Nuorisotakuussa onnistumisia
Nuorisotakuu on Suomen hallitusohjelman tärkeimpiä painotuksia. Meillä Etelä-Savossa se on ELY-keskuksen
yksi neljästä kärkikohteista. Eteläsavolaiset ovat työskennelleet nuorten kanssa monella tavalla hienosti. Siksi
olemme yhdessä myös onnistuneet useissa asioissa. Silti riittää vielä paljon tehtävää.

Nuorisotakuu vaikuttaa
Tärkein viesti nuorisotakuussa on se, että vaikka nuorten työllistymisessä on ollut paljon tehtävää Suomen
yleisen taloustilanteen vuoksi, olemme kuitenkin esimerkiksi onnistuneet katkaisemaan yli kolmen kuukauden
työttömyyttä ja aktivoimaan Etelä-Savossa alle 30-vuotiaita 46 prosenttia, mikä on maan parhaimpia tuloksia.
Nuori duuniin! -kampanja on kiinnittänyt huomiota pienyrityksiin, jotka ovat palkanneet nuoria töihin tänä vuonna, ja lisäksi verkkojutuissa sekä nuoret että yritykset ovat päässeet kuvaamaan omia vaiheitaan työelämässä.
Nuorten aikuisten osaamisohjelma on käynnistynyt tänä syksynä ja se on onnistunut Suomessa saamaan työttömiä ja vailla ammatillista koulutusta olevia hyvin koulutukseen, jopa selvästi tavoitteita enemmän, joten ohjelma on toistaiseksi kohdentunut paremmin kuin on ajateltu. Ammatillisen lisäkoulutuksen opinnot on aloittanut
lokakuuhun mennessä 1923 nuorta, kun tavoitteena on tänä vuonna 2500. Myös miesten osuus on ollut hyvä,
noin 60 prosenttia. Kuitenkaan työllisiä ei ole saatu mukaan riittävästi eikä esimerkiksi vieraskielisiä, jotka ovat
myös tärkeitä ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuksen aloittajia. Nuoret ovat löytäneet Sanssi-kortin
erittäin hyvin TE-toimistoista, ja Etelä-Savossa niitä on lokakuun lopussa 125:llä ja koko maassa 4298 nuorella.
Suomessa oppisopimuspaikkojen tavoite oli 1500 paikkaa ja siinä on päästy erinomaisesti tavoitteeseen (1534
paikkaa) jo nyt.
Etelä-Savossa on useita hienoja onnistumisia valtakunnan tasolla. Esimerkiksi etsivän nuorisotyön ja matalan
kynnyksen palvelussa ELY-keskuksen ESR-rahoituksen avulla Mikkelin kaupungin Olkkari on saanut sekä
nuorten että aikuisten luottamuksen, ja sen yhteyteen on tehty vahvasti huolta ennakoiva liputusjärjestelmä,
joka käynnistyy tammikuussa. Pieksämäellä suunnitellaan laajaa Elämänkaari-kylää, joka yhdistää myös nuoret
tärkeiksi toimijoiksi kaikenikäisten joukossa. Savonlinnassa on erinomainen Innostin, joka on nuorten omista
lähtökohdista ponnistava yrittäjyyden toimintatapa. Myös yritykset ovat vahvoja nuorisotakuun puolustajia. Länsi- ja Itä-Savo-lehdet ovat sisältötyössään maakunnan tärkeitä yrityksiä ja olennaisia tekijöitä esimerkiksi Digitaalisen kaupunkiseikkailun ja Nuori duuniin! -kampanjan järjestämisessä. Digitaaliseen kaupunkiseikkailuun
osallistui syyskuun alussa lähes viikon aikana aktiivisesti noin 300 nuorta sekä lisäksi eri tapahtumissa satoja
nuoria. Maakunnassa palkittu Observis Oy ja OiOi Oy ovat peli- ja IT-alan yrityksinä merkittäviä nuorisotakuun
toimijoita. Etelä-Savon TE-toimisto on pystynyt palkkaamaan tänä vuonna kaksi uutta nuorten palveluihin erikoistunutta asiantuntijaa entisten neljän lisäksi.

Syyskuisen Digitaalisen kaupunkiseikkailun
tuumaustauko Tommi Kainulaisen (vas.,Observis Oy),
Ville Pekkasen (Mikkelin kaupunki) ja Sami Kämpin
oik., OiOi Oy) kesken.

