HankeInnostamo
Hotelli Santa Claus, Rovaniemi, 21.5.2019
Yhteenveto seminaarista

Mikä fiilis?

Ennen seminaarin virallista avausta osallistujilta kysyttiin fiilistä h-hetkellä.
Osallistujien vastaukset kuvastavat odottavaa ja innostunutta olotilaa.
Kaikkiaan vastaukset olivat hyvin positiivisia, ja tällaisten tuntemusten myötä
seminaarin varsinainen ohjelma (ks. seuraava sivu) oli hyvä käynnistää.
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Seminaarin avaus
Liisa Irri, ESR-koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tiina Keränen, johtaja, Lapin TE-toimisto
Miia Taivalantti, hankekoordinaattori Pelkosenniemen työmarkkinat
ja muutoksen tuulet-hanke

Tausta ja odotuksia seminaaria kohtaan
Liisa Irri (Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus) kertoi seminaarin tavoitteena
olevan tehdä näkyväksi se hyvä
hanketyö, jota pohjoisessa tehdään ja
kannustaa ja innostaa toimijoita uusiin
hankkeisiin
Tiina Keränen (Lapin TE-toimisto) odotti
näkevänsä vahvaa verkostoyhteistyötä,
koska työllisyyshaasteisiin ei kukaan voi
vastata yksin. Hän myös toivoi
seminaarin aikana tunnistettavan
valmistelun, jalkauttamisen ja
toteutuksen uusia työkaluja sekä
hankkeiden tuottamia ratkaisuja alueen
haasteisiin. Lisäksi hän toi
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yleisön tietoisuuteen huolensa siitä, että
tapahtuuko hankesuunnittelu liikaa
siiloissa ja jäävätkö hankkeet irrallisiksi
perustoiminnoista niitä toteuttavissa
organisaatioissa. Tiinan mukaan tärkeää
hankkeissa on yhdessä oppiminen.
Miia Taivalanttia (Pelkosenniemen
työmarkkinat ja muutoksen tuulet-hanke)
kiinnosti hanketoimijan näkökulmasta se,
miten yritykset ja työntekijät saadaan
kohtaamaan, kun maailma digitalisoituu.

Liisa Irri, Tiina
Keränen ja Miia
Taivalantti
avaamassa
HankeInnostamoa!

#hankeinnostamo
#työllisyys
#elinvoima
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Menestyksen jäljillä – hyviä käytäntöjä ja
hankkeita
Kuntien näkökulma työllisyyteen; millaisia haasteita
ja mahdollisuuksia tähän sisältyy?
Riitta Hakala, vs kehittämisjohtaja, Kemin kaupunki
Sanna Mäensivu, erityissuunnittelija, Rovaniemen
kaupunki

Menestyksen jäljillä – hyviä käytäntöjä meiltä ja muualta
Riitta Hakala – Sanna Mäensivu
•

Rovaniemi
–

–
–

–

–
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työttömyys laskenut hyvin, samoin
pitkäaikaistyöttömyys mutta
rakennetyöttömyyden nujertamiseen
tarvitaan edelleen toimia. Osaavan
työvoiman saatavuus iso haaste
yrityksille
miten vastaamme sekä työnhakijoiden
että työnantajien tarpeisiin?
uudet palvelurakenteet ja toimintamallit,
modernit palvelusisällöt ja
kumppanuuden kehittäminen
Ohjaamo, Monimuotoiset työmarkkinat hanke, OSMA, NextStep > uusia
mahdollisuuksia asiakkaille ja toimijoille
Duunitreffejä ja rekrytapahtumia paikallista yritysyhteistyötä paikallisiin
tarpeisiin

Etunimi Sukunimi

Kemi
–

–

–

rakennemuutoskunta, korkea
rakennetyöttömyys, alhainen työllisyysaste,
aktivointi tehostunut, työttömyys laskenut,
kaupungin työllisyydenhoito keskitetty
työllisyyspalvelut-yksikköön v. 2015,
prosessimaisuus, kokonaisvaltainen
johtaminen ja koordinointi, asiakkaiden
palvelutarpeet ja kohtaaminen keskiössä,
yritysyhteistyö, laaja sidosryhmäyhteistyö,
kumppanuus
hankkeet vaiheittaisen kehittämisen väline
(Kuntakokeilu 2012-2015, Elinvoima-hanke
2016-2019, Kemin Kohtaamo 2018-2020,
Osaava verkosto 2019-2020) Alueen
hankkeiden välinen yhteistyö ja
asiakasohjaus

Riitta Hakala: “Hankkeet
antavat enemmän kuin
ottavat”

Kemissä on tehty pitkän
linjan työllisyyspolitiikkaa
ja luotu kaupungin
työllisyydenhoidon malli:
vuodesta 2015 alkaen
työllisyyspalvelut-yksikkö
alustana yhteistyölle.
Rovaniemellä
kumppanuudet nähdään
tärkeänä. Kaupunki
kerää eri toimijoiden
resurssit yhteen.
Hankkeissa fokus
verkostojen
rakentamisessa.
Rakenteisiin tarvitaan
pysyvyyttä.

