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1. JOHDANTO - Ohjelman valmisteluprosessi ja suhde kaupunkistrategiaan
Haminan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.1.2015, että Haminan kaupunkiorganisaatioon perustetaan työllisyysyksikkö, joka sijoittuu sosiaalityön tulosalueelle, ja että kaupungissa laaditaan ensimmäinen työllisyysohjelma.
Työllisyysohjelman ensisijainen tarve johtuu heikentyneestä ja edelleen heikkenevästä työllisyystilanteesta, johon on välitön tarve löytää ratkaisuja. Eri toimijoiden yhteistyötä on myös haluttu rakentaa ja
tiivistää. Ohjelma on työkalu ja kehittämisen väline, jonka avulla työllisyyden hoitoa on mahdollista tarkastella laaja-alaisesti ja joka tuo kehittämistyöhön systemaattisuutta.
Työllisyysohjelma on perusturvalautakunnan (1.7.2015 lähtien sosiaali- ja terveyslautakunta) päätöksellä
laadittu viisivuotisohjelmana vuosille 2016-2020. Sen toteutumista ja relevanttiutta vallitsevaan tilanteeseen nähden arvioidaan säännöllisesti. Jo ohjelmaa kirjoitettaessa tiedämme, että työllisyyden hoidon
kenttä tulee kokemaan lähivuosina suuria uudistuksia ja näihin uudistuksiin tulee pystyä reagoimaan.
Työttömät työnhakijat edustavat laajasti eri ammattialoja ja ovat taustoiltaan moninaisia. Ei ole olemassa
tyypillistä työtöntä. Onnistuneiden työvoimapalvelujen tuottamisen taustalla onkin jatkuva ja ajantasainen asiakasanalyysi sekä asiakkaiden ja työnantajien tarpeiden jatkuva kuuleminen. Asiakaskunnan moninaisuus vaatii myös paljon välineitä.
Työllistämistoiminnassa on tunnistettavissa neljä keskeistä tekijää, jotka yleisellä tasolla määrittävät toiminnan luonnetta. Ensinnäkin aktivoituminen työnhaussa tai osallistuminen erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin perustuu pitkälti asiakkaan vapaaehtoisuuteen. Toiseksi toiminta on voimakkaasti lakien säätelemää. Kolmas keskeinen tekijä ovat työnjakokysymykset. Työllisyyden edistämisen ja työttömyyden hoidon
kunnallista suunnittelua ja kehittämistä määrittää voimakkaasti kunta-valtio -työnjaon perusasetelma,
mutta myös työnjako työllisyyspalveluiden ja kunnan sosiaalipalvelujen välillä sekä valtio- ja kuntatoimijoiden ja 3. sektorin toimijoiden välillä. Lisäksi työllisyyden edistämistoimintaa ja työttömyyden hoitoa
määrittävät vahvat valtakunnalliset/valtiolliset rakenteet, joita ei paikallisin sopimuksin voida muuttaa.
Paikallisessa ohjelmatyössä olemme yrittäneet keskittyä asioihin, joihin voimme omalla työllämme vaikuttaa.
Työllisyyden hoidossa keskeistä on laajan työllisyysvaikutusajattelun laaja omaksuminen. Työllisyyden
edistämisen kysymykset liittyvät niin elinkeino-, koulutus-, talous- kuin sosiaalipolitiikkaankin. Sen vuoksi
Haminan kaupungin työllisyysohjelma ei ole pelkästään kaupungin sisäistä työllistämistoimintaa käsittelevä ohjelma, vaan se on laadittu yhteistyössä TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen VÄYLÄn, työllistämisen kentällä toimivien suurimpien yhdistysten ja SOTEK-säätiön, Haminan yrittäjien ja Kehittyvä
Hamina ry:n, kehittämisyhtiö Cursorin, Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä EKAMIn (jatkossa
EKAMI) ja sen alla toimivan seudullisten Rannikkopajojen, HAKO - työllisyyspoliittinen kuntakokeilu -hankkeen edustajien sekä eri hallinnonaloja edustavien kaupungin virkamiesten kanssa. Ohjelmatyöhön on eri
työryhmissä osallistunut 41 eri henkilöä. Siitä on vastannut työllisyyskoordinaattori YTM Sari Kinnunen
Haminan kaupungin työllisyysyksiköstä. Työllisyysyksikkö vastaa myös ohjelman koordinoinnista. Toteutumaan ohjelma saadaan monialaisella yhteistyöllä, jossa kaupunki on yksi toimija muiden mukana. Haluammekin lämpimästi kiittää kaikkia ohjelmatyöhön osallistuneita.
Ohjelman sisällön muodostavat johdantoluvun jälkeinen nykytilanteen ja toimijakentän kuvaus sekä tulevaisuuden toimintaympäristön analyysi. Ohjelman painopisteet toimenpiteittäin löytyvät luvusta kuusi.
Jokaisen painopisteen kohdalla on nostettu esiin 1-3 keskeisintä tai uutta toimenpidettä. Ohjelma-asiakirja päättyy toteutumisen seurannan ja arvioinnin kuvaukseen. Sen liitteestä löytyvät ohjelmatyöryhmien
kokoonpanot ja työprosessin tarkempi kuvaus.
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Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan
Kaupunkistrategia muodostaa ”katto-ohjelman” eri alojen yksityiskohtaisemmille ohjelmille. Haminan
kaupunginvaltuusto päivitti Haminan kaupunkistrategian kevättalvella 2015 ja päivittämisen yhteydessä
työllisyysasiat saatiin näkymään ohjelmaan muodossa Työpaikkojen ja yritysten lisääminen.

Työllisyysohjelma nivoutuu erityisesti strategian painopisteisiin Palvelut vastaavat muuttuvia tarpeita ja
Kasvava ja elinvoimainen Hamina. Työllisyyden edistämisellä on joko suoria yhteyksiä tai elinkeinotoiminnan kautta tiivis yhteys näiden painopisteiden kaikkiin alatavoitteisiin. Onnistuneella elinkeinopolitiikalla
kasvatetaan työllisyysastetta ja vähennetään työllistämistoimien tarvetta. Hyvällä työllisyydenhoidolla
taas voidaan esimerkiksi suoraan vaikuttaa osaavan työvoiman määrään. Yleisesti voidaan todeta hyvän
työllisyystilanteen vaikutus kaupungin talouteen, ja kaupungin viihtyisyyden ja muiden imagotekijöiden
vaikutus asukkaiden pysyvyyteen ja uusien työntekijöiden ja yritysten sijoittumispäätöksiin.

3

2. NYKYTILANNE - Työllisyyden ja työttömyyden kuva
Haminassa on n. 21 000 asukasta. Kaupungin asukasmäärä on laskeva ja väestö ikääntyy. Kaupungin työvoima1 on n. 9500 henkilöä. Tilastokeskuksen vuoden 2013 työssäkäyntitilasto osoittaa, että Haminassa
suurimmat työllistävät toimialat ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, kuljetus ja varastointi, teollisuus sekä
tukku- ja vähittäiskauppa. Vuoden 2015 aikana kuljetus- ja varastointi sekä palvelut ovat kuitenkin olleet
laskussa. Tällä hetkellä työvoimapulaa on lähinnä hoiva-alalla ja esimerkiksi metallialan erikoistuneemmissa tehtävissä.

Hamina 2013 (Henkilö muuttujina, Alue, Toimiala ja Vuosi)
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

267

B Kaivostoiminta ja louhinta

22

C Teollisuus

925

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

83

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen

40

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

904

H Kuljetus ja varastointi

1136

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

273

J Informaatio ja viestintä

80

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

79

L Kiinteistöalan toiminta

81

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

266

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

514

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

560

P Koulutus

434

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

1429

R Taiteet, viihde ja virkistys

74

S Muu palvelutoiminta

227

T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

16

X Toimiala tuntematon

58

616

0

Haminan väestömäärän ja työvoiman suhteella yhden prosentin nousu työttömyysasteessa tarkoittaa
noin 100 henkilöä. 2010-luvulla työttömyys on Haminassa kasvanut vuosittain noin 1,3%. Vuonna 2015
työttömyysprosentti on vaihdellut 13,6 ja 16 prosentin välillä. Syyskuussa työttömyysprosentti oli 14,2%,
kun se koko Kaakkois-Suomessa oli 14,9% ja koko maassa 12,8%. Työttömyyden erityispiirteitä ovat nuorten työttömyyden2 ja pitkäaikaistyöttömyyden lievä kasvu. Työttömiä työnhakijoita oli 1349 ja heistä pitkäaikaistyöttömiä3 374 eli lähes 30%. Alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 180. Kaakkois1

Työvoima. Työvoimalla tarkoitetaan kaikkia niitä 15–74-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti työmarkkinoiden
käytettävissä. Työvoima jaetaan työttömiin ja työssäkäyviin. Koululaisia, opiskelijoita ja eläkeläisiä ei yleensä lasketa
kuuluvaksi työvoiman piiriin.
2 Nuorten työttömyys. Nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan yleensä alle 25-vuotiaiden työttömyyttä. Työhallinnon tilastoissa alaikäraja on 17 vuotta. Nuorisotakuuseen liittyvissä seurannoissa mukana ovat lisäksi alle 29-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät.
3 Pitkäaikaistyötön. Pitkäaikaistyöttömyydeksi kutsutaan vähintään vuoden jatkunutta työttömyyttä.
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Suomessa nuorten työttömien osuus tämän ikäisestä työvoimasta on korkeampi (21,7%) kuin nuorten
työttömyys yleisesti koko maassa (16,5%). Tätä selittävät mm. 2. asteen koulutuksen korkea keskeyttämisaste sekä nuorten kotiseutu-uskollisuus. Työn perässä ei haluta muuttaa. Toinen ikäryhmä, johon on
syytä kiinnittää erityishuomiota, ovat yli 50-vuotiaat, joiden osuus työttömistä työnhakijoista on yli 40%.
Työttömien kokonaismäärän kasvu on Kaakkois-Suomessa jo jonkin aikaa ollut hitaampaa kuin muualla
Suomessa. Työpaikkoja on useina kuukausina ollut avoinna enemmän kuin vastaavana kuukautena edellisenä vuonna, mutta työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa.

Työttömyyden kehitys Haminassa 2012-2015

Työttömät työnhakijat
työttömät %
pitkäaikaistyöttömät
alle 25-vuotiaat

määrä
2012
1030
10,7
256
154

määrä
2013
1165
12,0
304
167

muutos
edell. v.
+135
+1,3%
+48
+13

määrä
2014
1268
13,3
316
172

muutos
+103
+1,3%
+12
+5

määrä
2015
1394
14,7
372
190

muutos
+126
+1,4%
+56
+18

Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset, elokuu 2012-2015

Etelä-Kymenlaakso on rakennemuutosaluetta, jossa suurimpia työnantajia kaupunkien ohella ovat perinteisesti olleet tehtaat ja satama. Useat puuteollisuuden alan tehtaiden sulkemiset (Kouvolan Kuusankosken Voikkaan tehdas (2006), Haminan Summan tehdas (2008) sekä Myllykosken paperitehdas (2011)) ja
tätä kautta menetetyt 2000 teollisuuden työpaikkaa ovat asettaneet alueen uuteen haasteelliseen tilanteeseen. Puuteollisuus on kuitenkin myös kyennyt uudistumaan ja tätä kautta turvaamaan jatkuvuuttaan.
Se tarjoaa alueella yhä töitä n. 2200 työntekijälle.
Uusia kivijalkoja kuitenkin tarvitaan ja niitä on lähdetty hakemaan mm. biotalouden, pakkausteollisuuden,
kyberturvallisuuden, matkailun ja peliteollisuuden aloja kehittämällä. Kotka-Hamina seudulla merkittävimpiä elinkeinosektorin avauksia ovat olleet paperiteollisuuden investoinnit Kotkassa, BioA-konsepti, Haminan LNG-terminaali, KSS Energia Oy:n aurinkoenergialaitos, Kotkan kantasataman ja Vaalimaan kauppakeskushankkeet ja risteilijäliikenne. Lisäksi työllisyyttä edistävät alueella E-18 -moottoritien jatke sekä
Googlen palvelinkeskusten laajennukset.
Vaikka puuteollisuus on Kymenlaaksossa käynyt läpi muutoksia, ei edellä sanotusta tule vetää sitä johtopäätelmää, että Kymenlaaksossa, tai ainakaan Haminassa tällä hetkellä työttöminä työnhakijoina olevat
ihmiset olisivat taustaltaan erityisen sidoksissa puuteollisuuteen. Puuteollisuudesta työttömiksi jääneet
henkilöt ovat sijoittuneet joko suoraan tai uudelleenkouluttautumisen kautta melko hyvin uudelleen työmarkkinoille. Tällä hetkellä, se, etteivät palvelualat ja kuljetus- ja liikenne Venäjän heikenneen taloustilanteen vuoksi tarjoa työtä normaaliin tapaan, on merkittävämpi tekijä. Työttömyyttä kaikilla aloilla selittävä tekijä on myös koulutuksen puute, sen vanhentuminen, tai se, ettei koulutusta vastaavia tehtäviä ole
alueella enää olemassa.

