ETAPPI-TYÖLLISYYSPALVELUIDEN TULOS:
AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE 36 % HANKKEEN PÄÄTTÄNEISTÄ
TYÖNHAKIJOISTA
Etappi-työllisyyspalveluilla on myötävaikutettu 215 työttömän työnhakijan työllistymiseen
avoimille työmarkkinoille.
Ammatilliseen koulutukseen on hakeutunut 74 työnhakijaa.
Ilman vahvaa paikallista kumppanuutta ja hankkeen yritysyhteistyökontakteja näihin
tuloksiin ei olisi päästy.
Mitä Etapin toiminta on pitänyt sisällään, mitä tilastot kertovat ja mitä oppia
hanketyöstä on kertynyt vastaisuuden varalle – siitä kerron tässä viimeisessä
kuntakirjeessämme.

Kiitos Kumppanuudestanne!
Harri-Pekka Luomi
projektipäällikkö

ASIAKASLÄHTÖISTÄ TYÖLLISYYSPALVELUA TYÖNANTAJILLE JA
TYÖNHAKIJOILLE
Kolme vuotta Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshankkeen kautta tarjotuilla Etappityöllisyyspalveluilla tavoitettiin pääosa (N=603) niistä hieman pitempään
työttömänä olleista työnhakijoista, jotka kokivat työllistymisen avoimiin työpaikkoihin
edellyttävän apua työtilaisuuksien etsimiseen, työnhakua koskevien suunnitelmien
täsmentämiseen, tai työllistymisen kynnystä madaltavien lyhytkoulutusten,
kampanjoiden ja palkkatuen hyödyntämiseen.
Yritysten suuntaan hanke tarjosi kustannustehokkaita ja joustavia rekrytointiratkaisuja
tilanteessa, jota leimasi vuosi vuodelta kiristyvä pula sopivista työntekijöistä. Etappityöllisyyspalvelujen toimintaperiaatteena oli etsiä potentiaalisia tekijöitä, sopia
työtehtävien haltuunottoa tukevien sisällöllisten elementtien tuomisesta työpaikoille
yhdessä yrittäjän kanssa ja hyödyntää työllistämiseen suunnattuja tukia vakinaisluontoisemman työsuhteen solmimiseksi jatkossa.
Työnhakija-asiakkaat olivat hankkeen palveluiden piirissä keskimäärin seitsemän
kuukautta. Keski-iältään he olivat 40 -vuotiaita ja yli puolella oli työttömyyttä takana
yli vuosi. Pääosa oli koulutustaustaltaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneita ja
maahanmuuttajataustaisia kaikista työnhakijoista oli 7 %.

KIISTATTOMIA VAIKUTUKSIA KUNTA- JA ALUETALOUTEEN
Laajan työssäkäynti- ja asiointialueen – Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi,
Tervo, Vesanto ja Vieremä – kattaneen hanketoiminnan kautta alueelle kanavoitiin
EU:n ja valtion myöntämää rahallista kehittämisresurssia vuositasolla lähes 1 miljoonaa
euroa. Tällä rahalla ja jalkautuvalla asiakaspalveluotteella pitkittynyt työttömyys saatiin
katkaistua joka toiselta Etappi-työllisyyspalveluiden piiriin hakeutuneelta työnhakijalta.
Yritysten työvoima- ja muita palvelutarpeita Etapissa kartoitettiin vajaalla
kuudellasadalla henkilökohtaisesti toteutetulla vierailukäynnillä. Läheisempään ja
pääasiassa rekrytointiin liittyvään yhteistyöhön yrittäjien kanssa näistä kartoituskäynneistä
johti joka toinen tapaaminen.Yrityksissä ilmenneistä työvoimatarpeista joka kolmanteen
onnistuttiin tarjoamaan asiakasta tyydyttänyt henkilöratkaisu.

OPPIA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISPONNISTUKSIIN JATKOSSA
Olennaista Etappi –työllisyyspalveluiden toteuttamisen kannalta on näiden vuosien
aikana ollut työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakointi, vapaus tehdä kokeiluja,
paikkakuntakohtaisesti järjestettyjen työllisyys- ja elinkeinopalvelujen puitteisiin
sovitettu tehtävä, sekä lähipalveluperiaatteella toteutettu asiakastyö.
Onnistunut hanke on tulos omistajiensa (Etapin tapauksessa kunnat ja TE-hallinto)
tinkimättömästä tuesta, ohjauksesta ja luottamuksesta. Silloin kun hankkeessa
liikutaan sellaisella alueella, jossa jalkaudutaan, haastetaan, osallistutaan,
kokeillaan, viestitään ja etsitään uusia yhteistyön suuntia, ollaan oikeilla jäljillä.
Parhaimmillaan hanke on ikään kuin yhteistä omaisuutta, joka lunastaa
olemassa olon oikeutensa vain yhdessä aikaan saatujen tekojen kautta.