Riitta Hakala, Kemin kaupunki ja Sanna Mäensivu, Rovaniemen kaupunki
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Menestyksen jäljillä – hyviä käytäntöjä ja
hankkeita
Hanketoimijoiden pitchaukset
Kuhmon Elinvoimasampo
Tuunataan työtä
NextStep työ- ja opintopolkuja nuorille
Oma polku maahanmuuttajalle
Raito
Adapteri
Suomussalmen talentti

Kuhmon elinvoimasampo (ELSA)
– hanke
Hankepäällikkö Juha Heinonen,
Kuhmon kaupunki

Yleistä Kuhmon ELSA - hankkeesta
•
•

•
•

Hankeaika 1.1.2019 – 31.12.2021
Hankehenkilöstö:
– Hankepäällikkö Juha Heinonen (50%)
– Hankekoordinaattori Virpi Heikkinen (100%)
– Hankesihteeri/-ohjaaja Anne Huotari (100%)
– Hankekehittäjä/-ohjaaja Ritva Juntunen (25%)
– Hankekehittäjä/-ohjaaja Maija Tampio (25%)
ESR –toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite:” 6.1. Nuorten ja
muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.
Päätoteuttaja Kuhmon kaupunki, osatoteuttaja Kuhmon Työvire ry. Hankkeen
toteuttajat ovat keskinäisellä sopimuksellaan sitoutuneet juurruttamaan hankkeessa
kehitettävän yritystyöllistämismallin pysyväksi rakenteeksi.

Etunimi Sukunimi

Kuhmon ELSA- hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kuhmon kaupungin kustannukset ja rahoitus

Kuhmon Työvire ry:n kustannukset ja rahoitus

Kustannukset
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17%
Yht.

Kustannukset
Palkkakustannukset
Flat rate 17%
Yht.

Kokonaisbudjetti
422 136
117 960
16 470
71 766
628 332

Kokonaisbudjetti
32 760
5 571
38 331

Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kustannusten rahoitus yhteensä
Kustannukset
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Muut kustannukset
Flat rate 17%
Kustannukset yht.

Yht.
454 896
117 960
16 470
77 337
666 663

Kuhmon ELSA- hankkeen yritysyhteistyö
•

•

Hankkeessa kehitetään Kuhmoon uudenlainen yritystyöllistämisen malli
• Kartoitetaan Kuhmon ja Sotkamon alueen yritysten työvoiman tarve
(piilotyöpaikat)
• Erityisesti nuorten työttömien poluttaminen töihin yrityksiin
• Työtehtävien opinnollistaminen yrityksissä
• Kehitetään ja tuetaan hankkeeseen osallistuvien yritysten henkilöstön
ohjausosaamista
Opinnollistaminen yrityksissä
• Kartoitetaan yrityksistä työpisteitä, joissa voi opinnollistaa eriasteisia
työsuorituksia
 oppimisympäristöjen tunnistamisraportti
• Opinnollistetuissa työpisteissä työskennellessään hankeosallistujat kehittävät
osaamistaan työn kautta
 osaamistodistukset
• Hankeosallistujilla on mahdollista suorittaa oppilaitosten hyväksymiä tutkinnon
osia

Etunimi Sukunimi

Kuhmon ELSA
Juha Heinonen (Kuhmon kaupunki) nosti
pitchauksessaan esiin erityisesti
opinnollistamiseen liittyviä seikkoja, Kuhmon
Työvire Ry:n merkityksen hankkeen
osatoteuttajana sekä sen, että hankkeen
toimenpiteeet tapahtuvat pääsääntöisesti
yrityksissä. Hankkeeseen osallistuvalla on
mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia, minkä on
osaltaan nähty helpottavan pysyvän työpaikan
saamista. Ammatillisista taidoistaan he saavat
osaamistodistuksen. ELSA on ollut niin suosittu,
että kaikkia halukkaita ei ole voitu ottaa mukaan
hankkeen toimenpiteisiin. Hankehenkilöstöstä
osa on kaupungin vakituista henkilöstöä osaaikaisella työpajalla, joilloin hankkeen päätyttyä
osaaminen jää organisaatioon.
Juha Heinonen, Kuhmon kaupunki
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Tuunataan työtä -hanke
Projektipäällikkö Maija Rusila,
Iin kunta