Pääsy benji-hyppyyn kruunasi Digitaalisen
kaupunkiseikkailun nuorten viikon 7.9.2013
jonotuksen jälkeen Mikkelin Kirkkopuistossa.
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Hankkeissa hyvää työtä
Monissa hankkeissa tehdään hyvää työtä, esimerkiksi ELYn rahoittamassa ESR-hankkeessa Iskussa inttiin
Etelä-Savon liikunta pitää huolta armeijavaiheen nuorista muun muassa yhdessä valtakunnallisen Aikalisäverkoston kanssa. Lisäksi puolustusvoimien ja TE-toimistojen kesken on tulossa entistä kiinteämpää ohjauksen
yhteistyötä armeijaikäisten hyväksi. Opin ovi Etelä-Savo tarjoaa kaikenikäisille ohjausta. Myös oppilaitokset
ovat työskennelleet ansiokkaasti. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoon on palkattu etsivä nuorisotyöntekijä ja
saatu koulutusta vailla olevia nuoria nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Etelä-Savon ammattiopisto on juuri
saanut laatupalkinnon mm. yrittäjyyskasvatuksesta, joustavista opinpoluista, teknologiasta sekä kansainvälisestä ja Venäjä-yhteistyöstä. Mikkelin ammattikorkeakoulu on moneen kertaan palkittu Suomen parhaimpana esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityksessä mutta myös kokonaisuudessaan laadukkaasta työstä. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus ja opettajankoulutus ottaa erityisesti huomioon nuorisotakuun, kun opinnot pohjautuvat laajoihin kokonaisuuksiin, tutkimukseen, toiminnallisiin kädentaitojen ja taiteen menetelmiin. Mikkelin
yliopistokeskuksessa esimerkiksi Draivi Diili ELYn rahoittamana työvoimakoulutuksena vie nuoria akateemisia
eteenpäin urallaan.

Parhaimmillaan oppiminen ja tulevaisuuden
suunnittelu on iloista leikkiä ja peliä kuten
Nuorten foorumissa.

Nuorten omia vaihtoehtoja pähkittiin 26.11.2013
Nuorten foorumissa: Luo oma polkusi!

Tertin kartanossa Heli Pöyry (vas.) ja Terhi Timoskainen (oik.) innostuvat
työstään Nuori duuniin! –kampanjassa.

Toiveita nuorten palveluiden järjestämiseen
Etelä-Savossa on strategiatyö jo pitkällä ja saatu nuorisotakuuseen ja elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen
yhteistä arvopohjaa, visio ja palvelulupauksia. Tulevina vuosina keskitytään toimijoiden kanssa yhdessä työnjakoon, rooleihin ja nuorille tärkeisiin elämän muutoskohtiin, joissa he tarvitsevat kannustusta ja tukea päätöksiin
ja valintoihin. Siksi nuorten palveluiden järjestelyt ovat vuonna 2014 yksi tärkeimmistä Etelä-Savon ELYn tehtävistä, missä tulevaisuuden ennakoinnilla on tärkeä rooli.
Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa voidaan päästä hyviin tuloksiin, jos onnistumme yhdessä elinikäisen
oppimisen ja ohjauksen asioissa. Siksi on tärkeää alueellisesti ja paikallisesti sopia, miten tehdään asioita yhdessä käytännössä. On esitetty, että työpajat ja etsivä nuorisotyö sekä TE-toimisto järjestäisivät yhteisiä palveluita suoraan nuorille niin, että myös TE-toimiston palvelut ovat saatavilla liikkuvasti ja monikanavaisesti niille
nuorille, jotka eivät pääse fyysisesti TE-toimistoihin. Siksi onkin hyvä miettiä, miten nuorisotakuu muuttaa asiakastyötä ja organisaatioiden sekä verkostojen toimintatapoja, kun nuoret ovat tärkeintä.
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Etsivän nuorisotyön keinoin toimintaan halutaan yhteistyötä kuntien, oppilaitosten ja TE-toimistojen kanssa.
Myös nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ei vielä ole riittävästi tietoa kaikilla viranomaisilla sekä koulutuksen
ja nuorten parissa toimivilla.
Viestintä koetaan merkittäväksi keinoksi saada kuuluviin onnistumisia ELYjen ja TE-toimistojen työssä nuorisotakuun ja
ohjauksen parissa. TEM onkin käynnistänyt nuorisotakuuseen
valtakunnallisen viestintäkampanjan. Meillä alueilla on siinä
myös tärkeä osuutemme esimerkiksi Nuori duuniin! -kampanjan avulla sekä Digitaalisessa kaupunkiseikkailussa syyskuussa 2014.
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