5

3. TOIMIJAKENTTÄ – Työllisyystoimijat Haminassa
TE-toimisto, työvoiman palvelukeskus VÄYLÄ ja Haminan kaupunki
Haminassa toimii Kaakkois-Suomen TE-toimiston toimipiste sekä Kotkan-Haminan seudun työvoiman palvelukeskus VÄYLÄn toimipiste. TE-toimistossa työskentelee neljä vakituista virkailijaa. VÄYLÄ vastaa monialaisen yhteispalvelun4 tuottamisesta yhteistyössä TE-toimiston, KELAn ja kaupungin kanssa. Haminan
kaupunkiorganisaatiossa työllisyyden hoitoa on keskitetty hyvinvointipalvelujen palvelualueelle, sosiaalipalvelujen tulosalueelle. Työllisyysyksikössä työskentelee työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänkuvaan
työllisyysasioiden lisäksi kuuluu hyvinvointipalveluiden kehittämishanketoimintaa. Työllisyysasioita hoidetaan palkkatuki- ja kesätyöllistämisen osalta henkilöstöhallinnossa.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu TE-toimiston, VÄYLÄn ja kaupungin tuottamia palveluja ja tehtäviä.

TE-toimisto
Työnantajan palvelut
työvoiman välitys, yrittäjyysneuvonta,
starttiraha, yrityskumppanihaku,
muutosturvan toimintamalli
Työnhakijan palvelut
työnvälitys, työtarjoukset,
avoimet työpaikat/
työpaikkavahti -palvelut
palkkatuki, työkokeilu,
työhön valmennus,
yritystutustumiset
ammatinvalinta- ja uraohjaus,
koulutusneuvonta,
ammatinvalintapsykologi (etäpalv.)
koulutuskokeilu,
ammatillinen
työvoimakoulutus
(perus-, ammatti-, erikoisammattitutk.
tai tutkinnot osat),
ammatilliset
täydennyskoulutukset eri koulutuksen
tarjoajilta,
TOPPIS: palkkatukityö + työvoimakoulutus,
omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla,
oppisopimus
Työnhakutaitoja ja työn aloittamista tukevia muita palveluja: cv-netti, atkkurssit, työnhakuvalmennus

Tehtävät/palvelut
VÄYLÄ
monialainen yhteispalvelu
TE-toimisto, kunta, KELA
välineinä näiden kolmen tahon
tarjoamat asiakkaan tilanteeseen sopivat palvelut, kuten:
työtarjoukset, muut julkiset
työvoimapalvelut
(palkkatuki, työkokeilu),
kuntoutuspalvelut,
koulutuspalvelut,
kuntouttava työtoiminta,
terveyspalveluja
(tarkastukset, neuvonta) jne.

KAUPUNKI
Sosiaalityö
Vastaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä
kunnassa.
Muut työttömän työnhakijan tarvitsemat
aikuissosiaalityön palvelut kuten:
velkaneuvonta, työkyvyn selvittelyt, eläkeselvittelyt, päihdehuollon palvelut
Työllisyysyksikkö
Taloudelliset tuet: kuntalisä, tilapäislaina
työllistämiseen yhdistyksille,
kaupungin työllistämistoiminnan
koordinointi,
työllisyysohjelman koordinointi ja
toteuttaminen,
työllistämishanketoiminta,
viranomais- ja toimijayhteistyö

Terveyspalvelut
työttömien terveydenhuolto,
mielenterveyspalvelut

Henkilöstöhallinto
palkkatukityöllistäminen,
kesätyöllistäminen,
(tehtävät siirtyvät myöhemmin
työllisyysyksikköön)
HAKO - kuntakokeiluhanke
2012-2015
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Monialainen yhteispalvelu: Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta.
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Muut toimijat
TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen ja kaupungin lisäksi työttömien aktivointitoimintaan osallistuvat merkittävällä tavalla EKAMI, EKAMIn alla toimiva seudullinen Rannikkopajat (nuorten työpajatoiminta
ja Etsivä nuorisotyö) sekä työllistämistoiminnassa mukana oleva kolmas sektori.
Kolmannen sektorin toimijoista toimintavolyymeiltaan suurimpia ovat SOTEK-säätiö ja Ravimäkiyhdistys
ry. Molemmilla toimijoilla on kuntouttavan työtoiminnan lisäksi laajasti myös muita palveluja työttömille.
Merkittävä 3. sektorin työllisyystoimija on myös Etelä-Kymen työttömät – EKYT ry, jonka kautta aukeaa
vuosittain useita kymmeniä palkkatukityömahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille (vuonna 2015 jo yli 60).
Rannikkopajat, SOTEK-säätiö ja EKYT ry tekevät myös yritysyhteistyötä.
Seuraavassa kuvassa on esitelty EKAMIn, Rannikkopajojen, SOTEK-säätiön ja suurimpien työllistämistoiminnassa mukana olevien yhdistysten toimintamuotoja.

RANNIKKOPAJAT

RODNIK ry

nuorten työpajat
(perinteinen ja seinätön
pajatoiminta, ammatilliset
pajat)
yksilövalmennus
työhönvalmennus
työvalmennus
kuntouttava työtoiminta
palkkatukityöllistäminen
oppisopimuskoulutus

SOTEK

kuntouttava työtoiminta

ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT - EKYT ry

palkkatukityöllistäminen
työllistämishankkeessa

palkkatukityöllistäminen ja
siihen liittyvä neuvonta

yrittäjyyskoulutuksia maahanmuuttajille

ns. siirrettyjen palkkatukityöllistettyjen työnantajana toimiminen

pitkä- ja lyhyempikestoinen
kuntouttava työtoiminta
(Goodwill, Poitsilan ja Linnoitus, pajamuotoinen ja "seinätön toiminta)

erilaiset korttikoulutukset
venäjän kielellä (hygieniapassi, työturvallisuus jne.)
tulkkaus- ja käännöspalvelut

kuntouttava työtoiminta
tulkkauspalvelua maahanmuuttajille
kurssitoimintaa

suomen kielen kurssit

virkistystoimintaa

asiointipalvelut maahanmuuttajille

ATK-tuki

etsivä nuorisotyö

maahanmuuttaja-yhdistystoiminta

peruskoulupaja

RAVIMÄKIYHDISTYS

pitkäkestoinen kuntouttava työtoiminta päihdekuntoutujille

kansainvälinen toiminta

ns. matalan kynnyksen pitkäkestoinen kuntouttava
työtoiminta pajatoimintana

työkokeilu
koulutusjaksot
Starttivalmennus

EKAMI
Ammatillinen aikuiskoulutus
pätevyys- ja korttikoulutukset

kehitysvammaisten työtoiminta

SININAUHA ry

sosiaalinen kuntoutus
Etsivä projekti
asunnottomuuden ehkäisy
VIP-nuoret ry (Jaspis)

kehitysvammaisten avotyöohjaus

kuntouttava työtoiminta

työvalmennus

nuorisoyhdistystoiminta

tutkintoon tai sen osiin valmistavat koulutukset NAO
(nuorten aikuisten osaamisohjelma)

työhön valmennus

aikuisten päihteettömät illat

ENO (Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen)

työkokeilut

erilaiset koulutuspalvelut

arjenhallintaryhmät

lyhyet täydennys-koulutukset

ammatillinen kuntoutus
oppisopimuskoulutus
erilaiset korttikoulutukset

palkkatukityöllistäminen

työvalmennus

nuorten kynnyksettömät pajaryhmät
vammaisten ja vajaa-kuntoisten työtoiminta
työhönvalmennus (myös
mielenterveyskuntoutujat)
ammatillinen kuntoutus
(KELA ja eläkevakuutus-yhtiöt)
työkokeilut
oppilaitosten työharjoittelut
palkkatukityöllistäminen
Kuntien Sosiaalitekniikka oy sosiaalinen yritys
kehittämishankkeita esim:
Avain Askel, Avittaja,
Tulevaan!
Opit työssä jne.
työtoiminnan opinnollis-taminen
KAKSPY ry (Klubitalo)
pitkäkestoinen kuntouttava
työtoiminta mielenterveyskuntoutujille

kielikoulutus maahanmuuttajille
kehittämishankkeet
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4. HAMINAN KAUPUNKIORGANISAATIO TYÖLLISYYDEN EDISTÄJÄNÄ
Palkkatukityöllistäminen
Haminan kaupungin palkkatukityöllistämiskiintiö on n. 60 (59/2014) palkka-tukityö5paikkaa henkilötyövuosina. Kiintiö sisältää velvoitetyöllistetyt6, joita on vuositasolla
alle viisi henkilöä. Määrä on kasvussa. Kaupunki käytti tukityöllistämiseen n. 860 000
euroa vuonna 2014. Lisäksi työyksiköt ovat
voineet palkata palkkatuella myös omalta
kustannuspaikaltaan. Kuluva vuosi on ollut
palkkatukityöllistämisen määrältään poikkeus, sillä kaupunki toteutti organisaatiouudistuksen ja kävi koko henkilökunnan osalta
yt-neuvottelut. Tämä keskeytti työllistämistoiminnan palkkatukityöllistämisen osalta.
Kaupunki on sitoutunut 50 henkilötyövuoden vähentämiseen vuoden 2016 loppuun
mennessä.

touttavan työtoiminnan paikkoja hajautetusti. Kaupungin omana toimintana toteutetaan noin neljännes kaikista kuntouttavan
työtoiminnan vuosittaisista toimintapäivistä.
Pääasiallisesti kaupunki ostaa kuntouttavan
työtoiminnan paikat yhteistyöyhdistyksiltä ja
säätiöltä. Suurimmat kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottajat (työtoimintapäivien jakautumisen mukaan) ovat SOTEK-säätiö (28%), Sininauha ry (18%) ja Ravimäkiyhdistys (17%). Näiden lisäksi yli 20 muuta yhdistystä ja organisaatiota tarjoaa pienempiä
määriä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
valtio maksaa kunnalle korvausta 10,09
e/hlö/työtoimintapäivä. Kunnan yhteistyö
useimpien yhdistysten kanssa perustuu tämän korvauksen siirtämiseen yhdistykselle.

Eniten palkkatukityöllistettyjä sijoittuu teknisen toimen tehtäviin, koulunkäynnin ohjaajiksi, päiväkotiapulaisiksi ja vanhuspalveluihin hoitoapulaisiksi. Tukityöjakson pituus on
pääasiallisesti kuusi (6) kuukautta, joten vuositasolla palkkatuella työllistyi vuonna 2014
135 henkilöä.

Kotkan-Haminan seudun Työvoiman palvelukeskus VÄYLÄn Haminan toimipisteen aktivointiaste7 oli syyskuussa 2015 63,3%, mikä
on valtakunnallisesti vertailtuna korkea. Palvelukeskus tuottaa palvelua myös Miehikkälään ja Virolahdelle. Syyskuun lopussa VÄYLÄn asiakasmäärä oli 516, joista haminalaisia
405. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaista oli 175. Työtoimintapäiviä oli vuonna
2014 yhteensä 30 639 ja näistä kaupungin
kuntouttavan työtoiminnan paikoissa 7280
eli vajaa neljännes. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ja työtoimintapäivien
määrät ovat viisinkertaistuneet vuosien
2005-2014 aikana.

