksi ja ennakoijien asiantuntemuksen kehittämiseksi.
Alueen korkeakoulujen opetus- ja tutkimustoimintaa
suunnataan työvoimakysymyksiin sekä koulutuksen ja
työelämän suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Ennakoinnin
laatua parannetaan koulutuksella ja alalla toimivien
yhteistyötä tiivistämällä.

TOIMENPIDE: Yrityspalvelujen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto kokoaa ennakointiverkoston, johon kuuluu TE-keskus, TE-toimisto,
lääninhallitus, työmarkkinajärjestöt, työnantajajärjestöt, yrittäjäjärjestöt, ammattijärjestöt sekä
koulutuksen järjestäjät. Lisäksi ryhmään otetaan
mukaan myös kaupungin edustaja.

Yrittäjyyden edistämiseksi panostetaan yrityspalvelujen
saatavuuteen niin, että ne palvelevat mahdollisimman
monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti sekä aloittavia että
jo toiminnassa olevia yrityksiä. Yrittäjyyden palvelujärjestelmä on tällä hetkellä hajanainen ja esiin on noussut tarve koota yritystoiminnan julkisen edistämisen
palvelut yhteen ns. keskitetyksi yrittäjyyden palvelukeskukseksi.
Tavoitteena on yhden oven periaate ja monipuoliset
palvelut, josta kaikki oleellinen opastus saadaan nopeasti ja sujuvasti.
Oulun kaupunki linjaa oman yrityspalvelujen toimintamallin,
jonka
pohjalta
yhteistyö
TEkeskuksen, yrittäjäjärjestöjen ja seudun kuntien
kesken täsmentyy.

12

Työllisyydenhoidon Oulun malli 2009 − toimenpideohjelma

4 RAKENNETYÖTTÖMYYDEN
VÄHENTÄMINEN VÄLITYÖMARKKINOITA KOORDINOIMALLA
TOIMENPIDE: Kolmas sektori ja
kumppanuuden kehittäminen

Ensisijainen keino pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa on suhdannetyöttömyyden pitäminen mahdollisimman alhaisena ja pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisy. Rakennetyöttömyyden ongelmaan joudutaankin
kiinnittämään lähivuosina runsaasti huomiota.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on suuret kerrannaisvaikutukset niin kunnan sosiaali- ja terveyskuluihin kuin
koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Oulun pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi otetaan
tehokäyttöön välityömarkkinoiden laaja keinovalikoima
työllistymispolkujen löytämiseksi.

Vaikeasti työllistyvien ryhmä on hyvin moniaineksinen.
Talouden taantuman aikana siihen tulee lisäksi paljon
hyvän työkyvyn omaavaa ammattitaitoista väkeä. Myös
nuoria uhkaa pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömyys.
Edes korkeakoulutus ei takaa työttömyyden lyhytaikaisuutta. Aktiivinen työvoimapolitiikka estää syrjäytymistä ja ylläpitää työkykyä taantuman aikana. Se on ehto
sille, että mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön voi
palata avoimille työmarkkinoille suhdanteiden elpyessä.

Edistetään sosiaalisten yritysten syntyä ja kehitetään
siihen soveltuvia uusia Ouluun sopivia toimintamalleja.
Tässä hyödynnetään alueella toimivien projektien työtä. Välityömarkkinoiden kehittämiseksi hyödynnetään
myös työpajatoiminnan ja työpankin mahdollisuuksia.
Tavoitteena on rakentaa tiivis osapuolien välinen yhteistyö päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Koordinoidaan Oulun kaupungin työllistämistoimet
nykyistä tiiviimmiksi siten, että jo nykyisellään laajan
ns. kolmannen sektorin toimijaverkoston kanssa voidaan solmia kumppanuussopimuksia kunnallisten palvelujen täydentämiseksi. Tämä lisää kolmannen sektorin työn näkyvyyttä. Toiminnan laajentuessa kolmannelle sektorille taataan tarvittavat työn ohjauksen ja
työnantajaosaamisen resurssit. Ryhdytään myös toimiin kolmannen sektorin järjestämien työtehtävien
arvostuksen lisäämiseksi.

”Kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen”

Pitkäaikaistyöttömien työpanos saadaan hyödylliseen
yhteiskunnalliseen käyttöön muun muassa yleisen
viihtyvyyden ja ympäristönhoidon parantamisessa,
kierrätyksessä ja muissa julkisen sektorin toimijoita
tukevissa avustavissa tehtävissä (mm. sosiaali- ja
terveyshuollossa) sekä tapahtumissa. Kohderyhmänä
ovat erityisesti yli 500 päivää työttömänä olleet.
Toimenpiteistä vastaavat Työvoiman palvelukeskus ja Työllistämiskeskus. Esimerkiksi sosiaalisen
yrityksen tai työpankin perustamiseksi hyödynnetään PALKE eli Oulun kaupungin yhteisötoiminnan
palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen
yrittäjyys -projektin tuloksia.

© Katoppa-Asukastupa

Työllisyydenhoidon Oulun mallissa
keskitytään kehittämään
tiiviimpää paikallisten toimijoiden
yhteistyötä ja koordinoimaan
välityömarkkinoita tehokkaammin
pitkäaikaistyöttömien ja
vaikeasti työllistettävien
työllistämisessä.
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TOIMENPIDE: Sosiaalisten hankintakriteerien soveltaminen
Osana välityömarkkinoiden kehittämistä kaupunki
huomioi ostopalveluissaan sosiaaliset hankintakriteerit.
Julkisen sektorin tuotteiden ja palvelujen hankinnalla
on keskeinen merkitys sosiaalisille yrityksille ja sellaisille yrityksille, jotka työllistävät vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Hankintaviranomaiset voivat asettaa hankinnoille erityisehtoja ja hankintasopimuksissa on mahdollista painottaa sosiaalisia näkökohtia.
Oulun kaupunginhallitus edellyttää, että Oulun
kaupungin hankintatoiminnassa selvitetään mahdollisuudet
sosiaalisten
hankintakriteereiden
soveltamiseksi
erityyppisissä
hankintatoiminnoissa ja -tilanteissa. Raportin perusteella kaupunginvaltuusto päättää sosiaalisten hankintakriteereiden käyttöönotosta kaupungin hankinnoissa.

© Katoppa-Asukastupa

TOIMENPIDE: Maahanmuuttajien
kotoutuminen
Oulun työmarkkinoille tulevien maahanmuuttajien kotoutumisen keskeisenä lähtökohtana on työllistyminen
oman alan tehtäviin. Erityisesti koulutetuille ja ammatin omaaville maahanmuuttajille tarjotaan lisää harjoittelupaikkoja sekä kehitetään heidän osaamistarpeisiin
soveltuvaa muunto- ja täydennyskoulutusta. Tutkintoa
suorittaville ulkomaisille opiskelijoille tehostetaan suomen kielen koulutusta ja luodaan mahdollisuuksia kansainvälisiin harjoitteluihin. Maahanmuuttajien työllistämiskynnysten madaltamiseen vaikutetaan yleisen
asennemuutoksen avulla.
Kolmannen sektorin toimijat kuten asukastuvat otetaan
huomioon maahanmuuttajien kotoutumista edistävinä
matalan kynnyksen paikkoina, joissa voi muun muassa
luoda sosiaalisia suhteita, opetella Suomessa tarvittavia
arjen taitoja ja perehtyä työelämän vaatimuksiin.
Maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuu parhaiten
kielen omaksumisen ja työelämään osallistumisen avulla. Suomalaisten ikärakenteen vanhentuminen korostaa
maahanmuuttajien merkitystä osana suomalaista yhteiskuntaa ja toimivaa työvoimaa.
Toteutetaan Oulun kaupungin kotouttamisohjelmaa ja vahvistetaan Tavoitteena kansainvälinen
työvoima -työryhmän (2007) asettamien toimenpide-ehdotusten toteuttamista.

