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Suuri tarve – työtä ja ohjausta 

• Työllisyyden trendit Hämeessä 

• Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241, 

mikä on 2 092 enemmän kuin vuotta aikaisemmin 

• Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli helmikuun 

lopussa 8 025, mikä on 1 164 enemmän kuin vuotta 

aikaisemmin 

• Nuorten työttömien määrä oli helmikuun lopussa 3 418, 

mikä on 245 enemmän kuin vuotta aikaisemmin 

• Ulkomaalaisia oli työttömänä helmikuun lopussa 1 822, 

mikä on 189 enemmän kuin vuosi sitten 
  

 Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 
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ESR-ohjelmat ja ohjaus 

• Aikuisille suunnattujen tieto-, ohjaus- ja neuvonta-

palvelujen kehittäminen ohjelmakaudella 2007-2013  

• Taustalla työllisyysasteen nostaminen, työurien 

pidentäminen ja tuottavuuden parantaminen 

• Osaamista ja työtä niitä tarvitseville ihmisille -> osaavia 

ammattilaisia työtä tarjoaville 

• Ohjaus tukee aikuisen edellytyksiä ylläpitää, kehittää ja 

uusintaa ammattitaitoaan 

• Ohjausta työelämän muutoksia ennakoiden ja aikuisen 

osaaminen ja elämäntilanne huomioon ottaen 
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Ohjelmakausi 2014-2020 – yksi ohjelma 

• Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

•   Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR että Euroopan 

aluekehitysrahaston EAKR tavoitteet ja sisällöt samassa 

ohjelmassa 

•   EAKR keskittyy yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen, 

vähähiilisen talouden edistämiseen sekä uusimman 

tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen 

•   ESR:n sisältöjä ovat työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 

koulutus, ammattitaito, elinikäinen oppiminen sekä 

sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 
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Poimintoja ohjelma-asiakirjasta  

Haaste:  

Työttömyys, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 

- työn kannalta merkityksellisen osaamisen kehittäminen 

- erityinen huomio syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin 

- vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys 

- yli 60-vuotiaden lisääntynyt työttömyys 
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Poimintoja ohjelma-asiakirjasta  

Haaste:  

 Muuttuvat osaamistarpeet ja joustavat siirtymät koulutus- 

ja työurilla 

 - yhteiskuntatakuu, koulutustakuu -> nuorisotakuu 

 - koulutuksen keskeyttäminen  

 - opintojen pitkittyminen 

 - rakennemuutoksen ja ikärakenteen haasteet 

  - koulutuksen laatu ja määrä 

20.4.2015 6 



Poimintoja ohjelma-asiakirjasta  

Haasteita: 

Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen 

 - perinteiset valinnat, segregaatio 

 

Hyvinvointi- ja terveyserojen sekä eriarvoistumisen kasvu 

 - huomio keskimääräistä enemmän tukea tarvitseviin           

nuoriin, joilla monia ongelmia 

 - palvelujen saatavuus ja laatu 
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Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat 

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 
 

 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien työllistyminen 

 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen 

lieventäminen 
 

  - koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 

  - työssäjaksamisen toimintamallit 
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Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat 

TL 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 

oppiminen 

 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien 

palveluiden parantaminen 

 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja 

laadun parantaminen 

  - koulutuksesta kouluun ja työelämään 

  - koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus 

  - erityisryhmien palvelut ml. maahanmuuttajat 
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Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat 

TL 5  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 

 

 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 

parantaminen 

  - osallisuutta vahvistavat palvelut, erityisesti   

   työelämävalmiudet 

  - syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelut 

  - asukaslähtöiset toimintatavat osallisuuden   

   tukemisessa 
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Elinikäinen ohjaus ohjelmakaudella 2014-2020 

 

• Ohjaus liittyy moneen rakennerahasto-ohjelmassa 

esitettyyn haasteeseen ja kaikkiin ESR-toimintalinjoihin 

• On sekä yksilöiden että yhteisöjen tukemista eri 

elämänvaiheissa, ja erityisesti siirtymissä ja elämän 

muutosvaiheissa 

• Monialaista yhteistyötä, uusia toimintatapoja 

20.4.2015 11 



Nuorisotakuu ja Ohjaamo 

 Keski-Suomen ELYssä valtakunnallinen koordinaatio- hanke, 

KOHTAAMO 

 