Kuntouttava työtoiminta, työkokeilu- ja
työharjoittelupaikat
Kunnat vastaavat kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Haminan kaupunki tarjoaa kaupungin omassa organisaatiossa työkokeilu- ja työharjoittelupaikko sekä kun-

5 Palkkatukityö. Palkkatuki on TE-toimiston työttömän työnhakijan palkkaavalle yritykselle, muulle yhteisölle tai koti-

taloudelle maksama tuki. Tuki on aina harkinnanvarainen ja perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin.
6 Velvoitetyöllistetty: Velvoitetyöllistettävä on määräajan työttömänä työnhakijana ollut 57-59 -vuotias pitkäaikaistyö-

tön, jolle kunnan on järjestettävä työtä.
7 Aktivointiaste. Aktivointitoimenpiteitä ovat kuntien vastuulla oleva kuntouttava työtoiminta sekä TE-hallinnon pal-

veluvalikoimaan kuuluvat valmennus, kokeilu, työvoimakoulutus sekä työllistäminen palkkatuen avulla. Aktivointoimenpiteisiin osallistuvia henkilöitä ei virallisten tilastojen mukaan lasketa työttömiksi. Aktivointoimien aikana henkilön mahdollisista
työttömyysturvan
kustannuksista
vastaa
kokonaan
valtio
(tai
työttömyyskassa).
Aktivointiaste tarkoittaa sitä osuutta asiakkaista, joka on edellä mainittujen toimenpiteiden piirissä.
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Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmäärä
2005-2015 (tilanne 30.9.2015)

Työtoimintapäivät 2005-2015
(tilanne 30.9.2015)
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Eläkeselvittelyjä tehtiin vuonna 2014 26 henkilölle ja näistä myönteisen eläkepäätöksen
sai 8.
Nuorten kesätyöllistäminen ja työpajatoiminta
Haminan kaupunki tarjoaa vuosittain n. 170
kesätyöpaikkaa 17-25 -vuotiaille haminalaisille koululaisille ja opiskelijoille. Paikkojen
määrä
on
ollut
hiukan
laskeva.
Nuorten työpajatoiminnan kaupunki ostaa
Rannikkopajoilta, samoin kuin seudulliset etsivän nuorisotyön palvelut. Rannikkopajat
tarjoaa nuorille sekä perinteistä että ns. seinätöntä pajatoimintaa8. Toiminnan piirissä
on n. 100 haminalaista nuorta. Myös SOTEKsäätiö tarjoaa nuorille matalan kynnyksen
työpajatoimintaa.
Työllistämisen tuki-instrumentit9
Maaliskuussa 2015 kaupunki otti käyttöön tilapäislaina työllistämiseen yhdistyksille -lai-
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Seinätön pajatoiminta: Rannikkopajojen seinätön pajatoiminta on pajamuoto, jossa valmennuksellista otetta käytetään pajan seinien ulkopuolella. Pajalla tuetaan nuorta työ-, koulutus- tai oppisopimuspaikan etsimisessä ja autetaan yritystä
löytämään nuoria työntekijöiksi tai työkokeilijoiksi.
9

Tuki-instrumentti. Tässä ohjelma-asiakirjassa
tuki-instrumentilla tarkoitetaan taloudellisia tukia, joilla pyritään edistämään työllistymistä. Tukiinstrumentteja ovat esimerkiksi kuntalisä, tilapäislaina työllistämiseen yhdistyksille, työllistämisbonus, nuorten kesätyöseteli, palkkatuki tai yrityksen starttiraha.
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nan, jolla mahdollistetaan palkkatukityösuhteen käynnistäminen tilanteessa, jossa yhdistyksellä muutoin ole riittävästi kassavaroja (TE-toimiston palkkatuki maksetaan jälkikäteen). Laina on sidottu vähintään 300
päivää työmarkkinatukea saaneisiin. Lainapäätöksiä on syyskuun loppuun mennessä
tehty 12 kappaletta (20 800 euroa). Kaupungin maksamaan työmarkkinatukeen10 on lainojen avulla saatu laskennallisia säästöjä
vuodelle 2015 n. 25 000 euroa, minkä lisäksi
seuraaville kolmelle vuodelle koituvat laskennalliset säästöt ovat n. 140 000 euroa,
kun henkilöt palkkatukityöjakson ansiosta
pääsevät pois työmarkkinatuelta ja takaisin
työttömyyspäivärahan piiriin.
Toukokuussa 2015 kaupunki otti käyttöön
kuntalisän yrityksille. Kuntalisä on sidottu
palkkatukeen ja pitkäaikaistyöttömyyteen,
eli työllistettävän työnhakijan työttömyyden
keston tulee olla vuosi tai enemmän. Alle 30vuotiaiden osalta työttömyyden keston tulee
olla vähintään kuusi kuukautta. Kuntalisää
sessa, että henkilö ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, peruspäivärahaan,
työkyvyttömyyseläkkeeseen jne. Jos henkilö on
alle 25-vuotias, hänen on täytettävä vielä lisäehtoja ollakseen oikeutettu työmarkkinatukeen.
Työmarkkinatuki on yleisin työttömyysturvan
muoto Suomessa. Täysimääräisen työmarkkinatuen suuruus on vuonna 2015 bruttona 32,80 e/pv
euroa päivässä. Tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa ja sen suuruus ennen veroja on keskimäärin 705 euroa kuussa. Työmarkkinatuki on
veronalaista tuloa ja siitä peritään 20 prosentin ennakonpidätys.
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Työmarkkinatuki. Työmarkkinatuki on työttömyysturvan muoto, jota maksetaan siinä tapauk-
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voi saada myös, kun palkkaa työttömän
työnhakijan oppisopimussuhteeseen.
Kuntakokeiluhanke HAKO
Vuosina 2012-2015 Haminan ja Kotkan kaupungit ovat yhteistyössä toteuttaneet
HAKO–Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi - hanketta.

Seuranta
Koska työllisyysasioita on hoidettu kaupunkiorganisaatiossa hajautetusti, myös niiden
seuranta on ollut hajautettua. Seurantaa on
kaupunkiorganisaatiossa toteutettu mm. perusturvalautakunnan (1.7.2015 lähtien sosiaali- ja terveyslautakunta) nimeämän aktivointityöryhmän kautta.

Työllisyyden hoidon kustannukset
Alla olevaan taulukkoon on koottu Haminan kaupungin työllisyyden hoidon kustannukset vuonna
2014.

Haminan kaupungin työllisyyden hoidon kustannukset vuonna 2014
Työvoiman palvelukeskus VÄYLÄn toimintamenot
(sisältää kuntouttavan työtoiminnan ostospalvelut)
Kesätyöllistäminen
Palkkatukityöllistäminen
palkkojen sivukulut n. 23%
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, Rannikkopajat
(sisältää palkkatukityöllistämisen)
Kunnan työmarkkinatukiosuus n.
Kaikki yhteensä n.
Tulot kaupungin työtoimintapäivistä n.

481 000
(366 500)
196 000
860 000
197 800
262 500
(114 500)
960 000
2 957 300
70 000

Työmarkkinatukilain muutos kasvatti kuntien maksuosuutta
Vuoden 2006 työmarkkinatukilain uudistus siirsi ensimmäisen kerran vastuuta työmarkkinatuen
kustannuksista valtiolta kunnille niin, että kunnat osallistuivat työmarkkinatukikuluihin maksamalla 50% niiden henkilöiden työmarkkinatukikuluista, joille on kertynyt vähintään 500 työmarkkinatukipäivää. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi työmarkkinatukilaki lisäsi kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista edelleen. Nyt kunnat maksavat 50% niiden henkilöiden työmarkkinakuluista, joille on kertynyt työmarkkinatukipäiviä vähintään 300 ja 70% niiden
henkilöiden osalta, joilla työmarkkinatukipäiviä on 1000 tai enemmän. Lakimuutoksen aiheuttama
lisäys kaupungin menoihin on noin 0,5 M€ ja työmarkkinatukimaksujen odotetaan nousevan yli
1,5 miljoonan euron vuonna 2015. Haminan kaupungin työllistämiseen käytetyistä resursseista (n.
3,5 M€) lähes puolet menee siis ns. passiiviseen turvaan.
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1,5M€

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2006-2015 (syyskuun tilanne)
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Lakimuutosten myötä kuntien toiminnallinen ja taloudellinen vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä
on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. Jos kehitys jatkuu edellisten vuosien kaltaisena Haminan työmarkkinatukikustannukset tulevat olemaan vuonna 2016 noin 1,7 miljoonaa euroa.
Työttömyys ja syrjäytyminen aiheuttavat myös muita kuluja etenkin terveydenhoidossa ja muualla sosiaalitoimessa, mutta näiden kulujen suuruudesta ei ole käytössä luotettavia tilastoja tai
arviota.

5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUDEN HAASTEET
Runsaasti lakiuudistuksia
Työllisyyden hoidon kenttää ovat viime aikoina leimanneet runsaat lakiuudistukset. Jo edellä mainitun työmarkkinatukilain uudistuksen lisäksi myös palkkatukijärjestelmä uudistui 1.1.2015. Se
muutti palkkatuen prosenttiperustaiseksi ja sitoi sen työttömyyden kestoon. Lakiuudistus paransi
yhdistysten palkkatukityöllistämismahdollisuuksia, mutta alensi tuen määrää keskimäärin. Työvoimahallinto on kohdistanut palkkatukea erityisesti pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta muuttui 1.1.2015 (voimaan 1.7.2015). Lakiuudistuksen myötä
kuntouttavaa työtoimintaa voi harjoittaa 4 päivänä viikossa aiemman viiden sijaan. Tämä asettaa
haasteita etenkin niille kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaville yhdistyksille, joille työtoimintapäivistä
maksettavat
valtionkorvaukset
ovat
merkittävä
tulonlähde.
Työvoiman palvelukeskuksia ohjaava laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(ns. TYP-laki) muuttui 1.1.2015 (voimaan viimeistään 2016 alusta). Lakimuutoksen myötä myös
alueellisia organisaatiorakenteita uudistetaan niin, että Kotkan-Haminan työvoiman palvelukeskus VÄYLÄn Haminan toimipiste on 1.1.2016 lukien yksi uuden ja laajemman toiminta-alueen toimipisteistä. Uusi toiminta-alue kattaa koko Kymenlaakson alueen. Asiakkaiden ohjauksessa monialaiseen yhteispalveluun noudatetaan TYP-lain mukaisia asiakaskriteereitä. Asiakaskriteerit
määrittävät täsmällisemmin monialaisen yhteispalvelun asiakaskunnan aiempaan asiakasohjaukseen nähden. Oleellisimpana muutoksena asiakaskunnan määrittelyssä on selkeä näkemys suuntautumisessa joko koulutukseen tai työelämään. Edelleen kyseessä ovat kuitenkin monialaisen
yhteispalvelun tarpeessa olevat pitkäaikaistyöttömät.
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Uudistus sulkee keskusten asiakkuuksista pois pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (tällä hetkellä n. 1/3 asiakkaista). Vastuu tästä asiakasryhmästä tulee mahdollisesti siirtymään entistä korostetummin kunnille. VÄYLÄn asiakasmäärän odotetaan uusienkin asiakaskriteerien myötä lisääntyvän noin sadalla.
Kaikki kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on edelleen kuntien vastuulla. Uusi sosiaalihuoltolaki (voimaan 1.4.2015) painottaa myös sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalinen kuntoutus on oikea
palvelumuoto silloin, kun henkilö ei kykene osallistumaan työhön, koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan.
Hallitusohjelma
Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa on linjattu, että työn vastaanottamista estäviä
kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan mm. uudistamalla työttömyysturvaa, tiukentamalla työn vastaanottovelvollisuutta ja velvollisuutta osallistua työllistymistä
edistäviin aktivointitoimenpiteisiin sekä luomalla osallistavan sosiaaliturvan malli. Hallitus on jo
ilmoittanut, että ansiosidonnaisen päivärahan11 kestoa leikataan 100 päivällä vuoden 2017 alusta.
Kannustinloukkujen purkamista koskevan selvityksen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun
mennessä ja säännösmuutosten astua voimaan vuoden 2018 alusta. Osana osallistavan sosiaaliturvan mallia selvitetään, onko työttömyysturvaa mahdollista nykyistä laajemmin käyttää osaamisen kehittämiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen. Jo aiemmin on linjattu myös, että vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan vuoden 2016 alusta muuttamalla työhistoriaehtoa sekä vapaalle hakevalta, että hänen paikalleen palkattavan työttömän työnhakijan osalta.
Hallitus pyrkii uudistamaan laajasti työoikeudellista sääntelyä paikallisen sopimisen edistämiseksi
sekä purkamaan työllistämisen esteitä. Keinoina on esille tuotu esimerkiksi työsuhteiden määräaikaisuuden perusteluvaatimuksen poistaminen alle vuoden kestävien työsuhteiden osalta, koeajan pidentäminen, takaisinottovelvollisuuden joustavoittaminen ja työntekijöiden muutosturvan
kehittäminen. Työvoimahallintoa hallitus uudistaa mm. digitalisoimalla palveluja ja uudistamalla
sähköiset TE-palvelut. Työvoimahallinnon työn painopistettä siirretään yritysyhteistyöhön. Työttömyysturvan sanktioiden täytäntöönpanoa tehostetaan. Hallitus on käynnistänyt selvitystyön
vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluiden siirrosta resursseineen kuntien vastuulle. Mikäli
siirtoa lähdetään toteuttamaan, se tapahtuu kokeilujen avulla (ns. kuntakokeilu 2). Kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta. Helpoimmin työllistyvien osalta hallitus puolestaan pyrkii vahvistamaan
yksityisten työvoimapalvelujen roolia.
Työllisyyden hoitoa koskettaa hallituksen kärkihankkeista vahvasti toisen asteen ammatillisen
koulutuksen reformi, joka mm. pyrkii lisäämään työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, lisäämään
nuorten oppisopimuskoulutusta ja joustavoittamaan opiskelua siten, että tutkinnot suoritetaan
entistäkin käytännönläheisemmin. Jatkossa elinkeinoelämän nopeisiin muutostarpeisiin voivat
koulutusta ja kehittämispalveluja tarjota muutkin kuin koulutuksen järjestämisluvan omaavat järjestäjät. Myös toisen asteen koulutukseen hakua ja opiskelijavalintoja tullaan uudistamaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää uudistetaan laajasti yhdistämällä peruskoulutuksen,
ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen rahoitusjärjestelmät. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja rahoituslainsäädännön uudistaminen ja uuden
koulutussopimusmallin käyttöönotto on ajoitettu vuoden 2018 alkuun.
11 Ansiosidonnainen päiväraha. Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan on oikeutettu henkilö, joka on

