Järjestöt työllistymisen tukena myös tulevaisuudessa -tilaisuuden
verkostotyöryhmän tulosten kooste (7.11.2018)
Koosteen tekijä: Tuuli Riisalo-Mäntynen

1. Mikä olisi toivottava verkoston rakenne Uudellamaalla? Luodaanko koko Uudenmaan laajuinen
verkosto vai alueellisia keskittymiä? Kuinka usein verkosto kokoontuisi?







Koko Uudenmaan laajuinen verkosto, plussat ja miinukset
+ Tiedon kulku
+ Pienemmät toimijat ei tipu kelkasta
+ Digitalisaation hyödyntäminen
+ Mahdollisuus segmentoida asiakkaat
+ Isossa verkostossa laajoja näkökulmia, paljon tietoa  vaikuttavuus parempi
- Organisointi/hallinnointi
- Paikallistuntemus voi hiipua liian isossa verkostossa (miten huomioida alueelliset erot?)
Luottamuksellisuus (tuttuus auttaa)
 tavoitteet
 sitoutuminen
= Yhteinen juttu, riittävän säännölliset tapaamiset
Alueellisuus ja toimialakohtaisuus (pienverkostot), tapaamiset kvartaaleittain
Selvitys Uudenmaan alueen toimijoista/verkostoista
o Selväksi toimialueen laajuus kartan muodossa

2. Työllisyysverkoston rakenne? Keitä verkostoon osallistuu?










Kolmannen sektorin työllisyystoimijat tai toimijat, joilla on työllistämiseen liittyvä linkki
Asiakkaat
Kasvupalvelut + sote vuoropuhelu
o Asiakkaan matka näkyväksi päätöksiin
o Kasvu- ja sotepalveluiden tarjoajat (yritykset mukaan?)
Rakenne
o sähköinen alusta
 kenen työkalu mikä toimii kaikilla?
o tapaamiset 2-3 krt vuodessa
o kuka koordinoi?
Verkoston tehtävä määrittää ketkä mukana
o Palveluiden kehittäminen
o Asiakastyön seuranta
o Uusien yrittäjien löytäminen
o Koulutuksen näkökulma jne.
Kutsuvieraat (Asiantuntijat/Kokemusasiantuntijat)

3. Mitä tavoitteita työllisyysverkostolla/verkoston toiminnalla on?


Erikoisosaaminen
















o Asiantuntijuus mukana uudistuksessa
Hyödynnetään osaaminen
Mahdollisuus
Valmistaudutaan uudistukseen
Kilpailu yhdistysten välillä pois kun tehdään yhdessä
Hallitusten tuki + tieto + neuvo arkeen mukaan yhdistyksissä
o Isot linjat
Jaetaan osaamista verkostossa
o Yhdistetään voimat
Vaikuttaminen
Ruohonjuuritason tiedottaminen suunnittelijoille
Työttömyyden taustojen/kirjon esilletuominen
Edunvalvonta
Kokemusten vaihto/oppiminen
Paremmat palvelut vaikeasti työllistyville  Enemmän vaihtoehtoja
Osataan hyödyntää järjestöjen palveluita asiakkaan verkostossa
Ongelmatilanteet sote/kasvupalveluissa havaitaan  yhteinen vaikuttaminen
sote/kasvupalveluedustajiin

4. Työllisyysverkoston teemat ja sisällöt
















Vaikuttaminen
o Vaikuttaminen työllisyyspalveluihin + tietoisuus muutoksista
o Vaikuttaminen yritysmaailmaan, päätöksentekijöihin)
Pitkäaikaistyöttömän väylä kuntouttavan työtoiminnan/työarvion kautta  kuka ottaa kopin?
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan ensisijaisen palvelutarpeen määrittäminen sote-palveluissa?
Asiakasohjaus
Kannanotot
Rahoituskanavat
o Niiden selvittäminen, turvattu rahoitus tulevaisuudessa?
Kumppanuudet, esim. hankkeet + hanketorit
o Hankehaku yhdessä
Kilpailutukset
Kokemusten/Hyvien käytäntöjen vaihtaminen
Asiakasprofiilin erityistarpeiden esille tuominen/löytäminen
o Palveluiden kohdentaminen
Palveluketjut, yhteiset hyvät käytännöt
o sote-kasvu-sote-kasvu-sote…
Palvelupaketin tekeminen yhdessä eri toimijoiden kanssa
Osatyökykyisten monimuotoisuuden huomioiminen
Verkoston roolit?

