Lieksan kaupunki, Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja
Tuhat uutta työpaikkaa-Kick off tilaisuus 17.2.2017
Puheenjohtajan yhteenveto (tiivistetty)
Aamupäivän alustukset
Pohjois-Karjala on valittu maakunnan laajuiseksi alueellisen työvoima- ja
yrityspalvelujen kokeilukohteeksi. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johtaja Ritva
Saarelainen avasi Tuhat uutta työpaikkaa -hankkeen käynnistämistilaisuuden. Maakunta
on korkeahkon työttömyyden aluetta, minkä takia on pyrittävä löytämään uusia
toimintamalleja yritysten kasvun edistämiseksi ja uusien työpaikkojen syntymiseksi.
Työttömien työllistymistä on edistettävä mahdollisimman sujuvilla siirroilla työpaikoista
toiseen siten, ettei pitkäaikaistyöttömyyttä ehdi muodostua. Tarvitaan rohkeita ja
innovatiivisia uusia toimintamalleja valmistautuen tulevaan maakuntauudistukseen.
Demos Oy:n Mikko Annala avasi tapahtuman kuulijakunnalle kokeilulla kehittämisen
hyötyjä ja onnistuneen kokeilun edellytyksiä. Kokeilujen merkittävänä etuna on, että
rajallisella
resurssilla
ja
riskillä
voidaan
testata
ja
arvioida
uusien
innovaatioiden/toimintamallien toimivuutta.
Alueellisen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilun onnistuminen edellyttää Annalan
mukaan huolellista valmistelua ja olemassa olevan tiedon hyödyntämistä.
Maakunnallisen kokeilun onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että toimijoiden
välinen vuorovaikutus on aktiivista ja toimivaa.
TEM:in neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen (23.3.2017 alkaen Joensuun kaupungin
elinvoimajohtaja) totesi tilaisuudessa, että valmisteilla oleva kasvupalvelu-uudistus on
suomalaisen yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävä. Uudistuksessa TE-palvelut ja
yrityspalvelut tullaan kokoamaan julkiseksi kasvupalveluksi, joissa järjestämisvastuu
tulee olemaan valtakunnallisilla ja maakunnallisilla toimijoilla.
Uudistuksen tavoitteena on erityisesti edistää uusien yritysten syntymistä, uudistumista
sekä kasvua ja kansainvälistymistä. Tehoa ja vaikuttavuutta toteutukseen tullaan
hakemaan järjestäjä-tuottaja –mallilla ja kilpailullisella asemalla.
Pohjois-Karjalan maakunnan kannalta olennaista on, että kasvupalvelut tulevat olemaan
aluekehittämisen olennainen väline.
Hankkeen kokeilujen esittely
Maakunnallisen kokeilun tavoitteina ovat uudet työpaikat, osaavan työvoiman saatavuus
sekä yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Alueellinen kokeilu on jaettu
valmistelutyöryhmiin: Kasvupalvelut (pj. Markku Vuorenmaa), Työstä työhön (pj. Timo
Vainikainen), Opiskelusta työhön (pj. Jatta Herranen) ja Sparraten työhön (pj. Sari
Lehikoinen). Jokaisesta valmistelutyöryhmästä oli tilaisuudessa oma työpaja, johon
osallistuivat puheenjohtajat vetäjinä ja tilaisuuteen osallistujat oman valintansa mukaan.
Mikko Annala toimi sparraajana kaikissa työpajoissa.
Kommenttipuheenvuorot
Aamupäivän esityksistä kommenttipuheenvuoron pitivät Kontiolahden kunnanjohtaja
Jere Penttilä ja kehittämisyhtiö Josekin toimitusjohtaja Pekka Nuutinen. Jere Penttilä
avasi kuntien näkökulmaa. Pekka Nuutinen nosti omassa puheenvuorossaan esiin
prosessikuvausten
ja
lean-toimintakuvausten
hyödyntämistä
siten,
että
asiakkaan/yrittäjän saama lisäarvo palveluista lisääntyy.
Kokeilujen toteutuksessa huomioitavaa
Kaikkien kokeilujen osalta asiakkaan näkökulmasta tehtävien prosessien kuvaaminen ja
lean- toimintamallin hyödyntäminen ovat keskeisiä asioita mahdollisimman
kustannusvaikuttavan toteutuksen rakentamiseksi. Tiedolla johtamisen onnistumiseksi
kokeiluihin liittyvien arviointien ja tietovarannon keräämiseen sekä hallintaan on
kiinnitettävä
erityistä
huomiota.
Onnistuneiden
kokeilujen
monistaminen
tarkoituksenmukaisesti edellyttää kriittistä skaalautuvuuden arviointia. Hankkeen
kaikkien toimijoiden avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä toimijoiden osaamisen
tunnustaminen
ja
arvostaminen
on
edellytys
hankkeen
menestykselliselle
toteuttamiselle.