ollut vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenenä ja täyttänyt työssäoloehdon. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon ja sitä maksetaan korkeintaan 500
päivän ajan. Peruspäivärahaa maksetaan työttömäksi jääneelle ja työssäoloehdon täyttäneelle henkilölle,
joka ei ole työttömyyskassan jäsen. Peruspäivärahaa maksetaan korkeintaan 500 päivältä. Vuonna 2015 peruspäiväraha on 32,80 (+ mahdollinen lapsikorotus 5,29–10,02 e/pvä).
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Rahoituslainsäädännön uudistamisen odotetaan johtavan ammatillisen koulutuksen rahoituksen
leikkaukseen lähes 250 M€:lla.
Korkea-asteella työelämään siirtymistä pyritään nopeuttamaan mm. nopeuttamalla toisen asteen
koulutuksesta korkeakouluihin siirtymistä, uudistamalla valintamenettelyjä ja mahdollistamalla
tehokkaampi ympärivuotinen opiskelu. Myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista kehitetään.
Hallitusohjelmalla pyritään kehittämään nuorisotakuun12 toimintamallia ja vahvistamalla etsivää
nuorisotyötä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla ehkäistään koulupudokkuutta ja taataan kaikille peruskoulun päättäville koulutuspaikka. Nuorten ohjaus- ja tukipalveluiden sekä nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteen kytkemistä vahvistetaan. Nuorten työllistymistä edistetään
mm. nuorten yrittäjyyspajatoiminnalla, vahvistamalla työnetsijätoimintaa, kehittämällä nuorten
palkkatukea sekä lisäämällä Sanssi-kortin 13käyttöä.
Osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille hallitus pyrkii edistämään mm. työkykykoordinaattoritoiminnalla, poistamalla työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon
kannustinloukkuja sekä toteuttamalla kuntapilotteja sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palvelujen kehittämiseksi
Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä ja tätä kautta kilpailukykyä hallitus pyrkii parantamaan mm. yrittäjien palvelu- ja tukijärjestelmiä uudistamalla, vapauttamalla kauppojen aukiolon,
tarkistamalla kilpailulainsäädäntöä ja toteuttamalla hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen.
Alueita vaaditaan varautumaan rakennemuutoksiin varautumissuunnitelmilla.
Ohjelmaa valmistellessa tiedetään, että kuntien tehtäviin voimakkaasti vaikuttavat aluehallintouudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus astuvat voimaan vuoden 2019 alusta. Vielä ei
tiedetä, missä määrin työllistämistoiminta katsotaan aikuissosiaalityöhön kuuluvaksi ja sitä kautta
uudistuksen alaiseksi toiminnaksi. Uudistus tulee siis osaltaan myllertämään työllistämistoiminnan vastuita ja rakenteita, mutta tarvetta toiminnan lisäämiselle muutokset eivät tule poistamaan.
Kelan ja TE-toimistojen tilanne
Kansaneläkelaitos, Kela, käy parhaillaan läpi mittavaa organisaatiouudistusta. 1.1.2016 lähtien Kelan organisaatio muodostuu kuudesta tulosyksiköstä. Yksiköistä suurin on etuuspalvelujen yksikkö, joka kattaa koko maan sisältäen viisi vakuutuspiiriä.
Myös TE-toimistot ovat haasteellisessa tilanteessa. Työllisyyden hoidon rahoitusta leikataan 50
miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 100 miljoonaa euroa vuonna 2017. TE-toimistoille on tulossa
muutoksia myös määrärahojen hallinnoinnin suhteen, kun työllistämismäärärahoista tutkintoon
johtavien koulutusten hankintaan osoitetut määrärahat siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön
hallintaan.
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Nuorisotakuu: Nuorisotakuu on vuoden 2013 alussa Suomessa voimaan tullut nuorten yhteiskuntatakuu,
jossa alle 25-vuotiaalle työttömälle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan kolmen kuukauden kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia.
13 Sanssi-kortti kertoo työnantajalle, että nuorella, alle 30-vuotiaalla työnhakijalla on oikeus palkkatukeen.
Duunikortti kertoo saman 30 vuotta täyttäneestä työnhakijasta.
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Muita yleisiä kehityskulkuja
Hallitusohjelman ulkopuolelta toimintaympäristöä ja sen muuttumista koskevia kysymyksiä ovat
kysymykset perustulosta/kansalaispalkasta sekä kysymykset työelämän muuttuvista tarpeista ja
kasvavista odotuksista ammattiosaajille. Työn muodot ja ammatit muuttuvat niin, että yrittäjyys
lisääntyy ja perinteinen täysipäiväinen, paikkaan sidottu ja vakituisessa työsuhteessa tehtävä työ
menettää yhä enemmän merkitystään. Kun ns. suurien työnantajien määrä vähenee, tulee PKsektorilla ja yrittäjyydellä olemaan aiempaa merkittävämpi rooli uusien työpaikkojen syntymisessä. Työnantajina toimivat yritykset odottavat oppilaitoksilta entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusten sisältöjen ja koulutustarjonnan suunnittelussa. Kaikilla toimialoilla työn luonteeseen ja
osaamisvaatimuksiin vaikuttaa teknologian kehitys.
Yleisesti Suomen talous ja kilpailukyky on heikentynyt, emmekä ole pystyneet vielä kääntämään
taloutta kasvuun samalla tavoin kuin muualla Euroopassa on pystytty. Lähivuosina työttömyys
jatkaa edelleen kasvuaan, samoin kuin pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys. Syrjäytyneiden nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa. Oman erityisryhmänsä
työllisyysasioiden hoitamisessa muodostavat myös maahanmuuttajataustaiset työttömät. Maahanmuuttajien osuus pitkäaikaistyöttömistä on viime vuosina ollut kasvussa ja maahanmuuttajien
työttömyys on keskimääräistä yleisempää, vaikkakin erot eri kieliryhmien välillä ovat suuria.
Haminan omat haasteet
Kuten lukuisten muidenkin paikkakuntien Suomessa, Haminan haasteita ovat hoivasuhdetta heikentävä väestön ikääntyminen ja asukasluvun pieneneminen. Ratkaisevaa on, kuinka Hamina pystyy luomaan nuoriinsa tulevaisuudenuskoa, vastaamaan asukkaidensa toiveisiin ja hyödyntämään
matkailuvalttejaan, markkinoimaan etätyömahdollisuuksia sekä parantuneita liikenneyhteyksiä
pääkaupunkiseudulle. Pk-yritykset ovat työllisyyden kulmakivi myös meillä. Muihin osaamishaasteisiin kuuluu esimerkiksi se, kuinka muodostamme työpaikkoja isojen alueelle sijoittuvien yritysten ympärille.
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6. OHJELMAN PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET 2016-2020
Työllisyysohjelmatyön pohjaksi ja sen aikana on toimijoita kuulemalla kartoitettu meillä tunnistettuja kehittämiskohtia ja haasteita. Osa haasteista on sellaisia, jotka työllisyystoimijat ympäri Suomen jakavat. Ohjelmassa on pyritty mahdollisimman suureen konkreettisuuteen ja keskitytty niihin asioihin, joita meillä paikallisesti voidaan omana työnä tehdä. Joidenkin tavoitteiden osalta on
jouduttu vielä tässä vaiheessa tyytymään abstraktimpaan toimenpide-ehdotukseen. Esimerkiksi
palvelupolkujen tarkastelemista ja kehittämistä ei ole palvelujen moninaisuuden ja tarkastelun
vaatiman ajan vuoksi voitu sisällyttää työllisyysohjelmatyön sisään, vaan työ tulee olemaan osa
ohjelmaa.
Kehittämiskohteet on koottu ohjelmassa kuuden painopisteen alle. Painopisteet ovat:








uusien työpaikkojen luominen ja työpaikkojen säilyttäminen
yritysten perustaminen ja yrittäjyyskasvatus
nuorten työllistymisen tukeminen
pitkäaikaistyöttömyydestä uuteen alkuun
koulutuksen kautta työmarkkinoille
tarkoituksenmukaiset palvelut ja palveluprosessit

Seuraavissa luvuissa painopisteet käydään läpi ja kuvataan niitä eteenpäin vievät konkreettiset
toimenpiteet. Jokaisesta painopisteestä on poimittu 1-3 vaikuttavinta tai uutta toimenpidettä ohjelman ”kärjiksi”. Tekstiosioiden rinnalle ja alle sijoittuvista taulukoista näkyvät tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi toimenpiteiden vastuutahot, resurssit ja toimenpiteen kesto tai aloitusaika,
siltä osin kuin ne on ohjelmaprosessin aikana ollut mahdollista määrittää.

12 kehittämisen kärkeä
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Painopiste 1: Uusien työpaikkojen luominen ja työpaikkojen säilyttäminen
Uudet työllistämismallit: Kuntien Sosiaalitekniikka oy - sosiaalinen yritys
Sosiaaliset hankintakriteerit käyttöön
Työllisyys- ja yritysvaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa
Uusien työpaikkoja luodaan ns. tuki-instrumenttien avulla. Haminan kaupunki myöntää yrittäjälle kuntalisää, tämän palkatessa
pitkäaikaistyöttömän tai nuoren palkkatukityösuhteeseen tai oppisopimussuhteeseen.
Yhdistyksille kaupunki myöntää tilapäislaina
työllistämiseen yhdistyksille -lainaa, joka
mahdollistaa palkkatukityösuhteen käynnistämisen tilanteessa, jossa yhdistyksen kassavarat ovat vähäiset.
Kuntalisän käyttöönotto on muiden kaupunkien kokemusten pohjalta melko hidasta. Tavoitteena on, että kuntalisän vuosittainen
myöntömäärä kasvaa niin, että ohjelmakauden lopulla yrityksille myönnetään 30 kuntalisää vuosittain. Yhdistyksille myönnettävien
tilapäislainojen osalta tavoite on 40 tilapäislainaa vuosittain.
Haminan kaupunki ottaa ohjelmakaudella
käyttöön nuorten kesätyösetelin tukeakseen nuorten itsenäistä kesätyöhakua yrityksistä. Kaupunki tutkii myös mahdollisuutta yhdistyksille suunnatun työllistämisbonuksen käyttöönottamiseksi. Työllistämisbonuksen ydinajatus on kannustaa yhdistystä etsimään yrityksestä jatkotyöpaikka
henkilölle, joka on työskennellyt yhdistyksessä palkkatuella.
TE-toimiston merkittävimmät tukiinstrumentit työllistämisen edistämiseksi ja
yritystoiminnan tukemiseksi ovat palkkatuki, (kunnille, yrityksille mm. oppisopimuskoulutukseen sekä erityisesti yhdistysten
100%:n palkkatuki yli 2 vuotta työttömänä
työnhakijana olleille) sekä aloittavan yrittäjän starttiraha. Palkkatuen painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

