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ROMANITYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 3/2022

Aika:

Paikka:

Jäsenet:

Torstai 18. 8. 2022 klo 10. 00 - 11. 05

Salon kaupungintalo, kokoustila Haapa

Marja Ruokonen, puheenjohtaja
Sari Blomerus
Rainer Friman

Timo Hukka
Kullervo Lindström
Mika Mannervesi
Mika Metsäpalo
Satu Siltamäki
Jari Vuorio
Jaana Säilä, sihteeri

l. krs,

x

poissa
poissa
poissa
x

poissa
poissa
poissa
x

x

Lisäksi:

salo0^

Salla Seppälä, projektipäällikkö TE-toimisto (läsnä klo 10.00-10.40)

l. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Marja Ruokonen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Kuntakokeilun esittely, projektipäällikkö Salla Seppälä

Projektipäällikkö Salla Seppälä esitteli työllisyyden kuntakokeilumallia.
Esityksen materiaali toimitetaan pöytäkirjan liitteenä osallistujille.

Käytiin keskustelua romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan tarpeesta ja
palkkaamisesta. Kaupungin palkkatukipaikalla pitkäaikaistyötön voidaan
palkata 8 kuukaudeksi TE-toimiston kautta. Lisäksi oppisopimuksella
palkkaaminen on mahdollista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (12. 5. 2022) on luettavissa kaupungin
nettisivuilla.

httDS://salo.fi/wD-content/UDloads/2022/05/12.5. 2022-romanitvorvhman-
pöytä kirja, pdf

Ehdotus:

Hyväksytään pöytäkirja.
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Päätös:

Hyväksyttiin.

4. Kysely romanien hyvinvoinnista ja osallisuudesta -kyselyn tulokset

Viime kokouksessa sovittiin, että tässä kokouksessa käsitellään romanien
hyvinvointia ja osallisuutta koskevan kyselyn tuloksia.

Kyselyn tuloksia ei vielä ollut saatavana. Erikoissuunnittelija Katja Arlingiltä
saadun tiedon mukaan vastanneita kyselyyn oli 32. Kyselystä ei pysty
erottelemaan Salon osuutta vastanneista.

Ehdotus:

Tuodaan tulokset seuraavaan kokoukseen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5. Henkilövaihdokset romanityöryhmässä

Sari Blomerus on jättänyt 10. 8. 2022 eroanomuksen romanityöryhmän
jäsenyydestä.

Puheenjohtaja on ollut yhteydessä romanityöryhmän jäsen Satu Siltamäkeen.
Saadun tiedon mukaan hän ei pysty osallistumaan romanityöryhmän
kokouksiin.

Ehdotus:

Romanityöryhmä esittää kaupunginhallitukselle nimettäväksi uudet jäsenet
heidän tilalleen.

Päätös:

Jäsen Kullervo Lindström esitti, että romanityöryhmän uusiksi jäseniksi
nimetään Nadja Friman ja Regina Koivisto-Blomerus.
Romanityöryhmä hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti esitettäväksi
kaupunginhallitukselle.

6. Suunnittelutyöryhmän nimeäminen .

Toimintasuunnitelmaan tavoitteeksi kirjatun mukaisesti romanityöryhmä
lähtee suunnittelemaan 8.4. 2023 pidettävän kansainvälisen romanipäivän
ohjelmaa.
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Ehdotus:

Romanityöryhmä nimeää suunnittelutyöryhmän kansainvälisen romanipäivän
8. 4. 2023 ohjelmaa suunnittelemaan.

Päätös:

Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

7. Romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan palkkaaminen

Viime kokouksessa asiasta sovittiin, että aloitetaan asian selvittely
romanivanhemmilta sekä kouluilta ja onko tällaiselle tarvetta. Sovittiin, että
sihteeri on yhteydessä Nadja Frimaniin ja tiedustelee, voisiko Perheenä
huomiseen -hanke toteuttaa asiasta kyselyn ja infota romanityöryhmää
kyselyn tuloksista.