- nivoo yhteen sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista 

rahoitetut hankkeet 

- kehittää Ohjaamo-mallia ja valtakunnallista nettiohjausmallia 

- levittää ja juurruttaa hyviä käytäntöjä 

 

Rahoittajana Keski-Suomen RR-ELY 
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Nuorisotakuu ja Ohjaamo 

Ohjaamo 

- alle 30-vuotiaille suunnattua matalan kynnyksen 

monialalaista palvelua 

- edellyttää nuorten parissa työtä tekevien toimijoiden 

tiivistä ja monialaista yhteistyötä 

- keskeisiä toimijoita ovat kunnat, TE-toimisto, Kela, 

oppilaitokset, kolmas sektori sekä yritykset 

- tarjoaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden lisäksi 

myös sosiaalista kuntoutusta, ryhmätoimintaa ja muuta 

elämänhallintaa tukevaa ohjausta 
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Hämeen ohjaamo-hankkeet 

 Ohjaamo-toimintaan tarkoitetulla valtakunnallisella ESR-

rahalla rahoitetaan Ohjaamo-pilotteja ensisijaisesti 

kuntakokeilu-alueilla. 

 Muilla alueilla rahoitetaan Ohjaamoiden kehittämistä alue-

ESR-rahoituksella 

 

 Lisäksi OKM:n valtakunnallista ESR-rahoitusta 

Ohjaamoissa työskentelevien osaamiseen 

    -haku menossa 17.4. asti 
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Ohjaamo-hankkeet Hämeessä 

• Ohjaamo Lahti 

  1.3.2015 – 28.2.2018 

  Tuki 345 849 euroa (Keski-Suomen ELY) 

 

• Ohjaamo Forssa 

  1.3.2015 – 28.2.2018 

  Tuki 257 013 euroa (Keski-Suomen ELY) 
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Hankkeet Hämeessä 

 

• Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 

  Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa 

 työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen 

 

 Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja 

 työllistymispolut näkyviksi 
 

  Työkaluja maahanmuuttajien työllistymistä ja 

 koulutuspolkuja varten 

  Uusimaa ja Kanta-Häme 
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Hankkeet Hämeessä 

 

• Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 

 oppiminen 

  Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista 

 tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 

 

 Hyvinvointiklinikka- hyvinvointialojen osallistava 

 pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 

  Työelämälähtöinen oppimisympäristö 

  Kanta-Häme/ Uusimaa 
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Hankkeet Hämeessä 

 

• Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 

 oppiminen 

  Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista 

 tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 

 

 Opintie 

  Matalan kynnyksen ohjauspalvelu, keskeyttämisen ehkäisy 

  Päijät-Häme 
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Hankkeet Hämeessä 

 

• Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta 

  Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien 

 työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

 Minun tulevaisuuteni 

  Maahanmuuttajataustaisen tuki- ja valmennustoimintaa, 

 jatkopolut koulutukseen ja työelämään 

  Päijät-Häme 
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Hankkeet Hämeessä 

 

• Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta 

  Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien 

 työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

 Kohti unelmia 

  Mielenterveyskuntoutujien ammatillisen koulutuksen 

 tukeminen, työelämävalmiuksien, elämänhallinnan ja –laadun 

 sekä itsetunnon paraneminen 

  Päijät-Häme 
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Helmikuun 2015 haku 

• Tulossa uusia hankkeita toimintalinjoihin 3 ja 5 

 

• Hämeessä 25 hakemusta, joista rahoitukseen noin 10 

 

• Maahanmuuttajat ja heikoimmassa asemassa olevat 

 

• Syksyllä 2015 seuraava haku, jossa erityisesti 

toimintalinja 4 
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Tulevaisuus – hankkeilla vähän paremmaksi 

 Tulevaisuudesta ei voi tietää mitään ehdottoman varmaa, mutta 

ihmisen pitäisi jotenkin ottaa sitä haltuun. Erityisen tärkeää oman 

tulevaisuuden ajattelu on nuorille, jotka tekevät omaa koulutustaan 

tai työuraansa koskevia päätöksiä. Nuoret saavat valtavasti tietoa 

koulutuksesta, ammateista ja työmarkkinoista. Monille 

varteenotettavia vaihtoehtoja on runsaasti tai jopa liikaa. 

  

 Tähän tietotulvaan ja mahdollisuuksien kakofoniaan 

nuoret tarvitsevat välineitä, jotka auttavat löytämään 

itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. 
 Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimus 
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