Uusien työpaikkojen syntymistä edistetään
luomalla sekä useampien yritysten että yhdistysten yhteistyöllistämismalli tai -malleja.
Yritysten yhteistyötarpeita ja tukitarpeita
työllistämiseen liittyen kartoitetaan, kehitetään yrittäjien yhteistyöllistämismalleja toimialoittain ja toimintamalli sille, miten piilotyöpaikkoja yrityksistä etsitään. Työttömille
työnhakijoille järjestetään säännöllisiä yritystutustumisia. Yrittäjiä ja yhdistyksiä tiedotetaan erilaisista työllistämiseen saatavista tuista, annetaan koulutusta työnantajaosaamisessa sekä luodaan malli yhdistysten yhteistyöllistämiselle.
Yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan eri
tahojen tarjoamiin tuotteistamis-koulutuksiin tavoitteena lisätä yhdistysten taitoa
oman osaamisen ”paketoinnissa” myytäväksi palveluksi, jolla voi olla työllistämisvaikutus, samalla kun se tuottaa tuloja yhdistykselle (esim. kylätalkkaritoiminta).
Työllisyysyksikön, muiden työllisyys-toimijoiden, TE-toimiston, kaupunkikehitys-palvelujen, Cursorin, EKAMIn, Haminan yrittäjät ry:n
ja Kehittyvä Hamina ry:n välistä yhteistyötä
yritysasioissa lisätään.
Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan TEtoimistoon YT-menettelyn alkamisesta, jos
menettely koskee vähintään 10 henkilöä.
TE-toimiston Muutosturvan toimintamalli
käytetään vähintään 10 henkilön irtisanomistilanteissa. Tavoitteena on nopeuttaa ja
helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.
Toimintamalliin liittyy yhdessä henkilöstön
kanssa tehtävä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jossa sovitaan mm. keinot ja yhteistyötavat sekä -tahot, joiden
avulla irtisanottavien uudelleen työllistymistä nopeutetaan.
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Työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen pyritään myös onnistuneiden yritysten omistajan tai sukupolvenvaihdosten kautta. Yritysten tulee kyetä uudistamaan toimintamallejaan ajan vaatimusten mukaisiksi esimerkiksi teknologian hyödyntämisen osalta. Omistajanvaihdostilanteeseen tulee valmistautua huolella ja
ajoissa, että yritys on hyvässä kunnossa ja
kiinnostava luovutushetkellä.

nistää seudullisen elinkeino-ohjelman (Kaakon kasvuohjelma 2013-2017) uudistamistyön vuoden 2016 alussa.

Työpaikkojen säilyttämisen ja luomisen tavoitteita, mutta myös vajaakuntoisten työllistämistavoitetta tukee sosiaalisten kriteerien käyttöönotto harkinnanvaraisina kaupungin suorittamissa hankinnoissa. Tavoitetta kohden pyritään kouluttamalla ensin
kaupungin hankinnoista vastaavia vastuulliset hankinnat -teemasta ja sisällyttämällä
sen jälkeen sosiaalisia hankintakriteerejä
kaupungin hankintaohjeisiin. Sosiaalisia kriteerejä ei voi käyttää aina, mutta tavoitteena
on saada ne käyttöön niissä tapauksissa, kun
se on mahdollista vaarantamatta kilpailuttamisen onnistumista.
Haminan ja Kotkan kaupungit edistävät vajaakuntoisten työllistämistä ja luovat uusia
työpaikkoja sosiaalisen yrityksensä Kuntien
Sosiaalitekniikka oy:n kautta.
Sekä Haminan kaupunki että työllistämistoimintaa toteuttavat yhdistykset harjoittavat
aktiivista työllistämishanketoimintaa. TEtoimisto kouluttaa yhdistyksiä hanketoiminnassa ja lisää näin yhdistysten hankeosaamista työllisyyshankkeissa.
Päätösten työllisyysvaikutusten arviointi
samoin kuin yritysvaikutusten arviointi tulee ottaa yleiseksi toimintatavaksi.
Uusien työpaikkojen luomisen ja työpaikkojen säilyttämisen kannalta on tärkeää, että
työllisyystoiminta kytkeytyy tiiviisti kaupunkistrategiaan ja kaupungin elinkeinotoimintaan ja elinvoimaan. Työllisyystoimijoiden
työtä tulee tukemaan se, että marraskuussa
2015 Haminan kaupunki käynnistää Kasvuohjelmatyön (elinkeino ja kilpailukykyohjelma) ja myös kehittämisyhtiö Cursor käyn-
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Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

työpaikkojen
lisääminen/
työpaikkojen säilyttäminen

päätösten työllisyys- ja yritysvaikutusten arviointi
yleiseksi toimintatavaksi

kaupunkipäättäjät

onnistuneet yritysten omistajan tai sukupolven
vaihdokset

Cursor/
yrittäjät

Kuntien Sosiaalitekniikka oy - sosiaalinen yritys

SOTEK- säätiö,
Hamina, Kotka

Resurssit

Kesto/
aloitus

Muutosturvan toimintamalli
Aktiivinen työllistämis- ja kehittämishanketoiminta
(yritysten toimintaedellytysten parantaminen,
uusien yritysten synnyttäminen)

yhdistysten
työllistämisen
lisääminen

kaikki toimijat

hankkeiden
omarahoitusosuudet

- tilapäislaina työllistämiseen yhdistyksille
- työllistämisbonuksen käyttöönoton
selvittäminen

kaupunki

52000/40 kpl/v

- yhdistysten yhteistyöllistämismallit
- tiedotusta työllistämiseen saatavista tuista/
koulutusta työnantajaosaamisessa

työllisyys-yksikkö/
EKYT ry

- yhdistysten kouluttaminen
työllistämishankkeiden hallinnoinnissa

TE-toimisto

- kannustetaan osallistumaan yhdistyksille
järjestettäviin koulutuksiin oman osaamisen
paketoinnista myytäviksi palveluiksi
(esim. Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin
ekosysteemiä -hankkeen koulutukset)

yritysten
työllistämisen
lisääminen

yrittäjien tukeminen

sosiaalisesti
kestävät
hankinnat

- kuntalisä (2016/10 kpl -> 2020/30 kpl)
- kuntalisän palkkatukisidonnaisuus
puretaan
- nuorten kesätyöseteli

kaupunki

- starttiraha (ja muut yritystuet)

TE-toimisto

- yritysten yhteistyöllistämismallit
- malli sille, miten piilotyöpaikkoja
yrityksistä etsitään

Kehittyvä Hamina
ry:n
-hanke, mikäli
hanke saa rahoituksen

hankkeen koko
n. 70 000

- varaudutaan aluksi määräaikaisen
yrityskoordinaattorin palkkaamiseen

kaupunki

35000

- tiedotusta työllistämiseen saatavista tuista/
koulutusta työnantajaosaamisessa

työllisyys-yksikkö/
EKYT ry

- Kehittyvä Hamina ry:n tukiverkosto
- Cursorin tukipalvelut yrittäjälle
- TE-toimiston tukipalvelut yrittäjälle
- EKAMIn yrittäjyyskoulutus ja -kasvatus
- yrittäjien tuki- ja koulutustoiminnan
(cursor, oppilaitokset) yhdistäminen yhä
enemmän TE-palveluihin
- hankinnoista vastaavien henkilöiden
kouluttaminen ja sosiaalisten
hankintakriteereiden
kirjaaminen hankintaohjeisiin
- työllisyysvaikutusten huomioiminen
hankinnoissa harkinnanvaraisesti

konserni-hallinto ja Hankinta Taitoa

21 00063 000/v
kesätyösetelin
resurssi-varaus
painopiste 3.

2017-

2016

2017-2018

2016 -
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Painopiste 2: Yritysten perustaminen ja yrittäjyyskasvatus

Lisää matalan kynnyksen yrittäjyyttä
TE-toimisto ja etenkin Kehittämisyhtiö Cursor tarjoavat laajat tukipalvelut yrityksen
kaikkiin vaiheisiin, niin aloittavalle, vakiintuneelle tai yrityksestään luopumassa olevalle
yrittäjälle kuin alueelle sijoittumassa olevalle
yrityksellekin. EKAMI kehittää vahvasti yrittäjyyskoulutustaan. Haasteena on lähinnä
se, miten laaja yrittäjien tuki- ja koulutustoiminta saataisiin yhdistettyä yhä enemmän
TE-palveluihin, eli yhteistoiminnan tiivistäminen entisestään.
Haminassa koetaan, että uuden saapuvan
yrityksen vastaanotto on kunnossa ja yrityksen yhteydenotosta alkavan toiminnan malli
on selkeä. Kehittämistä löydettiin lähinnä
henkilökunnan kouluttamisessa saapuvan
yrityksen tarpeisiin sekä reaaliaikaisen tiedon kulussa, kun keskustellaan yritykselle
tarjolla olevasta työvoimasta.

Ammatillisten neuvottelukuntien toiminnalla EKAMI varmistaa koulutuksen ja elinkeinoelämän tiiviin yhteyden ja toiminnan
samansuuntaisuuden.
Kehittyvä Hamina ry innostaa osaltaan yrittäjyyteen tuomalla esille menestyvien yritysten yritystarinoita ja luomalla kokeneemmista yrittäjistä tukiverkoston aloittavan
nuoren yrittäjän tueksi kummiyritysten muodossa. Se tukee erityisesti nuoria osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen. Rodnik ry järjestää yrittäjyyskoulutuksia maahanmuuttajille
yhteistyössä Cursorin kanssa.

Yrittäjyyskasvatus on sisältynyt sekä varhaiskasvatuksen että oppilaitosten opetussuunnitelmiin jo kymmenen vuoden ajan, mutta
1.8.2016 käyttöönotettavissa opetussuunnitelmissa sen paino vahvistuu entisestään kaikilla kouluasteilla. Omalta osaltaan kaikki toimijat toteuttavat Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatus-strategiaa.
EKAMI kehittää parhaillaan voimallisesti yrittäjyyskasvatustaan. EKAMIn uusia yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen muotoja ovat
opiskelijoiden Nuori Yrittäjyys (NY) -mallin
mukaiset
harjoitusyritykset,
oppilaitososuuskunta ja opiskelijoiden osuuskunnat, Yrittäjän varjo -toiminta sekä opiskelijoille suunnatut yrittäjyyskahvilat, joissa on
mahdollista kuulla yrittäjätarinoita ja tavata
yrittäjävieraita. Oppilaitos toteuttaa toimintaa Nuori Yrittäjyys (NY) -verkoston ja YESkeskuksen malleilla. Yrittäjyyskoulutusta ja kasvatusta kehitetään yrittäjyyskouluttajien
yhteispalavereissa.
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Tavoite
Yrittäjän tukeminen

Toimenpiteet

Vastuutahot

TE-toimiston ja Cursorin tukimuodot yrittäjille eri
vaiheissa

Cursor,
TE-toimisto,
kaupunki
Kehittyvä
Hamina ry. Haminan yrittäjät

aloittavan yrittäjän tukiverkosto/
kummiyritystoiminta (Kehittyvä Hamina)
mentoritoiminta (Cursor)

Yrittäjyyden ja yrittäjyysopintojen suorittamisen lisääminen

Ukko- ja Easy -laskutuspalveluiden esittelyt
Ekami: NY (nuori yrittäjä) harjoitusyritys- ja yrityshautomo-toiminta, opiskelija yrittäjän varjona -toiminta, Businessakatemia (opiskelijoiden osuuskunnat, oppilaitososuuskunta),
Minun yritystarinani -tuokiot, ammatilliset neuvottelukunnat ja yrittäjyyskouluttajien yhteispalaverit
yrittäjyyskoulutukset maahanmuuttajille

Yrittäjyyskasvatus,
matalan kynnyksen
yrittäjyysmallit ja
yrittäjäasenteen vahvistaminen

Tiedonvälitys

osuuskuntatoiminnasta tiedottaminen/kouluttaminen
työosuuskunnan perustaminen

Kesto/
aloitus

Resurssit

EKAMI

Rodnik ry ja
Cursor
Kehittyvä Hamina ry/EKAMI

menestyksekkäiden yritystarinoiden esille tuonti
uuden OPSin mukainen yrittäjyyskasvatuspainotus
kaikille
yleisesti parempi tiedonvälitys
ja verkostona toimiminen

varhaiskasvatus,
kaikki kouluasteet ja oppilaitokset
kaikki toimijat

Painopiste 3: Nuorten työllistymisen tukeminen

Nuoret työnvälityksen keskiössä
Peruskoulupajan jatkuminen turvataan,
lisää työkokeilu-, työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja

Nuorten työllistäminen on TE-toimiston
työnvälityksen painopiste ja myös palkkatukea kohdennetaan nuorten työllistämiseen. Haminan kaupunki ottaa ohjelmakaudella käyttöön kesätyösetelin tukemaan nuorten itsenäistä kesätyöpaikan hakua yrityksistä.
Haminan kaupunki työllistää vuosittain n.
150-170 nuorta. Kaupunki ottaa käyttöön
kesätyöpaikkakiintiön sosiaalisin perustein
kohdennettuna toimeentulotuen varassa

oleville nuorille. Kaupunki kohdistaa kesätyöllistämistään toisen asteen koulutuksesta keväisin ammattiin valmistuville nuorille ja tarjoaa kesätyöjakson aikana tukipalvelua nuoren työnhakuun.
Kaupunki, Rannikkopajojen seinätön paja
ja EKYT ry kannustavat yhteistyössä yhdistyksiä tarjoamaan nuorille kesätyöpaikkoja
tai palkkatukipaikkoja nuorten harrastusaloilta.
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Nuorten harjoitusyritysideoista etsitään
kytköksiä esimerkiksi matkailuyrittäjien
toimintoihin lisäpalvelun tuottamisen periaatteella, jolloin nuori työllistää itsensä kesäksi omalla yritysideallaan.
Haminan TE-toimistossa ei ole enää saatavilla ammatinvalintapsykologin palvelua lähipalveluna. Palvelua saa Kotkan työvoimatoimistosta sekä etäpalveluna videoyhteyksillä. Viestitään oppilaitoksille ammatinvalinnan ohjauksen tehostamisen tärkeydestä.
Nuorten ammatinvalinnan varmistumista
ja opintojen etenemistä turvataan työkokeilu, työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja lisäämällä. Kaupungin eri hallinnonaloja velvoitetaan tarjoamaan työkokeiluja harjoittelupaikkoja nuorille ja paikat kootaan LAURA rekrytointijärjestelmään. Paikkatiedot julkaistaan kaupungin internet-sivuilla ja annetaan tiedoksi oppilaitoksille ja
TE-toimistoon. TE-toimisto kartoittaa työkokeilupaikkoja yrityskontaktien yhteydessä ja yrittäjäjärjestöjen kautta tietoa
paikkojen tarpeellisuudesta ja toimintamuodoista jaetaan jäsenyrityksiin.
HAKO-hankkeessa käynnistetty peruskoulupaja-toiminta on tarkoitettu peruskouluopintojen loppuun saattamiseen aikuisille,
joiden peruskouluopinnot ovat eri syistä
jääneet kesken. Vuonna 2015 peruskoulupajassa opiskeli seitsemän henkilöä. Kaupunki turvaa peruskoulupajan rahoituksen

jatkuvuuden osallistumalla pajaopettajan
palkkauskustannuksiin.
EKAMI on hakenut vuodelle 2016 Opetusja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta
Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO)
ja Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO) toteuttamiseen. Osaamisohjelmien piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat
20-50 -vuotiaita ja joilla ei ole peruskoulun
jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelmien rahoituksella voidaan suorittaa näyttötutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja tai osatutkintoja. Valtakunnalliset osaamisohjelmat päättyvät viimeistään vuonna 2017.
Sen jälkeen opiskelijoille tarjotaan vastaavaa koulutusta normaalisti Ekamin opiskelijapaikkojen puitteissa. EKAMI tehostaa
Nuorten aikuisten osaamis-ohjelman,
NAOn ja Navigaatioryhmän markkinointia
yhteistyössä muiden työllisyystoimijoiden
kanssa.
Kaupunki opastaa nuoria työelämätaidossa
normaalin työtehtäviin perehdyttämisen
kautta sekä ottamalla käyttöön kesätyöinfot. Korostetaan oppilaitosten työelämään
orientoitumisjaksojen tärkeyttä. Nuorten
arjenhallintaa tukevat toimintaryhmät
(Rannikkopajat, SOTEK, Ravimäkiyhdistys,
VIP-nuoret) kuuluvat työllisyysohjelman
piiriin silloin kun ne ovat tiiviisti sidottuja
työllistämistoimintaan Nuorten osallisuutta, arjenhallintaa ja työllistymistä tukevia kehittämishankkeita haetaan aktiivisesti.
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Kesto/
aloitus

Tavoite
nuorten työnvälityksen tehostaminen

Toimenpide

Vastuutahot

Resurssit

TE-toimiston työnvälityksen painopiste
TE-toimiston palkkatukityöllistämisen
painopiste

TE-toimisto

TEMin määrärahojen puitteissa vuosittain

kesätyöpaikkoja
yrityksistä ja
yhdistyksistä

kesätyösetelin käyttöönotto
(280€/60t)50kpl

työllisyysyksikkö

14 000

yritysten yhteistyökampanja nuorten
työllistymisen tukemiseksi

kannustetaan yhdistyksiä tarjoamaan
nuorille kesätyöpaikkoja heidän harrastusaloiltaan

nuoret työllistävät
itse itsensä
kesätyöntekijöiden
rekrytoinnin vaikuttavuuden tehostaminen

opintojen, ammatinvalinnan
ja ammattiin valmistumisen tukeminen

arjenhallinnan ja
työelämätaitojen
vahvistaminen

nuorten omista harjoitusyritysideoista
kesätöitä: etsitään kytköksiä esimerkiksi
matkailuyrittäjiin lisäpalvelun periaatteella
kesätyöpaikkakiintiön korvamerkkaaminen sosiaalisin perustein

2017 -

Kehittyvä Hamina
ry:n kehittämishanke, mikäli
hanke saa rahoituksen

2016-2018

kaupunki, EKYT ry,
Rannikkopajat

kaupunki

2016 -

kaupunki kohdistaa osittain kesätyöllistämistä 2. asteelta valmistuville opiskelijoille ja tarjoaa tukea nuoren työnhakuun kaupungin kesätyöjakson aikana

kaupunki/
työllisyysyksikkö

2017-

TE-toimiston ja oppilaitosten aktiivinen
ura- ja ammatinvalinnanohjaus

TE-toimisto/
oppilaitokset

työkokeilu-, työharjoittelu ja työssäoppimispaikkojen määrän lisääminen:
1) kaupungin eri hallinnonalat velvoitetaan tarjoamaan työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja nuorille (paikat julkaistaan
kaupungin internet-sivuilla, oppilaitoksissa ja TE-toimistossa
2) TE-toimisto kartoittaa työkokeilupaikkoja yrityskontaktien yhteydessä
3)tiedotetaan yritysjärjestöjen kautta
paikkojen tarpeellisuudesta

kaupungin kaikki
yksiköt/
työllisyysyksikkö

TE-toimisto
yrittäjäjärjestöt

peruskoulupajan jatkuvuus turvataan

kaupunki/EKAMI

Nuorten aikuisten osaamisohjelman
(NAO) markkinointia tehostetaan
perehdyttämisen tehostaminen:
kesätyöinfot

EKAMI/
TE-toimisto/
muut toimijat
kaupunki/
työllisyysyksikkö

nuorten osallisuutta, arjenhallintaa ja
työllistymistä tukevia kehittämishankkeita haetaan aktiivisesti

kaikki toimijat,
joilla nuoret kohderyhmänä

tehojaksot työelämätaitoihin

oppilaitokset

arjenhallinnan tukeminen/
toimintaryhmät, kun ne ovat tiiviisti sidottuja työllistämiseen

VIP-nuoret, SOTEK ym.

27 000/v

2016 -

2016 -
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Painopiste 4: Pitkäaikaistyöttömyydestä uuteen alkuun

Kaupungin työllistämistoiminnan vaikuttavuutta lisätään
Aktiivinen työllisyys- ja kehittämishanketoiminta

Haminan kaupunki pyrkii hallitsemaan työmarkkinatukikustannuksia kohdista-malla
niin palkkatukityöllistämistä kuin muutakin
työllistämistoimintaansa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin.
Varmistetaan, että työllisyysyksiköllä on
riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen.
Varaudutaan palkkaamaan yksikköön kahden vuoden sisällä määräaikainen yrityskoordinaattori. Kaupungin toimialat velvoitetaan etsimään ja tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia erilaisissa
avustavissa tehtävissä joko työkokeiluna
tai kuntouttavana työtoimintana. Tehdään
periaatepäätös, että 12 kuntouttavan työtoiminnan paikkaa kohden saa palkata työsuunnittelijan/ työhönvalmentajan palkkatuella. Tällöin valtion kuntouttavan työtoiminnan päiväkorvaus kattaa toisen puolen
palkasta.
Tehdään periaatepäätös, että eri toimenpiteillä aikaansaatuja laskennallisia työmarkkinatukirahoituksen säästöjä käytetään
osittain työttömyyden hoitoon (esimerkiksi
palkkatukityöllistämiseen). Näin saadaan
positiivinen kierre työllistämisessä aikaan.
Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on
tällä hetkellä Haminassa tarjolla riittävästi.
Koska työllisyystilanteen odotetaan edelleen heikkenevän ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen omana toimintana
on jo melko pienilläkin asiakasmäärillä
edullisin tapa järjestää toimintaa, tutkitaan
mahdollisuutta järjestää kokeiluna omaa
työpajatoimintaa kohdistettuna vaikeimmin työllistyville, pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavaa
työtoimintaa järjestäviltä yhdistyksiltä ja
SOTEK-säätiöltä ostetaan myös edelleen
pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan

paikkoja ja kokonaan ne kuntouttavan työtoiminnan palvelut, jotka ovat keskittyneet
erityisongelmiin (esim. Sininauha ry: päihdeongelmaisten kuntouttava työtoiminta
ja sosiaalinen kuntoutus, Ravimäkiyhdistys:
kehitysvammaisten työtoiminta) tai voimallisesti valmentavat avoimille työmarkkinoille (esim. SOTEK-säätiön ns. kouluttava kuntouttava työtoiminta).
Kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden
rooleja selkiytetään ja palveluja profiloidaan. Roolien selkeyttäminen kautta mahdollisista kilpailuasetelmista päästään
eroon ja toimijat voivat keskittyä kehittämään omia vahvuuksiaan, kun kunkin toimijan roolit on yhteisesti sovittu.
Jatkossa tärkeintä on varmistaa työtoiminnassa laadukkaat sisällöt ja ohjaus. Kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä kehitetään jatkuvasti niin, että ne lisäävät ja säilyttävät yksilön arjenhallinta-, työnhaku-,
työ-, ammatti-, yrittäjyys tai opiskelutaitoja
ja henkistä hyvinvointia ja pääomaa.
Toiminnassa kokemattomampien yhdistysten ohjaustaitoja lisätään koulutuksin,
joissa toteuttajina ovat kokeneemmat yhdistykset sekä kaupunki. Hyvän ohjauksen
ansiosta työkokeilujen, työharjoittelujen,
kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöjaksojen onnistuminen asiakkaan kokeman hyödyllisyyden muodossa kasvaa.
Kuntouttavan työtoiminnan toimijoille perustetaan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on lisätä toimijoiden ajantasaista tietoutta toistensa tuottamista
palveluista ja niiden sisällöistä, toimia vertaistukiryhmänä ja kehittää kuntouttavan
työtoiminnan sisältöjä. Ryhmän toimin-
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nalla pyritään osaltaan parantamaan asiakkaan oikeisiin palveluihin ohjautumista ja
onnistunutta ”poluttamista” palveluista
eteenpäin.

koulutetaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Turvataan liikuntaresepti-palvelun
jatkuminen työ- ja toimintakykyä edistävänä palveluna.

Kuntouttavan työtoiminnan eri mahdollisuuksien markkinoimiseksi ja oikean kuvan
välittämiseksi toiminnasta, järjestetään
Haminassa vuosittain Uusien alkujen festarit -tapahtuma, jossa palveluntarjoajat esittäytyvät. Monialaisen palvelun asiakkaille
voidaan kohdennetusti osoittaa tapahtumaan osallistumisvelvoite ja siihen yhdistetään aktivointi-suunnitelmaklinikka.

TE-toimisto yhtenä hanketoiminnan rahoittajista, kaupunki ja yhdistykset toteuttajina
harjoittavat aktiivista työllistämis- ja kehittämishanketoimintaa. Kehittämistoiminnan ja palvelujen suunnittelun tulee perustua tarkkaan asiakasanalyysiin. Työllisyyden hoidossa aktivointiotetta napakoitetaan asettamalla asiakkaille enemmän lakien mahdollistamia osallistumisvelvoitteita.