”UUTTA TYÖTÄ JA
LIIKETOIMINTAA
KIERTOTALOUDESTA”
Tuunataan työtä-hanke 1.9.2018 – 31.12.2020

TYÖLLISTÄMINEN

KIERTOTALOUS

PALKKATUKI

VARASTONHALLINTAJÄRJESTELMÄ
TUUNAUS & YRITTÄJYYS- TYÖPAJAT

(KEVYT)YRITTÄJYYS
YRITYSTEN SIVUVIRRAT

55+

”

IITUUNAA POP UP KAUPPAKESKUS”
23.11-08.12.2018

Maija Rusila, Tuunataan työtä –hanke 21.5.2019

Tuunataan työtä
Maija Rusila (Iin kunta) toi esiin,
miten kiertotaloudesta voidaan
saada luotua uutta työtä ja
liiketoimintaa, sekä hankkeessa
tehtävää yritysten sivuvirtojen
kartoittamista ja niiden
hyödyntämistä liiketoiminnan osana.
Hankkeen tavoittamille henkilöille on
kerrottu kevytyrittäjyydestä sekä
keikkatyöstä ja kannustettu
pohtimaan näitä työn tekemisen
mahdollisuuksina. IiTuunaa pop-uptoiminta otettiin yleisön joukossa
mielenkiinnolla ja innolla vastaan.

18

Maija Rusila, Iin kunta

NextStep - hanke
Projektipäällikkö Eero Vierola,
Rovaniemen Kiekko Ry

NextStep työ- ja opintopolkuja nuorille (ESR)
Palvelun tarve: Nuorten osallisuuden ja työllistymisen edistäminen
Kohderyhmä: Ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevat nuoret
Ratkaisu: Osallisuutta ja tiimityötä, hyvässä seurassa!

”LATU ON AUKI”

”MINNE MENISIN,
MITÄ TEKISIN”

”EDETÄÄN
YHDESSÄ”

NextStep
Eero Vierola (Rovaniemen Kiekko)
kertoi urheiluseurojen mahdollisuuksista
tukea erityisesti nuoria työ- ja
opintopoluilla. Seuroissa, kuten RoKilla,
on useasti vahvaa valmennuksellista
osaamista nuorten ohjaamiseen ja
tukemiseen. Hankkeessa tätä tukea
tarjotaan erityisesti heille, joiden
katsotaan tarvitsevan eniten tukea ja
valmentavaa otetta, sekä osallisuuden
vahvistamistumista. Näitä tavoitteita
edistetään mm. tiimityön, osaamisen ja
vahvuuksien tunnistamisen avulla.
Eero Vierola, Rovaniemen Kiekko Ry
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Oma polku maahanmuuttajalle hanke
Projektipäällikkö Susanna Kouri ja
S2-kouluttaja Ellinoora Köpman,
Ammattiopisto Lappia

Oma polku maahanmuuttajalle –hanke
työttömänä työnhakijana olevalle maahanmuuttajalle,
jonka kielitaitotaso on vähintään A2.1

Hankkeen asiakkaana on mahdollisuus










hakea työtä ohjatusti ja työllistyä
osallistua työkokeiluun
osallistua koulutuskokeiluun
osallistua opinnollistettuun työpajatoimintaan
suorittaa lupa- ja korttikoulutuksia
oppia tietotekniikka- ja digitaitoja
saada suomen kielen opetusta ja ohjausta työpaikoilla
opiskella suomea Välkky-robotin avustuksella
saada moniammatillista henkilökohtaista ohjausta
@valkkyrobotti

Oma polku maahanmuuttajalle
Susanna Kouri ja Ellinoora Köpman
(Ammattiopisto Lappia) havainnollistivat
humanoidirobotti Välkyn avulla
vuorovaikutusta ihmisen ja robotin
välillä. Välkky toimii työpaikalla kielen
opetuksen tukena maahanmuuttajille.
Välkyn avulla on saatu aikaiseksi hyviä
oppimistuloksia, vaikka robotin ei uskota
voivan kokonaan ihmistä korvaavan.
Robotin etuja ovat väsymättömyys ja
lähestyttävyys, kun siihen on ensin
tottunut. Välkyn edesottamuksia voi
seurata Instagramissa.
@valkkyrobotti
Ellinoora Köpman, Välkky ja Susanna Kouri
(Ammattiopisto Lappia)
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Osuvaa urasuunnittelua
korkeakoulutetuille Raito -hanke
Projektipäällikkö Krista Rautio,
Lapin yliopisto

