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Uusimman julkaisun (TEM 27.5.2020) mukaan työttömien määrä kasvoi huhtikuussa kaikissa
hankekunnissa maaliskuuhun verrattuna. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on
Hartolassa 17,7 % (+2,9), Joutsassa 15,5 %(+2,5), Pertunmaalla 11,9 % (+1,7) ja Sysmässä 15,4 %
(+3,5). Maakunnallisessa vertailussa Etelä-Savon työttömyysprosentti on 15,5 %, Hämeessä 16,8 %
ja Keski-Suomessa 17,6 %. Lomautettujen osuus työttömistä on Hartolassa 30 %, Joutsassa 35 %,
Pertunmaalla 30 % ja Sysmässä 28 %. 
 
TE -toimistoissa olevat avoimet työpaikat lisääntyivät Sysmässä ja Hartolassa verrattuna
maaliskuuhun. Joutsassa avoimet paikat vähenivät ja Pertunmaalla ei huhti-toukokuun vaihteessa
ollut yhtään avointa työpaikkaa TE -toimistossa. 

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄ JATKAA

KASVUAAN

Anne Lahikainen-Aho



”LÄHELLÄ” -LÄHIHOITAJAKSI OPINTOJEN

ENNAKKOMARKKINOINTI KÄYNNISTYMÄSSÄ

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta aloimme rohkeasti luomaan oppilaitosten
(Esedu, Gradia, Salpaus), TE -hallintojen ja paikallisten työnantajien kanssa
koulutusyhteistyömallia, joka tuo lähihoitajakoulutuksen paikallisen toteutuksen takaisin
myös pieniin kuntiin. 
 
Olemme edenneet koulutuksen ennakkomarkkinointivaiheeseen, jota pääsemme
toteuttamaan kesäkuun alussa. Ennakkomarkkinoinnin avulla kartoitamme
koulutuksesta kiinnostuneita alueittain ja saadun tiedon pohjalta tehdään päätöksiä
oppilaitosten roolituksesta ja lähiopetuspäivien järjestämispaikkakunnista Hartolan,
Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueella. Elokuun aikana oppilaitosten sivuilla avautuu
varsinainen opiskelijahaku, johon kuuluu osana myös hakijoiden soveltuvuuden
arvioiminen. Itse koulutuksen on mahdollisuus käynnistyä marraskuussa 2020.
 
Noin kaksivuotista lähihoitajakoulutusta markkinoimme ”Lähellä” -konseptin avulla.
Työssäoppiminen on koulutusmallissa vahvassa roolissa ja siksi myös lähialueen
työpaikat ovat sitoutettu yhteistyöhön jo suunnitteluvaiheessa. Hanke avustaa myös
oppilaitoksia lähipäivien käytännön järjestelyissä, muun maussa kuljetusten- ja
tilajärjestelyjen osalta niin, että paikallisuus opinnoissa toteutuu mahdollisimman hyvin.
 
Opintojen edetessä tarjoamme lähitukea opintopolulla etenemiseen ja työllistymiseen
alueelle. Toiveenamme on, että opiskelijan polku jatkuu myös opintojen päättymisen
jälkeen lähellä –lähellä ihmistä, vanhuspalveluissa ja hoivatoimijoilla.

Anne Lahikainen-Aho
 



NELINVOIMAA YHDISTÄÄ NELJÄN KUNNAN

TYÖSSÄKÄYNTIALUETTA

Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeessa kehitetään
työvoimansaatavuuteen työkalua, jonka avulla markkinoidaan pienten
kuntien muodostamaa työssäkäyntialuetta maakuntarajat ylittäen.
Alustan nimeksi on valikoitunut Nelinvoimaa, joka kuvastaa neljän
kunnan (Hartola, Joutsa, Pertunmaa ja Sysmä) voimien yhdistämistä
ja vahvistuvaa yhteistyötä myös työllisyydenhoidossa. Alustan
tarkoituksena on lisätä kuntien tarjoamia mahdollisuuksia ja
näkyvyyttä myös alueen ulkopuolella.
 
Alustan tekniseksi toteuttajaksi ja ylläpitäjäksi on valikoitunut huhti-
toukokuussa toteutetun kilpailutuksen kautta Joutsa Seutu. Painotimme
paikallisuutta myös yhteistyökumppanin valinnassa. Alustan tekeminen
on aloitettu ja saamme ensimmäisen version käyttöön vielä tämän
kesän aikana.
 
Nelinvoimaa -alusta kokoaa nähtäville alueen työn-, yrittämisen- ja
elämisen mahdollisuuksia, tietoa ja tarinoita alueesta unohtamatta.
Myös hankkeeseen liittyvä viestintä ja alueen markkinointi siirtyy
jatkossa yhä enemmän alustan avulla toteutettavaksi.
 
 
 

Anne Lahikainen-Aho



KUTSUMME

SINUT TYKKÄÄMÄÄN FACEBOOK-SIVUSTAMME!

Kaisa Karlsson

Facebook -viestinnässä visiomme on välitön ja
avoin tiedottaminen hankkeesta sekä
hankekunnista.
 
Toivomme, että tulet tiedonvälitystalkoisiin
mukaan, mikä käy parhaiten jakamalla Facebook-
sivu verkostollesi ja käymällä itse tykkäämässä
sivusta. 
https://www.facebook.com/pientenkuntienelinvoim
aa/
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