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhoito aloitettiin kaupungin omana toimintana joulukuussa 2014 ja tehostetut eläkeselvittelyt
elokuussa 2015. Työvoiman palvelukeskuksen ja terveydenhuollon henkilökuntaa

Tavoite
Palkkatuki-työllistämisen lisääminen

Kesto/
aloitus

Toimenpide

Vastuutaho

Resurssit

pitkäaikaistyöttömät TE-toimiston palkkatuen painopiste

TE-toimisto

TEMin määrärahat
vuosittain

2016-

200 000

2017-2020

kaupungin tukityöllistämisen kohdentaminen pääasiallisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin

kaupunki

kaupungin palkkatukikiintiöön lisätään 10 paikkaa
kaupunki
aktivointitoimenpiteillä laskennallisesti säästyneitä
työmarkkinatukimäärärahoja käytetään palkkatukityöllistämiseen ja työllistämisen kehittämiseen

kaupunki

määräaikainen yrityskoordinaattori
kaupunki
aktiivinen työllistämishanketoiminta
yhdistysten kouluttaminen työllistämishanketoiminnassa

TE-toimisto
kaikki toimijat
TE-toimisto

Kuntouttavan
työtoiminnan
määrällinen
lisääminen

12 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta kohden palkataan yksi työhonvalmentaja/
työnsuunnittelija palkkatuella

kaupunki

kaupunki
velvoitetaan eri hallinnonalat etsimään ja tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia erilaisissa avustavissa tehtävissä joko työkokeiluna tai
kuntouttavana työtoimintana
järjestetään vuosittain Uusien alkujen festarit -tapahtuma palvelujen markkinoimiseksi

määraha-varaus kohdassa
1.
TEMin vuosittaisten
määrä-rahojen puitteissa
valtion kuntakorvaus
kuntoutt.
työ-toiminnasta

kaupunki

VÄYLÄ/kaikki
yhteistyössä
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kaupunki käynnistää kokeiluna omaa työpajatoimintaa

Kuntouttavan
työtoiminnan vaikuttavuuden parantaminen

resurssi
tarpeen määrittää pajan
muoto

2017-2018

3000/v.

2016 -

määrärahavaraus
kohdassa 3.

2016 -

hankkeen
koko
965 408

2015-2017

toimijoiden rooleja selkiytetään ja palveluja profiloidaan
laadukkaat sisällöt asiakasanalyysin kautta
laadukas ohjaus
ohjaajien säännölliset koulutukset
HAKOn ohjausmallit ja oppaat soveltuvin osin käytössä
perehdytyskansiot ajan tasalla
koulutuksia työllistämistoimintaa hoitaville pienemmille yhdistyksille

Ravimäki-yhdistys/
kaupunki

perustetaan kuntouttavan
työtoiminnan toimijoiden kehittämis- ja yhteistyöryhmä

Koulutus-sisältöjä
kuntouttavaan
työtoimintaan
Osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen
Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

osallistetaan harrastusyhdistyksiä aktivointiin ja toiminnan sisältöjen tuottamiseen
peruskoulupajan toiminnan jatkaminen
Opit työssä -kehittämishanke
- osatutkinnot ammatillisilla pajoilla
- osaamistodistus käyttöön

koulutetaan henkilökuntaa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja lausuntojen antamisessa
tehostetut eläkeselvittelyt
tehostettu työttömien terveydenhoito
(aktiivinen kutsuminen terveystarkastuksiin)
turvataan liikuntareseptitoiminnan jatkuminen

”Kadonneet”
palvelujen
piirissä
Aktiivinen hanketoiminta

EKAMI ja
kaupunki
Sotek-säätiö,
Rannikkopajat,
EKAMI, KSAO,
Parik-säätiö

kaupunki

2015-

liikuntaresepti
sisään kaupungin omaan toimintaan

helpotetaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista, aktiivinen työote, lisätään osallistumisvelvoitteita
aktiivinen työllistämishanketoiminta
(vaikeasti työllistyvät)

kaikki toimijat

hankkeiden
omarahotusosuudet
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Painopiste 5: Koulutuksen kautta työmarkkinoille
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen
Kouluttavan kuntouttavan työtoiminnnan kehittäminen
Työttömyyden pitkittymisen keskeisinä tekijöinä on tunnistettu ammatillisen koulutuksen
puute, koulutuksen vanhentuminen tai koulutusta vastaavien työtehtävien puuttuminen tai
poistuminen alueelta.
Työvoimapoliittisen koulutuksen suuntaamisen painopisteet määritetään ministeriötasolla. Paikalliset koulutustarpeet kartoitetaan TE-toimiston, ELY-keskuksen,
kouluttajaorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen yhteisneuvotteluissa. TE-toimisto
kohdentaa koulutus-hankintaansa kokonaisten tutkintojen sijasta enemmän jatkoja täydennyskoulutuksiin.

jatkamaan opintojaan, sekä kehittää työpaikkakouluttajien osaamista erityisesti
nuorten ohjaajina. Toimenpiteet kohdennetaan alle 25-vuotiaille, vailla perusasteen
jälkeistä tutkintoa oleville nuorille. Lisäksi
pyritään tavoittamaan oppisopimuskoulukseen ylioppilastutkin-non suorittaneita
nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet jatkokoulutukseen.

TE-toimiston tukimuotoja yrittäjälle ovat
yritystoimintaa suunnitteleville suunnatut
yrittäjyysvalmennukset ja koulutukset
sekä yhteishankintakoulutus, jota voidaan
käyttää rekrytointiin taikka yrityksen henkilöstön täydennyskoulutukseen esim. lomautustilanteissa. Yhteishankinta-koulutusta (etenkin Rekrykoulutusta) markkinoidaan yrityspalveluverkoston toimijoiden
taholta.

Oppisopimuskoulutukseen sitoutuminen ja
sen kehittäminen sisällytetään kaupungin
omaan henkilöstöstrategiaan. Oppisopimuskouluttamista lisätään erityisesti
hoiva-alalla ja varhaiskasvatuksessa. Otetaan käyttöön kaupungin oma oppisopimusmalli ja liitetään kaupungin henkilöstöstrategian painotusten mukaisesti sopivissa tapauksissa palkkatukeen oppisopimus. Kaupungin työllistämistoimintaan liittyvien oppisopimuskoulutettavien ohjaajia
kannustetaan ohjauspalkkiolla.

Työsuhteessa suoritettava oppisopimuskoulutus on haluttu koulutusmuoto. Työllisyystoimijat tiedottavat oppisopimusmahdollisuudesta aktiivisesti työnantajille ja
työnhakijoille. TE-toimisto tukee oppisopimuksia palkkatuella työllisyysmäärärahojen puitteissa. Kaupunki tukee yritysten oppisopimuskouluttamista kuntalisällä, jota
yritys voi saada palkatessaan nuoren tai
pitkäaikaistyöttömän oppisopimuksella.
EKAMIn oppisopimustoimintaa kehitetään
osana nuorisotakuun toimia OKM:n ja ESR
rahoittamissa hankkeissa nuorten työssäoppimisen ja oppisopimus-koulutuksen uudistamiseksi. Tavoitteena on lisätä nuorten
oppisopimuskoulutusta, kehittää oppilaitosmuotoista ja oppisopimusmuotoista
koulutusta yhdistäviä koulutusmalleja, tavoittaa toisen asteen koulutuksen keskeyttäneitä nuoria oppisopimuskoulutukseen

Työttömyysturvalla tapahtuvaan omaehtoiseen koulutukseen kannustetaan niissä
tapauksissa kun se on asiakkaan kannalta
hyvä vaihtoehto. Työttömyysturvalla tapahtuvaan omaehtoiseen koulutukseen
liittyy kuitenkin rajoituksia, joten oikea tiedotus asiasta (TE-toimisto, VÄYLÄ, kunnan
sosiaalipalvelut) on tärkeää.
Ns. kouluttavaa kuntouttavaa työtoimintaa
kehitetään jatkuvasti. Vuosina 2015-2017
toteutetaan Opit työssä -kehittämishanke,
jossa kehitetään ammatillisten osatutkintojen suorittamismahdollisuuksia ammatillisilla pajoilla, osana kuntouttavaa työtoimintaa ja näin madalletaan mahdollista
opintojen aloittamisen kynnystä, mahdollistetaan tutkintoon johtavien opintojen
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aloittamista, tarpeellisen täydennyskoulutuksen hankkimista tai opintojen loppuun
suorittamista. Hankkeen toimijoina ovat
Sotek-säätiö, Rannikkopajat, EKAMI, KSAO
ja Parik-säätiö. Hankkeessa kehitetään
myös osaamistodistusten käyttöönottoa.
Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO)
tavoitteet on kuvattu painopisteen 3. kohdalla.

Koska puutteellinen kielitaito on maahanmuuttajien kohdalla selkeästi suurin työllistymisen este, yritetään vaikuttaa tarjolla
oleviin kielikoulutuksiin
niin, että niiden sisällöt vastaisivat mahdollisimman hyvin myös työllistymistavoitteeseen.
Aktiivinen hanketoiminta.

Peruskoulupajatoiminnan
jatkamisella
mahdollistetaan peruskoulututkinnon suorittaminen loppuun niille, joilta se eri syistä
on jäänyt kesken.
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Kesto/
aloitus

Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Resurssit

Työvoimapoliittisten
koulutusten
toteutus ja
koulutusten kehittäminen

Jatkuva kehittäminen. Isot koulutus-hankinnat
suunnitellaan vuosittain. Tarvittaessa hankintaa
pitkin vuotta.

TE-toimisto ja
ELY-keskus

TEMin vuosittaiset työllisyysmäärärahat.
Koulutuksen
suunnittelu-resurssit TE-tomistosta ja ELY-keskuksesta.

Työvoimakoulutuksen suuntaamisen painopisteet ministeriöltä (TEM), paikalliset koulutustarpeet kartoitetaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen
toimesta ja yhteistyössä mm. kouluttajien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Yhteishankintakoulutusta (etenkin Rekrykoulutusta) markkinoidaan yrityspalveluverkoston toimijoiden taholta
Koulutushankintaa kohdennetaan entistä enemmän jatko- ja täydennyskoulutuksiin

Oppisopimuksen
käytön lisääminen
työnantajien keskuudessa

Maahanmuuttajien kielikoulutusten kehittäminen palvelemaan paremmin työllistymistavoitetta.
Oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen
Oppisopimuksia tuetaan palkkatuella työllisyysmäärärahojen puitteissa.

TE-toimisto

EKAMIn oppisopimuksen kehittämishankkeet

EKAMI
kuntalisä
resurssoitu
painopisteen 1
kohdalla

kuntalisä yrityksille (mahdollisuus saada myös
oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen)
Oppisopimuskoulutussitoutuminen sisällytetään
kaupungin henkilöstöstrategiaan, laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma oppisopimus-koulutuksen hyödyntämisestä ja kehittämisestä.
Kaupunki lisää oppisopimuskoulutusta erityisesti
hoiva-alalla ja varhaiskasvatuksessa (5 paikkaa)

Palkkatuki oppisopimuk-siin TEMin määrärahan puitteissa

2015-

henkilöstöhallinto

60 000/v.
kaupunki

2016 -

Hyvinvointipalveluissa otetaan käyttöön kaupungin oma oppisopimuskoulutusmalli.
3000

Kouluttautumisen
lisääminen ja siihen kannustaminen

Otetaan käyttöön työllistämisvaroin palkatun oppisopimuskoulutuksen ohjaajan palkkio 50€/kk
Työttömyysturvalla tapahtuvaan omaehtoiseen
kouluttautumiseen kannustaminen. Kouluttautumismallin markkinointi tiiviissä yhteistyössä TEtoimiston kanssa, jotta tiedotetaan oikein tuen
ehdoista (ei mahdollinen alle 25-vuotiaille).

hyvinvointi-palvelut
TE-toimisto, sosiaalitoimi

2016 -

Kuntouttavan työtoiminnan koulutussisältöjen
kehittäminen.
ks. kohta 4. Opit työssä -kehittämishanke
Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) ja siihen valmentavan navigaatioryhmän markkinointi
(20-29v.)

EKAMI
kaikki toimijat

Peruskoulupaja

Aktiivinen
hanketoiminta

Työllistämishankkeet koulutussisällöillä
esim. OKRA - korjausrakentamis- ja restaurointiosaamista pitkäaikaistyöttömille -hanke (ESR)
(toteutuu, mikäli hanke saa rahoituksen)

kaupunki
kaikki toimijat
kaupunki, KSAO
Linnoituksen
Wanhat talot
ry, EKYT ry

määräraha varattu toisaalla
hankkeen koko
n. 350 000
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Painopiste 6: Tarkoituksenmukaiset palvelut ja palveluprosessit

Uusi malli TE-toimiston ja kaupungin yhteistoiminnalle
Asiakaskehittäminen ja työllisyyden seurantaryhmä
Työllistämispalveluissa on olemassa laaja tarjonta. Pääasiallisesti tuleekin keskittyä kehittämään palvelujen vaikuttavuutta ja asiakkaiden ohjautumista niihin sekä turvata palvelujen jatkuvuus.

