Valtuustoaloite 27.3.2017 Toimet työllisyyden parantamiseksi Joensuussa
Joensuussa työttömyysaste on pysynyt korkeana jo vuosia. Vaikka työttömyys on kääntynyt hienoiseen
laskuun niin olemme jäljessä muita vertailualueita ja pysymme jäljessä koska monet alueet on saaneet
työllistäviä teollisuuslaitoksia mm Kuopio ja Kajaani.
Joensuun Perussuomalaiset esittää että Joensuuhun perustetaan työryhmä joka etsii kohteita työllisyyden
parantamiseen, työpaikkojen kotiuttamiseen, hankintojen suuntaamiseen paikkakunnalle ja uusien
teollisuus-ja tuotantoalojen syntymiseen Joensuuhun.
Työryhmään kannattaisi ottaa mukaan myös asiasta kiinnostuneita luovia ulkopuolisia henkilöitä.
Jnsuu 27.3.2017
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite toimista työllisyyden parantamiseksi
Joensuussa
636/14.00.01/2017
KV 27.03.2017 § 25
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 27.3.2017 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen toimista työllisyyden parantamiseksi
Joensuussa.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Veijo Oinonen, Sari
Sallinen, Eero Bogdanoff, Teemu Arponen, Sirpa Hyökki, Jussi Wihonen,
Osmo Kokko ja Sampsa Jääskeläinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.4.2017 siirtää asian elinvoimajohtokunnan ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston käsiteltäväksi.
Aloitteessa todetaan, että Joensuussa työttömyysaste on pysynyt korkeana
jo vuosia. Vaikka työttömyys on kääntynyt hienoiseen laskuun, niin olemme
jäljessä muita vertailualueita ja pysymme jäljessä, koska monet alueet ovat
saaneet työllistäviä teollisuuslaitoksia mm. Kuopio ja Kajaani.
Joensuun Perussuomalaiset esittää aloitteessaan, että Joensuuhun
perustetaan työryhmä joka etsii kohteita työllisyyden parantamiseen,
työpaikkojen kotiuttamiseen, hankintojen suuntaamiseen paikkakunnalle ja
uusien teollisuus- ja tuotantoalojen syntymiseen Joensuuhun.
Työryhmään kannattaisi ottaa mukaan myös asiasta kiinnostuneita luovia ulkopuolisia henkilöitä.
Elinvoimajohtokunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 16.8.2017 § 23 ja
kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto kokouksessaan 29.8.2017
§ 37. Elinvoimajohtokunta ja henkilöstö- ja työllisyysjaosto ovat antaneet
aloitteeseen yhtenäiset vastaukset
Vastaukset aloitteeseen:
Joensuun työllisyystilanne on haastava huolimatta siitä, että kaupunki on
kohdentanut työllistämiseen laaja-alaisia toimenpiteitä työllisyyspalveluissa
ja elinvoiman toimialueella. Vuonna 2017 työttömyyteen vaikutetaan työmarkkinatukilaskulla olevien henkilöiden aktivoinnilla,
pitkäaikaistyöttömyyttä ehkäisevillä toimilla sekä alle 25-vuotiaiden nuorten
työllisyyden edistämisellä. Kaupungin elinvoiman toimialueella edistetään
puolestaan elinkeinoja, edunvalvontaa ja yhteiskuntasuhteita työllisyyden
kohentamiseksi.

Työllisyyspalvelujen tehtävänä on edesauttaa työllistymistä vahvistamalla
asiakkaan voimavaroja ja osaamista työpaikkojen tarpeisiin sekä toisaalta
tukea asiakkaan edellytyksiä omaehtoiseen työllistymiseen. Merkittävimpiä
palveluita ovat asiakkaiden yksilövalmennus, palkkatukityöllistäminen sekä
erilaisiin työllisyyttä edistäviin hankkeisiin osallistuminen. Joensuun
työllisyyspalveluissa on myös koottu yrityksistä työkokeilu- ja
palkkatukipaikkoja, järjestetty työllisyyspalvelujen asiakkaiden ja yrityksien
kohtaamista edistäviä tapahtumia sekä tehty yhteistyötä rekrytointiyritysten
kanssa.
Kaupungin elinvoiman toimialueen keskeisimpiä tehtäviä on yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja ylläpitäminen joensuulaisten työllistymisen
edistämiseksi. Elinvoiman toimialueella seurataan ja kehitetään
mahdollisuuksia saada uusia tuotanto- ja palvelualoja Joensuuhun sekä
tuetaan olemassa olevia paikallisia toimijoita työpaikkojen syntymisessä.
Elinvoimaa ja työllisyyttä edistävissä palveluissa tehdään runsaasti
verkostoyhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken. Tavallisimmin yhteistyö on
ollut hankkeisiin, toimintamalleihin ja paikallisiin yhteistyökäytäntöihin
liittyviä säännöllisiä kokouksia tai tapahtumia.
Vuonna 2017 eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään
työryhmätyyppiseksi työskentelyksi muodostamalla verkostoja erilaisten
työllisyyteen liittyvien teemojen ympärille. Ensimmäisenä ryhmänä
kesäkuussa kokoontuu nuorten työllisyyden edistämisen teemaryhmä, johon
on kutsuttu keskeisimpiä nuorten kanssa työskenteleviä tai heitä työllistäviä
tahoja eri sektoreilta. Ryhmän tavoitteena on ideoida ja toteuttaa
konkreettisia toimenpiteitä nuorten työllistymisen parantamiseksi.
Alkusyksystä käynnistetään elinvoiman ja työllisyyden edistämisen
teemaryhmä, jonka tehtävänä on konkretisoida toimenpiteitä työttömien
kaupunkilaisten ja työpaikkojen kohtaamiseksi. Ryhmään kutsutaan edustajia
ja asiantuntijoita elinkeinoelämästä, oppilaitoksista ja muilta kaupunkilaisten
osallisuutta tukevilta aloilta. Perustettavien työryhmien tarkoituksena on
keskittyä tiettyihin ajankohtaisiin teemoihin ja konkreettisiin toimenpiteisiin,
ei niinkään toimia säännöllisesti kokoontuvana yleisenä foorumina.
Työelämä on murroksessa niin työllistävien alojen, työn sisältöjen kuin työsuhteidenkin osalta. Joensuulla tulee olla valmius reagoida työn muutokseen
sekä tukiessaan työelämän ulkopuolella olevia kaupunkilaisia että
vahvistaessaan työpaikkojen toimintaedellytyksiä. Keskeisestä muutosten
ennakoinnissa ja niiden huomioimisessa on edelleen tiedonkulun, osaamisen
ja yhteistyön vahvistaminen työpaikkojen tarjoajien, työllisyyttä edistäviin
verkostojen ja muihin kumppaneiden kesken.
Valmistelija: elinvoimajohtaja ja henkilöstöjohtaja
Sekä elinvoimajohtokunta että henkilöstö- ja työllisyysjaosto ovat
ehdottaneet
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää antaa edellä olevan vastauksena Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
KH 11.09.2017 § 356

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä kirjoitetun vastauksena Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 25.09.2017 § 114
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä tiedoksi edellä kirjoitetun vastauksena Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Käsittely:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa neljä valtuutettua käytti puheenvuoron.
Lisäksi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