© Nuorisoasiainkeskus
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5 KEHITTYVÄ TYÖLLISYYSYHTEISTYÖ
Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmä perustettiin
oikeaan ajankohtaan, sillä työllisyyden edistämistyölle
on tarvetta. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan vahvaa
alueellista yhteistyötä ja tahtotilaa eri toimijoiden kesken. Kaikkien Työllisyydenhoidon Oulun mallin toimenpide-ehdotusten taustalla onkin työllisyysyhteistyön
kehittäminen. Se on perustana tavoitteiden toteuttamiselle ja seurannalle.

Tämän toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista kaupunginhallitukselle
vastaa Oulun kaupungin työllisyystoimikunta.
Ohjelmatyön arvioinnissa hyödynnetään myös
Oulun seudun Te-toimistossa toimivan työllisyyden edistämistoimikunnan asiantuntijuutta. Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmän jäsenet
sitoutuvat yhteisten päämäärien tavoittamiseen.
Hankkeiden valmistelu käynnistetään elokuussa
2009. Perustetaan hankkeita, jotka resursoidaan
kukin erikseen. Aikataulutus määritetään elokuun
aikana, samoin resurssitarpeet.

Kuntien, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kolmannen
sektorin yhteistyö työllisyysasioissa painottuu niihin
vaikeasti työllistyviin, jotka ovat sekä kuntien sosiaalipalvelun että työ- ja elinkeinohallinnon yhteisiä asiakkaita. Alueellisen työllisyysyhteistyön tulee kuitenkin
olla laaja-alaisempaa, minkä nykyinen taloustilanne on
nostanut selvästi esiin. Yhteistyön tulee kattaa kuntien
ja valtion aluehallinnon ohella myös yrityssektori, työmarkkinajärjestöt, oppilaitokset sekä kolmas sektori
(Kuvio 6).

Yhteenveto ohjelman
yhteistyöteemoista:

Oulun seudun työllistämistoimien seurannan, raportoinnin ja tilanneanalyysin tulee olla säännöllistä. Tähän tarvitaan myös henkilöresursointia. Keskustelua
alueen työttömyyden muutoksista ja tarvittavista toimenpiteistä on syytä jatkaa kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa. Väliraportointi alueen työllisyyden tilasta
sekä esitettyjen toimenpiteiden edistymisestä ja vaikuttavuudesta tulee tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

1. Laaja-alaisen nuorisotyöttömyyteen keskittyvän pilotointimallin kehittäminen Oulun seudulle ja yhteinen vastuu yhteiskuntatakuun toteutumisesta. Osallistutaan yhdessä lasten ja nuorten asennekasvatukseen kannustamalla kaikkia yritteliäisyyteen ja oman osaamisen hyödyntämiseen. ”Taitajien talo” mahdollistaa monitahoisen yhteistyön kehittämisen erityisesti koulutuksen ja työelämän
välimaastoon oppilaitosten ja yritysten
kanssa. Tätä on ryhdyttävä välittömästi
suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin.
2. Seudun työllisyys- ja elinkeino-ohjelmien
kehittäminen nopeasti muuttuvia olosuhteita vastaavasti sekä tätä tukevan ennakoinnin ja tutkimuksen alueellinen
koordinointi. Elinkeinopolitiikan kehittämistarpeet on tunnistettava ja näiden
osalta on tehtävä konkreettiset suunnitelmat valtuustokausittain. Yritystoiminnan edistämiseksi alueella on kehitettävä valtion ja kuntasektorin yritysneuvontapalvelujen yhteistyötä.
3. Oulun seudulle rakennettava koordinoitu
tehokas yhteistyö pitkäaikaistyöttömien
työllistämisen ja välityömarkkinoiden kehittämiseksi. Mukaan on saatava kunnan
eri hallintokunnat, työ- ja elinkeinohallinto sekä aihealueella työskentelevät projektit.

Kuvio 6. Työllisyydenhoidon yhteistyöverkosto.
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