Luodaan uusi paikallinen malli TE-toimiston
ja kunnan yhteistoiminnalle tavoitteena
mm. turvata TE-toimiston palvelujen säilyminen Haminassa. Perustetaan työryhmä
suunnittelemaan mallia ja myöhemmin
monialaisia työryhmiä kehittämään olemassa olevia palvelukokonaisuuksia, pyrkimyksenä parantaa olemassa olevien palvelujen vaikuttavuutta ja palvelupolkujen sujuvuutta. Mahdollisia lisäpalveluja kohdistetaan työnhaun alkuvaiheeseen tavoitteena ennaltaehkäistä työttömyyden pitkittymistä.
Tehdään sopimuksia kunnan ja TE-toimiston välisestä työnjaosta tavoitteena aktivoivampi työote ja asiakasvirtauksen parantaminen. Ehkäistään pudokkuutta palveluista ja työnhausta esimerkiksi helpottamalla työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista. Etsitään yhteisesti keinoja parantaa palveluripeyttä.
Perustetaan kuntouttavan työtoiminnan
kehittämis- ja yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on palvelujen kehittäminen, keskinäisen palvelujen tuntemuksen lisääminen sekä toimijoiden vertaistuki.
Turvataan hyviksi todettujen palveluiden,
kuten nuorten työpajatoiminnan, perus-

koulupajatoiminnan ja Sumppu - toiminnallinen kielikoulutus -palvelun jatkuminen.
Kehitetään sosiaalista kuntoutusta ja erityisryhmien palveluja, kuten vajaatyökykyisten työllisyyden edistämistä, resurssien
mukaan. Parannetaan maahanmuuttajille
suunnattua tiedotusta työllistymismahdollisuuksista, harjoittelu-paikkojen hakemisesta sekä Virkaneuvon heille tuottamista
palveluista.
Kehitetään harrastusyhdistysten roolia sisällöntuottajina ja aktivoijina työllistämistoiminnassa.
Käynnistetään työllisyysyksikön asiakasraatitoiminta ja otetaan asiakas-kehittäminen työskentelytapana käyttöön koko toimijakentällä.
Perustetaan työllisyyden seurantaryhmä,
joka seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista, tulkitsee valtakunnallisten uudistusten vaikutusta paikalliseen toimintaan, kehittää yhteistoimintaa, asettaa kausittaisia
aktivointitavoitteita ja päättää toimenpiteistä muuttuvissa tilanteissa. Seurantaryhmään kootaan kaikkien keskeisten työllisyystoimija-tahojen edustus (TE-toimisto,
Haminan kaupunki, VÄYLÄ, Cursor, EKAMI
jne.)
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Tavoite

Toimenpiteet

Vastuutahot

Palvelu-rakenteiden ja työskentelytapojen
kehittäminen

Luodaan uusi paikallinen malli TE-toimiston ja
kunnan yhteistoiminnalle ja työnjaolle. Perustetaan työryhmä suunnittelemaan mallia ja myöhemmin monialaisia työryhmiä kehittämään palveluja ja palveluprosesseja.

TE-tmsto, kaupunki

Resurssit

Kesto/
aloitus

Entistäkin aktivoivampi työote käyttöön.
Asiakasvirtauksen haasteisiin ratkaisut.
Etsitään keinoja parantaa palveluripeyttä.

Palvelujen
turvaaminen
Ennaltaehkäisevän
näkökulman
painotus
työttömyyden hoidossa

Turvataan hyviksi todettujen palvelujen jatkuvuus. Esim. nuorten pajatoiminta, peruskoulupaja, Sumppu – toiminnallinen kielikoulutus, vertaistukiryhmät.

palveluntilaajat:
kaupunki,
TE-tmsto

Sumppu
10 000/v.
muiden osalta
resurssit mainittu muualla

2016 -

Lisäpalveluissa painotetaan varhaisen vaiheen
palveluihin ja työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn.
Palvelujen oikea painottaminen (ennaltaehkäisevät vr. korjaavat palvelut)

Palvelupudokkuuden
estäminen

Palvelujen
kehittäminen

työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen helpottaminen
aktiviinen palvelutarjonta (asiakkaiden säännöllinen kutsuminen palvelukartoitukseen)
velvoitteiden lisääminen
Kuntouttavan työtoiminnan kehittämis- ja yhteistyöryhmä

2016 -

Kehitetään sosiaalista kuntoutusta
Kehitetään erityisryhmien palveluja, kuten vajaatyökykyisten työllisyyden edistämistä, resurssien
mukaan.

Asiakaslähtöinen
kehittäminen ja
tarkoituksen-mukaiset palvelut

Kehitetään harrastusyhdistysten roolia sisällöntuottajina ja aktivoijina työllistämis-toiminnassa
(sosiaalinen kuntoutus).
työnhakija-asiakkaiden ja työnantajien kuuleminen
jatkuva palveluarvio suhteessa asiakaskuntaan
asiakaskehittäminen toimintatavaksi kaikille
kaupungin asiakasraatitoiminta

Aktiivinen
työllisyyden
hoidon seuranta
Hyvä tiedotus

työllisyyden seurantaryhmä

Parannetaan maahanmuuttajille suunnattua tiedotusta työllistymismahdollisuuksista,
harjoittelupaikoista ja niiden hakemisesta sekä
Virkaneuvon palveluista.

työllisyysyksikkö
TE-tmsto, kaupunki, VÄYLÄ,
EKAMI, Cursor

2016 2016 -

kaikki toimijat

Kaikki toimijat kiinnittävät yleisesti huomiota parempaan tiedottamiseen.
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7. OHJELMAN KUSTANNUKSET
Ohjelman vaatimat lisäresurssit Haminan kaupungin osalta ovat 43 000 euroa vuoden 2016
osalta. Sen jälkeen resurssitarpeita on tarkasteltava vuosittain. Ne vuosille 2017-2020 esitetyt
toimenpiteet, joiden kustannukset on tässä vaiheessa voitu arvioida, vaativat kaupungilta lisärahoitusta 400 000-450 000 vuosittain.

8. TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Ohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi tapahtuu työllisyyden seurantaryhmässä neljännesvuosittain. Sen toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen
yhteydessä.
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LIITE Ohjelmatyöryhmien kokoonpano ja ohjelmatyöprosessi
Työllisyysohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen
VÄYLÄn, työllistämisen kentällä toimivien suurimpien yhdistysten ja SOTEK-säätiön, Haminan
yrittäjien ja Kehittyvä Hamina ry:n, kehittämisyhtiö Cursorin, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMIn ja sen alaisuudessa toimivan Rannikkopajojen, HAKO - työllisyyspoliittinen kuntakokeilu -hankkeen edustajien sekä eri hallinnonaloja edustavien kaupungin virkamiesten kanssa. Työllisyysohjelmatyöhön on eri työryhmissä osallistunut 41 eri henkilöä.
Ohjelmatyöprosessia esiteltiin Haminan kaupunginhallitukselle 20.4. ja perusturvalautakunnalle 21.4. Ohjelmatyö käynnistettiin työllisyystoimijoille ja kaupungin valtuutetuille suunnatulla Työllisyysseminaarilla 6.5. Työn etenemisestä raportoitiin sosiaali- ja terveyslautakunnan
asettamalle aktivointityöryhmälle 11.6. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettiin tilannekatsaus ohjelmatyön etenemisestä 9.9. ja kaupunginhallitukselle 21.9.
Ohjelmaa työstettiin viidessä työryhmässä, joissa kussakin oli 5-9 jäsentä. Pienryhmätyöskentelyn etuna nähtiin kaikkien jäsenten vahvempi osallistuminen.
Työryhmät olivat:
1. Kaupunki työllistämistoimijana/työnantajana (kaupunki)
2. Koulutus työllistymisen perustana ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen
(koulutus/kuty)
3. Työllistämispalvelujen kehittämistyöryhmä (palvelut)
4. Yritykset työllistäjinä ja yrityselämäyhteistyön kehittäminen (yritys)
5. Yhdistykset työllistäjinä ja yhdistysyhteistyön kehittäminen (yhdistys)
Työryhmät työskentelivät eri pituisilla jaksoilla toukokuusta-lokakuuhun ja kokoontuivat jaksolla 4-5 kertaa kukin. Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi palvelut -työryhmälle järjestettiin
luento palvelumuotoilusta ja kaikille työryhmille yhteiset seminaari-iltapäivät 10.9. ja 30.10.
Kullekin työryhmälle oli etukäteen laadittu lista keskusteluteemoista tai kysymyksistä, joita
ryhmissä käytiin läpi. Listojen tarkoitus oli keskustelun käynnistäminen ja sen varmistaminen,
että etukäteen oleellisiksi nähtyjä asioita tai näkökulmia ei unohdeta käsitellä. Yhteisen keskustelun kautta ohjelmaan on noussut kaikissa ryhmissä kuitenkin myös paljon uusia teemoja
ja kehittämiskohteita. Eri ryhmien asiat myös ”limittyvät ja lomittuvat” toisiinsa. Keskustelun
ydinasiat tiivistettiin työryhmäkohtaisille ”korteille”, joissa kehittämiskohteet oli muokattu tavoitteiden muotoon. Korttiin oli merkitty tavoite, siihen johtavat toimenpiteet, vastuulliset toteuttajatahot, resurssit sekä aikataulu. Ohjelmassa toimenpiteitä ei kuitenkaan esitellä ryhmittäin, vain korttien sisältö on jaettu kuuden painopisteen alle.
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Ohjelmatyöryhmien jäsenet (varajäsen suluissa):
Kaupunki -teemaryhmä:
Päivi Mattila, hyvinvointipalvelujohtaja, Haminan kaupunki
Kirsi Hämäläinen, konsernipalvelujohtaja, Haminan kaupunki
Juha Tiitta, tilapalvelupäällikkö, Haminan kaupunki
Terhi Harden, toimistosihteeri henkilöstöhallinto, Haminan kaupunki
Pia Nordman, henkilöstöpäällikkö, Haminan kaupunki
Piret Byckling, sosiaaliohjaaja, VÄYLÄ, Haminan kaupunki
Koulutus- ja kuntouttava työtoiminta -teemaryhmä:
Marjo Jokipii (Pekka Räsänen), SOTEK-säätiö
Pirjo Lanki, palvelupäällikkö, Ravimäkiyhdistys
Virpi Jonsson, työpajajohtaja, Rannikkopajat (Juha Ensola, Tia Sohlman)
Antti Ronkainen, palvelulinjajohtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Merja Niemelä, sosiaalipalvelupäällikkö, Haminan kaupunki
Minna Halonen, sosiaaliohjaaja, VÄYLÄ, Haminan kaupunki
Annu Jokela-Ylipiha, apulaisrehtori, EKAMI
Hanna Valkonen-Karhu (Elina Sakkara), sosiaaliohjaaja, HAKO-hanke
Yhdistykset -teemaryhmä:
Pekka Mattila, tuotantopäällikkö, SOTEK-säätiö
Sirkka-Liisa Huovila, projektipäällikkö, Etelä-Kymen työttömät – EKYT ry
Tarja Tepponen, Etelä-Kymen työttämät, EKYT ry
Sari Sandberg, vastaava ohjaaja, Ravimäkiyhdistys ry
Merja Nakari, toiminnan johtaja, Haminan Sininauha ry
Juha Reihe, johtaja, VÄYLÄ, Kotkan-Haminan seudun työvoiman palvelukeskus
Hannah Honkanen, toiminnanjohtaja, VIP-nuoret
Elena Suur-Uski, projektipäällikkö, Rodnik ry
Irina Saraykina, Rodnik ry
Yritykset -teemaryhmä:
Pirjo Kuusela, yrityskehityspäällikkö, Cursor (Sami Perttola)
Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja, Haminan kaupunki
Matti Filppu, kaupunkikehitysjohtaja, Haminan kaupunki
Kirsi Pohjankoski, sihteeri, Kehittyvä Hamina ry, Sepra ry (Mervi Visuri, Marjo Tolvanen)
Sanna Vapalahti, puheenjohtaja, Haminan yrittäjät ry
Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto (Tuija Luodelahti)
Anne Kainlauri, kouluttaja, EKAMI
Palvelut -teemaryhmä:
Jari Saarinen, palvelulinjajohtaja, Kaakkois-Suomen TE-toimisto (Antti Ronkainen)
Tiina Korpela, sosiaalityöntekijä, VÄYLÄ, Haminan kaupunki
Merja Niemelä, sosiaalipalvelujen päällikkö, Haminan kaupunki
Jaana Korjus, työsuunnittelija, HAKO-hanke
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