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Työllisyys- ja työvalmennuspalvelut turvattava

Kolmannen sektorin työllistäjäorganisaatiot Keski-Suomessa ovat huolestuneita heikossa työmarkkinaasemassa olevien ryhmien asemasta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.
Me ns.
välityömarkkinoista päävastuun kantavat toimijat olemme edistäneet merkittävästi esim.
pitkäaikaistyöttömien, nuorten, vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä ja työmarkkinakelpoisuutta.
Matalan kynnyksen työllistämisellä ja työvalmennuksella on ollut merkittävä rooli henkilöiden henkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan, työkyvyn ylläpitämisen ja perheiden jaksamisen näkökulmasta.
Aktiivinen työvoimapolitiikka on aina myös yhteiskunnalle taloudellisesti edullisempaa. Julkisen talouden
kannalta tarve tulonsiirtoihin vähenee, verotulot kasvavat ja säästöä syntyy myös kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollossa sekä pitkäaikaistyöttömyyden työmarkkinatuen maksujen osalta. Kolmannen sektorin
palvelut ja neuvonta helpottavat osaltaan myös asiakasvirtaa mm. Kelan, TE-palveluiden, sosiaalitoimen,
velkaneuvonnan, yms. palveluissa.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa työllisyyden hoito ja välityömarkkinatoiminta on jäänyt
toistaiseksi hyvin vähälle huomiolle. Elinvoimaista maakuntaa rakennettaessa asiakas- ja kansalaisnäkökulma
tulisi ulottua myös vaikeasti työllistyviin kansalaisryhmiin. Heille ei ole realistista vaihtoehtoa tarjolla jos/kun
palkkatukityöllistäminen ja välityömarkkinoiden toimintaedellytykset ajetaan alas. Pitkäaikaistyöttömyys
kasvaa, huolimatta yleisen työllisyyskehityksen paranemisesta, koska työvoimapalvelujen resursseja on
vähennetty ja suunnitellaan edelleen vähennettäväksi. Resurssien vähenemisen ja digitalisaation
lisääntymisen myötä heikossa työmarkkina-asemassa olevien on entistä vaikeampi saavuttaa näitä
palveluita.
Yksipuolinen markkinalähtöisyys palvelujen tuottamisessa näyttää jättävän koko välityömarkkinatoiminnan
unohduksiin. Yhtiöittämisvelvoite on kumppanuuteen perustuvien toimintamallien ja yhteistyökäytäntöjen
kannalta ongelmallinen. Hyvät, pitkään kehitetyt ja toimiviksi havaitut toiminnot kuten työkyvyn kartoitus,
valmennus, rajoitteiden havainnointi käytännön tehtävissä, osaamiskartoitus, oppilaitosyhteistyö,
työssäoppiminen, oppisopimukset, jopa yhdyskuntapalvelun suorittaminen uhkaavat jäädä markkinaajattelun jalkoihin. Tulevaisuuden näkymät TE-toimintojen ja kuntasektorin tehtävienjaosta eivät herätä
luottamusta. Edellä kuvatuille välityömarkkinoiden työllisyyspalveluille on maakunnassamme selkeä tarve.
Me keskisuomalaiset välityömarkkinatoimijat vetoamme sote- ja maakuntauudistuksesta vastaaviin
tahoihin, että uudistuksen valmistelussa kolmannen sektorin tuottamat työllisyyttä edistävät toiminnat
otetaan jatkossa enemmän esille. Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työvalmennus ja
syrjäytymistä ehkäisevä toiminta ansaitsevat suuremman huomion. Olemme valmiita yhteistyöhön
kaikilla niillä foorumeilla, missä keskisuomalaista hyvinvoinnin mallia rakennetaan.
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Työllisyyspoliittisen yhteistyöryhmän jäsenet

Työvalmennussäätiö Avitus, toimitusjohtaja Matti Kangasaho
Jyväskylän katulähetys, toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusa
Sovatek-säätiö, toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys, toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa
Keski-Suomen Työpajayhdistys, puheenjohtaja Susanna Uusitalo
Visio-Säätiö, toiminnanjohtaja Pekka Nieminen
Äänekosken katulähetys, toiminnanjohtaja Jani Liimatainen
Koutsaamo-hanke, KYT ry, projektipäällikkö Riitta Mäkinen
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, toiminnanjohtaja Raili Haaki
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