Raito pähkinänkuoressa
• Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus 1.1.2016 – 30.6.2019
• Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä
• Päätavoitteina edistää korkeakoulutettujen työllistymistä sekä
alueellista tasa-arvoa uraohjauksen saatavuudessa
• Uraohjaus- ja neuvontapalveluita korkeasti koulutetuille
työttömille
–
–
–
–

Yksilöohjaus, ryhmäohjaus
Monimuoto
Opinnot avoimessa yliopistossa ja avoimessa amkissa
Ohjauksen kesto sisältöineen ohjattavan tarpeiden mukaan, 1
tapaamisesta useamman kk kokonaisuuteen

.

” Yksilöohjaus ja tuki cv:n ja
työhakemuksien tekemisessä oli
korvaamattoman tärkeä asia.
Yhdessä tehtyjen asiakirjojen
myötä erotuin heti yli sadan
hakijan joukosta ja pääsin
useisiin haastatteluihin. Ja
lopulta työllistyin.”

Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille Raito
-hanke
Krista Rautio (Lapin yliopisto) toi
urasuunnittelun ja tuen tarpeen esiin
korkeasti koulutettujen suhteen.
Hankkeessa on mahdollista saada
yksilöllistä, räätälöityä ohjausta jopa
useamman kuukauden ajan tarpeen
mukaan. Hankkeen uraohjauksen
saavutettavuutta on parannettu
sähköisten menetelmien avulla.
Hankkeessa annetun tuen myötä 70
% osallistuneista on löytänyt uuden
polun jatko-opintoihin tai
työelämään.
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Krista Rautio (Lapin yliopisto)

Adapteri -hanke
Projektipäällikkö Vesa Karjalainen,
Yritys- ja tutorkoordinaattori Sanna Savolainen,
Nuorten Ystävät Ry

ADAPTERIHANKE

"Adapteri on kolmivuotinen
kehittämishanke, joka sovittaa yhteen
työnhakijoita ja työnantajia yhteisesti
räätälöidyn täsmävalmennusmallin
avulla.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki
työikäiset työttömät ja työnantajat Oulun
seudulla.“

https://www.youtube.com/watch?v=hUmyRWtOi5o

AKTIIVINEN, ROHKEA
YRITYSYHTEISTYÖ.
270.

PALVELUMUOTOILU.
AJATTELUTAPA

"Hyvä, kun työnantajien
tarpeita kartoitetaan ja
heidän tarpeisiin etsitään
sopivia henkilöitä.
Hyvä toimintamalli. Antaa
uskoa siihen, että töitä on
mahdollista löytää."

VERKOSTOJEN
LUOMINEN.
10.
ASIAKKAITA 59/200.
YKSILÖLLISET
KOHTAAMISET. 78.
RYHMÄTAPAAMISET. 15.
TYÖNANTAJATAPAAMISET. 38.

ASIAKKAAN ÄÄNI

ONNISTUMISTARINAT. 14.
CASE-ESIMERKKI

Adapteri
Vesa Karjalainen ja Sanna Savolainen
(Nuorten Ystävät Ry) kertoivat, kuinka
Adapteri-hankkeessa kohderyhmä on
osallistettu suunnitteluun. Tiedottaminen
työnantajien käytössä olevista tukiinstrumenteista on nähty tarpeellisena.
Sanna avasi puheenvuorossaan
asiakascasen, jossa lähes 60-vuotiaalle
henkilölle oli löydetty hankkeen kautta
työpaikka. Henkilö ei enää uskonut
työllistyvänsä. Työllistyminen mahdollistui
kysynnän (yrittäjällä jatkuva kiire) ja
tarjonnan (henkilöllä soveltuva osaaminen)
kohtauttamiselle. Hankehenkilöstö kulki
hakijan rinnalla sparraten ja motivoiden.
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Vesa Karjalainen (Nuorten Ystävät Ry)