Nadja Frimanilta saadun tiedon mukaan asiaa on selvitetty romani-
vanhemmilta. Vanhempien mielipide on, että koulunkäyntiohjaaja on
tarpeellinen. Romaniyhteisön puolelta työntekijälle on olemassa tarvetta.
Kouluihin he eivät olleet yhteydessä, koska loma-aika tuli väliin. Lisäksi he
olivat sitä mieltä, että romanityöryhmän tulisi itse ottaa tästä koppia. Heillä on
jo tiedossa henkilö, joka on kiinnostunut työstä.

Käytiin keskustelua romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan tarpeesta ja
palkkaamisesta ja miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin.

Sovittiin, että romanityöryhmä lähtee selvittämään mahdollisuutta TE-
toimiston kautta palkattavasta pitkäaikaistyöttömästä tai oppisopimuksella
palkattavasta koulunkäyntiohjaajasta ensi vuoden alusta lukien. Lisäksi
sovittiin, että Jari Vuorio on yhteydessä asiasta vs. perusopetusjohtaja Jaana
Talvitiehen sekä SSKKYiään oppisopimuksella palkkaukseen liittyvissä
asioissa.

8. Ajankohtaiset asiat

Tulevia webinaareja ja koulutuksia:

l. Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien päivät 12. -13. 9. 2022
Helsingissä. Ilmoittautuminen 31. 8. 2022 mennessä.
https://romani. fi/-/neuvottelukuntien-neuvottelupaivat-helsingissa-12.-
13. 09. 2022

Sovittiin, että Kullervo Lindström osallistuu neuvottelupäiviin
romanityöryhmän edustajana.

2. Lapsiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan vastaisen työn Luotsi-messut
6. 10. 2022 klo 12. 00 - 15. 30. Tapahtuma järjestetään verkossa. Ohessa
alustava ohjelma sekä Luotsi-toiminnan kuvaus.
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Klo 12. 00-12. 05 Tervetuloa Katja Theresa Arling, erikoissuunnittelija, Lounais-
Suomen aluehallintovirasto

Klo 12. 05-12.30 Hytealueen terveiset, Karoliina Luukkainen projektipäällikkö,
Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio

Klo 12. 30-13. 15 Verkkokoulu THL, Anu Karhinen-Soppi, erikoissuunnittelija, THL

Klo 13. 15-14.00 Lähisuhdeväkivalta tutkimustulosten valossa-EHYEKSI-hanke,
naistentautien erikoislääkäri Katja Kero, SERI-tukikeskus, Ti/KS

Klo 14. 00-14. 15 tauko

Klo 14. 15-15. 00 Barnahus satelliitti-pilotti Kaarinassa, Pia Röntynen vs.
sosiaalityöntekijä, Barnahus-hanke, Kaarinan kaupunki

Klo 15. 00-15. 30 yhteenveto +keskustelu, Hanna-Leena Laitinen,
erikoissuunnittelija Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, THL
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Ohjelmasta löytyy ilmoittautumislinkki.
https://vasso.fi/taDahtuma/luotsi-messut-6-10/

Mahdolliset muut asiat:

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettävän 29. 9. 2022 klo 14 alkaen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11. 05.

Salossa 22. 8. 2022

^/t4. '^Mi
'/7!

Ruokonen

Puheenjohtaja

.L^yv-^^/ ^'
aana Säilä

Sihteeri
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Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu 2021-2024
i Työllisyyden

kuntakokeilut

Sanna Marinin (Sd. ) hallituksen hallitusohjelman tavoite: Kuntien roolia työllisyydenhoidossa
vahvistettava ja työllisyysastetta nostettava

Tavoitteena tuottaa tietoa siitä, työllistyvätkö työhakijat paremmin, kun resursseja yhdistetään.

