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TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ NOUSUSSA MYÖS

HANKEKUNNISSA

Anne Lahikainen-Aho

Uusimman julkaisun (TEM 23.4.2020) mukaan työttömien määrä
kasvoi maaliskuussa kaikissa hankekunnissa helmikuuhun verrattuna.
Suurinta työttömyyden kasvu oli Joutsassa ja Hartolassa, lähes 2 % -
yksikköä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Hartolassa
14,8%, Joutsassa 12,9%, Pertunmaalla 10,2% ja Sysmässä 11,9%. 

Yli puolet alueen työttömistä työnhakijoista on yli 50 -vuotiaita.  Yli 50 -
vuotiaiden osuus työnhakijoista on Sysmässä 60%, Hartolassa ja
Pertunmaalla 54% ja Joutsassa 53%. Nuoria alle 25 -vuotiaita työttömiä
on Hartolassa 10, Joutsassa 23, Sysmässä 20 ja Pertunmaalla ei yhtään.



KOULUTUKSEN RAKENTAMINEN HOIVA-ALALLE ETENEE

Hanke kääri hihat maaliskuussa kartoittamalla alueen hoivatoimijoiden
työvoimantarpeita. Suurin pula on lähihoitajista lähes kaikissa yksiköissä, mutta
myös hoiva-avustajia tarvitaan. Vahvistui entisestään, että alueelle tarvitaan
paikallisesti toteutettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. 
 
Ensimmäinen yhteinen työnantajien, oppilaitosten (Esedu, Gradia ja Salpaus),
kuntien ja TE -hallinnon työpajaksi aiottu tapaaminen toteutettiin Teams -palaverina
huhtikuun alussa. Tärkeä tieto tässä vaiheessa on, että palaset koulutuksen
järjestämiselle ovat olemassa. Palasten loksauttaminen paikoilleen vaatii kuitenkin
vielä yhteensovittamista, ja toimijoilta halua uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistyöhön.
Kaikkea tätä varten hankkeemme on olemassa ja kaistat kuumana” jatkamme
suunnittelutyötä kevään aikana. Tavoitteenamme on, että syksyllä 2020 käynnistyy
alueellisena toteutuksena lähihoitajakoulutus, jota pääsemme markkinoimaan jo
tulevan kesän aikana.

Anne Lahikainen-Aho



YHÄ USEAMPI NUORI HALUAA KOKEILLA

YRITTÄJYYTTÄ

Anne Lahikainen-Aho

Juuri julkaistun Nuorisobarometrin mukaan myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on
kasvanut nuorten keskuudessa. Erityisesti poikien ja alle 20-vuotiaiden kiinnostus
yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt. Nuoret haaveilevat yrittäjyyden kokeilemisesta
jossain työelämän vaiheessa. 
 
Kevytyrittäjyyden myötä kyky ryhtyä yrittäjäksi on pienentynyt. Kevytyrittäjyys
tarjoaa kevyemmän vaihtoehdon yrittäjyydestä myös nuorelle ja työttömälle.
Kevytyrittäjyyden ja yrittäjyyden edistämiseen pureudumme muun muassa
järjestämällä yrittäjäkoulutusta ja tietoiskuja kevytyrittäjyydestä.
 
Tavoitteenamme on yhdistää työnantajia ja työnhakijoita löytämään toisensa. Tätä
varten luomme digipalvelualustan, joka tuo kootusti nähtäväksi työssäkäyntialueen
työn, yrittämisen, asumisen ja elämisen mahdollisuuksia myös alueen ulkopuolisille.
Yhteistyökumppanin kilpailutus on käynnissä ja tavoitteenamme on, että alustan
rakentaminen käynnistyy toukokuun alun aikana. 
 
Ehkä löydämme alustan avulla nuorison joukosta, vapaa-ajanasukkaasta,
paluumuutosta ja maaseudun hiljaisuudesta haaveilevasta perheenäidistä tai -isästä
jatkajia sukupolvenvaihdoksessa oleviin yrityksiin. Tai ehkä löydämme työelämän
merkityksellisyyttä metsästäviä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita, jotka uusine
yritysideoineen tulevat korvaamaan aukkoja alueemme palvelutuotantoon.



UUDEN TYÖNTEKIJÄN ESITTELY

Moikka! Olen 40-vuotias Kaisa (Ttm/Yhteisöpedagogi),
hankkeen osa-aikainen (15 h/vko) työntekijä. Hankkeessa
viestinnän edistäminen kuuluu ensisijaisiin tehtäviini. Olen
Pertunmaan paluumuuttaja vuosimallia 2015. Vapaa-
aikani vietän 3- ja 6 -vuotiaiden lastemme, iäkkään isäni,
zumban ja vanhan omakotitalon parissa. Kirjoitan myös
vanhuuteen liittyvää blogia.
 
Olen ilolla mukana hankkeessa ja tutustumassa
hankekuntien ihmisiin!
 
Puhelin: 044-7432303/kaisa.karlsson@hartola.fi
 

Kaisa Karlsson

FACEBOOK -SIVUT HANKKEELLE

Hankkeelle on luotu Facebook -sivut:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emme pahastu, jos niitä jaetaan myös verkostoissanne. 
Kuvia on pyydetty jokaisesta kunnasta ja niitä lisätään sivuille.
Tavoitteena on tuoda hankekuntia esille niin alueen sisällä kuin ulkopuolle sekä
hankkeesta tiedottaminen.
Omia kotisivuja hankkeella ei ole, vaan tiedotusta tehdään hankekuntien
verkkosivujen kautta.
 
 

Kaisa Karlsson