Suomussalmen talentti
Projektipäällikkö Minna Saastamoinen,
Suomussalmen kunta

tarjoaa asiakkaille…

tarjoaa työnantajille…

Suomussalmen Talentti
Minna Saastamoinen (Suomussalmen
kunta) taustoitti esitystään kertomalla, että
kunnassa ei ole ammatillisia oppilaitoksia.
Tämä on haaste, koska osalla työttömistä
on puutteita ammatillisessa osaamisessa.
Tähän haetaan ratkaisuja mm.
opinnollistamisella. Hankehenkilöstö tekee
tiivistä yhteistyötä yritysten ja TE-toimiston
kanssa. Yrityskäynneillä TE-toimiston
edustaja on aina mukana kertomassa
palveluista ja hälventämässä yrittäjien
keskuudessa tunnistettuun byrokratiaan
Minna Saastamoinen (Suomussalmen kunta)
liittyviä ennakkoluuloja. Hankkeen avulla
on pystytty tarjoamaan aikaa ja resursseja
yksilöiden kohtaamiseen.
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Murros muokkaa työelämää –
miltä työn tulevaisuus näyttää
yrittäjän ja työnantajan silmin?
Anu Grönlund, VMP Oyj

MURROS MUOKKAA TYÖELÄMÄÄ
Miltä työn tulevaisuus näyttää yrittäjän ja
työnantajan silmin?

Anu Grönlund
VMP Varamiespalvelu
Rovaniemi 21.5.2019

Työkaverina robotti
Robotiikan avulla sisältöä työelämään
 Ohjelmistorobotiikka lisää työn mielekkyyttä ja
työhyvinvointia merkittävästi
 Tuloksekkainta on yhdistää ohjelmistorobotin ja ihmisen
parhaat puolet, ja antaa kunkin tehdä sitä missä on
parhaimmillaan.
 Korkeasti koulutetun ja luovan työvoiman kysynnän
kasvu
 Ihmiseltä odotetaan jatkossa entistä parempaa kykyä olla
luova ja innovatiivinen.

Nuorten silmin

Milleniaalit haluavat merkityksellisyyttä ja
onnellisen elämän
Tulevaisuudessa yrityksen tarina työntekijöille on entistä tärkeämpää
 Arvopohjan ja ajattelumallin muutos: ei tarvetta
omistaa ja käydä töissä rahan takia.
 Tärkeämpää kokemukset ja elämykset sekä vapaus

valita ja muuttaa mieltään.
 Pinnallisuus, kärsimättömyys ja huono kyky sietää
epäonnistumisia.
 Ei ole mikään ongelma antaa palautetta hyvässä ja
pahassa, kanavana sosiaalinen media.

Milleniaalit haluavat merkityksellisyyttä ja
onnellisen elämän
 Työnantajan painajaisia vai idearikkaita, osaavia,
rohkeita ja nopeaoppisia luottotyöntekijöitä?
 Merkityksellisyys on uusi musta.
 Halutaan olla osa tarinaa ja osana tekemässä jotain hyvää.

Millaisen jäljen meidän sukupolvi jättää?
Mitä merkityksellistä me tulemme tekemään?

Muutos on väistämätön.

Muutos on väistämätön

Miten me tästä selvitään
 Työllisyys ei parane itsestään. Yrittäjillä pitää olla kannustimia hakea
kasvua, investoida ja työllistää.
 Osaamisen muutokseen valmistautuminen
 Työnantajajakuvan kirkastaminen ja yrityksen brändäys
 Esimiestyö, perehdytys, työhyvinvointi
 Panostaminen rekrytointiosaamiseen
 Uudet työntekemisen muodot: etätyö, osa-aikatyö, kevytyrittäjyys,
projektityöt, robotiikka - olemmeko oikeasti valmiina?

”Musta tulee ainakin
isona ratsastuksenopettaja niinku Maria, ja
nää ponit ei ainakaan
muutu miksikään!”
Nelli-Maria 8v.

VMP Oyj Q2/2018

Anu Grönlund
Insinööri vm. 2001, eMBA 2017

yrittäjä vuodesta 2008

johtaja, sihteeri, talonmies, siivooja,

järjestöaktiivi

äiti, taloudenhoitaja, autokuski ja
ikuinen “tee-se-itse”-remontoija

VMP Varamiespalvelu/ Kemi-Tornio
anu.gronlund@vmp.fi
puh. 0400-440 834

Kohti tulevaisuuden
työelämää!