Kunnat saivat hakea mukaan syksystä 2019 alkaen

Salo, Marttila ja Koski Tl pääsivät mukaan työllisyyden kuntakokeiluun

Yhteensä 25 kokeilua, 118 kuntaa, yli 230 000 työnhakijaa

Kuntakokeilu jatkuu TE-24 uudistukseen asti



Kuntakokeilu käytännössä?
Osa TE-toimiston asioista, asiakkaista ja työntekijöistä siirtyi Salon kaupungin vastuulle:

l Työllisyyden
kuntakokeilut

Kokeilualueen os/o/cto/ta ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on Salo,
Marttila tai Koski Tl ja jotka: eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työntekijät Salo/Koski/Marttila osalta

- 16 kokoaikaista asiakaspalvelua tekevää työntekijää

- Ammatinvalintapsykologi

- Osa-aikaisena palkkatuki-ja starttirahapäätöksiä tekevät työntekijät

Tiedot ja tietojärjestelmä

Tehtäviä siirtynyt kokeilun asiakkaiden osalta

- Työllisyyttä edistävien palvelujen neuvonta, ohjaus-ja palvelutehtävät

- Työttömyysturva pääosin 2. 10. 21 alkaen

- Palkkatuki- ja starttirahapäätökset sekä harkinnanvaraiset kulukorvaukset

Mitä ei siirtynyt?

- Työnantajapalvelut

- Työttömyysturva asiantuntijakäsittely (sekä muita yksittäisiä lausuntoja/prosesseja)

- Työvoimakoulutusten valinnat/hallinnointi, valmennusten hallinnonti



Salon kuntakokeilU 6/2022

Asiakasmäärätavoite alle 2900
henkilöä

2842
2822

2751

2713 ~~~- -2711

2630

< Työllisyyden
kuntakokeilut

Kokeiluun siirtyi 15. 3.2021 2842 työnhakijaa

Kuntakokeilussa oli kesäkuun lopussa asiakkaana 2693 (-
47) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1527 henkilöä (-
172)

Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja 123
työnhakijaa (-27).

Kaikkien asiakkaiden aktivointiaste oli kesäkuun

lopussa 36,6%. Kaiken kaikkiaan erilaisissa palveluissa oli
883 henkilöä. (+54)

(Muutos edellinen vuosi)
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SALON KUNTAKOKEILUN ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN PALVELUTARPEEN MUKAAN
(TILANNE 8 ,22) l Työllisyyden

kuntakokeilut

Tehostetun tuen tarve.

Työllistymiseen liittyvien
asioiden eteneminen vaatii

tehostettua tukea tai

monialaista yhteistyötä. Noin
1220 asiakasta. 10

omavalmentajaa.

. levän tuen tarve.

ravoitteena asiakkaiden

siirtyminen nopeasti

[työhön tai koulutukseen.
Aikapalvelut. Noin 530

asiakasta, 5
omavalmentaiaa'

Kohtalainen tuen tarve.

Asiakkailla kykyä
omatoimiseen työn
tekoon, opiskeluun,

työnhakuun,
tiedonhakuun, asioiden

selvittämiseen yms. Mutta
voi tarvita tukea,

palveluohjausta tai,
. erityispalveluja?

Asiakkaita n. 860, 7
omavalmentajaa.



Kuntakokeilu käytännössä

Waltti ajanvarauksella (Salorankatu 5-7, Astrum-keskuksen vieressä)

l Työllisyyden
kuntakokeilut

Ohjaamo alle 30-vuotiaille Voimalassa (Vilhonkatu 2, kirjaston vieressä) päivystys arkisin klo 12-15

Kuntakokeilun päivystys Voimalassa (Hilkansalin aula) avoinna ma, ke ja pe klo 9-12

Kotoutumisen asiakkaiden päivystys maanantaisin klo 12-15 Voimalassa

Marttilan ja Kosken omavalmentaja kunnanvirastoissa



Kuntakokeilu käytännössä? l Työllisyyden
kuntakokeilut

Enemmän työntekijöitä; TE-toimistosta siirtyvät työntekijät sekä kuusi kaupungin omavalmentajaa,
psykologi, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Omavalmentaja vastaa työllisyyden edistämisen palveluista, ohjauksesta ja neuvonnasta

Henkilökohtaiset tapaamiset, tarvittaessa useammin yhteydessä

Saavutettavuus; laajat päivystysajat ja henkilökohtainen kontaktointi

Uusille työnhakijoille alkuun palvelutarpeen arviointi henkilökohtaisesti, nopea yhteydenotto (Nyt myös uusi
asiakaspalvelumalli velvoittaa tähän)

Kykyviisari itsearviointikysely käytössä

Palveluiden tarjoaminen, TE-palvelut ja kaupungin palvelut. Uudet toimintatavat, kehittäminen.