Nostoja Anun esityksestä “työn merkitys on uusi musta”
Nuorten tarpeen ja asenteet muuttuneet
työelämän suhteen – kaikkia ei enää
kiinnosta pitkä ja stabiili ura. Nuorten
kohdalla työelämä on pirstaloitunutta,
tarjolla on keikkatyötä, projekteja ja
kevytyrittäjyyttä. Nuoret odottavat työltä
merkityksellisyyttä, työnantajalta tarinaa
sekä mahdollisuutta uusiin kokemuksiin.
Robotiikka tarjoaa sekä haasteita että
mahdollisuuksia. Robotti voi suorittaa
toistuvia, rutiininomaisia tehtäviä, jolloin
ihmisille jäävät luovuutta vaativat asiat
tai aikaa esimerkiksi asiakaspalveluun.
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Anu Grönlund (VMP Varamiespalvelu Oyj)

Hankeideat työllisyyden edistämiseksi Lapissa:
idean tarkentaminen, toteutussuunnitelma ja
toteuttajat

54

Etunimi Sukunimi

24.5.2019

Työpajatyöskentely
Työpajatyöskentelyssä ryhmien tehtävänä oli tunnistaa
hankeideoita työllisyyden edistämiseksi. Jokainen ryhmä
tuotti yhden idean.
Ryhmiä ohjeistettiin kuvaamaan idea lyhyesti sekä
nimeämään idealle 1-3 tavoitetta. Lisäksi tehtävänä oli
tunnistaa toteuttajia / osatoteuttajia sekä verkostoja.
Ryhmillä oli myös mahdollisuus kirjata muita huomioita
kuten mahdollisia hyötyjä tai riskejä.
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Ryhmien tuottamat ideat tiivistettynä
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Työpaikkojen “työkello” – piilotypaikat esiin
Pilotti palvelualojen kohtaantohaasteen – imagon nosto
Älykkäät etäkylät – pitovoimaa pohjoiseen
Osuuskunta 55+ -hanke – työllistyminen osuuskuntien kautta
Digitori – osaamiskojut ja osaajien palvelut tarjoaminen etänä
Ratkaisuja kohtaantoon ja osaamistarpeisiin “puhalletaan yhteen hiileen” alustan kautta
7) Rajaton työelämä raja-aitoja rikkomassa: työelämän joustavoittaminen
8) Opinnollistamisen silta työhön Lapissa –alusta
9) Hipsteri esiselvitys – nuorten odotukset ja tarpeen esiin
10) Nuorten opinto-ohjaus/tuki eli obotti
11) Vahvemman tuen tarpeessa olevien poluttaminen
12) Yrittäjästä työnantajaksi – keskittyminen nano-,
mikro- ja pienyrittäjiin

Minkä pöytäryhmän hankeidea oli mielestäsi toteuttamiskelpoisin?

Parhaimmaksi hankeideaksi seminaarin osallistujat
äänestivät ryhmän 9 “Sannat” idean Hipsteriesiselvityshankkeesta, jolla tuotaisiin nykyistä paremmin
nuorten odotukset ja tarpeet esiin.
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Millä mielellä kotimatkalle?
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Etunimi Sukunimi

Seminaarin päätös
ELY-keskus: Satu Huikuri ja Liisa Irri
Lapin TE-toimisto: Tiina Keränen
Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen
tuulet-hanke: Miia Taivalantti

Seminaari vastasi odotuksiin
Yhteenvedossaan Lapin TEtoimiston johtaja Tiina Keränen
nosti esiin tulosten näkyväksi
tekemisen tärkeyden erityisesti
poliittisten päättäjien suuntaan,
asiakkaiden aidon kohtaamisen,
opinnollistamisen merkityksen sekä
yrittäjyyden uudet muodot.
Kommenttipuheenvuorossa Liisa
Irri (Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus) kiitti työllisyydenhoidon
hyvää verkostoyhteistyötä ja sitä,
että päivässä saatiin kuulla hyviä
esimerkkejä, myös yli
maakuntarajojen.
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Miia Taivalantti (Pelkosenniemen
työmarkkinat ja muutoksen tuulethanke) kertoi saaneensa uusia
ideoita työnantajien ja -hakijoiden
kohtauttamiseen sekä kiitti
asiakaslähtöisyyden ja yksilöllisen
valmennuksen huomioimista sekä
päivän aikana luotuja verkostoja.
Lopuksi Lapin ELY-keskuksen
johtaja Satu Huikuri kiitti osallistujia
ja järjestäjiä tapahtumasta, kehotti
lainaamaan ja varastamaan kuultuja
hankeideoita sekä korosti toimijoiden
sitouttamisen merkitystä jo
hakuvaiheessa.