Tapahtumat ja infot Voimalassa



SALON TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 2021-2023
- KUNTAKOKEILUN ORGANISAATIO

KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTORYHMÄ

\\
TTÖLLISYYDEN

KUNTAKOKEILUN
OHJAUSRYHMÄ

- Salon kaupungin
Sosiaalityön palvelut
Nuorisopalvelut
Terveyspalvelut
Kaupunkikehitys-
palvelut

- Marttilan kunta
- Kosken kunta
-SSKKY
- Yrityssalo Oy
- Varsinais-Suomen

TE-toimisto
- Kuntakokeilun

operatiivinen johto
- Varsinais-Suomen

ELY-keskus
- Kela

VALMISTELUN
JA TOTEUTUKSEN

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

TTÖLLISYYDEN
KUNTAKOKEILUN

TYÖRYHMÄT

- Kuntoutukselliset
palvelut
- Osaamisen
kehittäminen

- Työnvälitys ja
työnantajayhteistyö
- Maahanmuuttaja-
palvelut
- Nuorten palvelut

  
Työllisyyden
kuntakokeilut
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Salon kaupungin palvelualueet
Marttilan kunta

Kosken kunta

Varsinais-Suomen TE-toimisto

Varsinais-Suomen T»'P

Kela

Yrityssalo Oy

SSKKY
Edusalo

Turun AMK

Muurlan opisto

Yrityksiä

A-Klinikka

Työllisyyshankkeet

ELY-keskuksen palveluiden
hankinta (yritykset, yhdistykset,

oppilaitokset)

salo
KUNTAKOKEILUN

JOHTO
- Kehittämispäällikkö
- Työllisyyspalveluiden

esimies

- Kuntakokeilun
koordinaattori

KUNTAKOKEILUN
HENKILÖSTÖ:

Salon kaupunki

- Koordinaattori
- Sosiaalityöntekijä
- 6 omavalmentajaa
- Kuntoutuskoordinaattori
- Työllisyyskoord. (0, 5 htv)
- Lääkäri (0, 5 htv)

Varsinais-Suomen
TE-toimistosta siirtyvät

- Psykologi
- 12 omavalmentajaa
- Starttiraha/palkkatuki-
asiantuntijan työpanosta



SALON TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN PALVELUMALLI

Työllisyyden
kuntakokeilut
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LIEVÄ TUEN TARVE

Työelämävalmiudet ja
työnhakutaidot kunnossa.
Sisältää mm.
- Infot, tapahtumat, rekrytointitilaisuudet
- Palvelutarpeen arviointi uusille
asiakkaille

- Työnhakijoiden Voimala-palvelupiste
- Omavalmentajalla n. 200
asiakasta/työntekijä
- Asiakashaastattelut min. 3 kk välein

OMAVALMENTAJAMALLI

Palvelutarpeen arviointi
Henkilökohtainen palvelu

Aktivoiva työote
Palvelutarjonnan tehostettu käyttö ja kehittäminen

salooT

KOHTALAINEN TUEN TARVE

Omatoiminen työnhaku ja asioiden
selvittely.
Tarvetta palveluohjaukselle ja tuelle.
Sisältää mm.
- Koulutuspalvelut
- Kaupungin palkkatukityöllistäminen
- Maahanmuuttajat
- Väylä ESR-hanke
- Intensiivinen työote tarvittaessa
- Omavalmentajalla n. 150-200
asiakasta/työntekijä

TEHOSTETUN TUEN TARVE

Työllistyminen edellyttää tukea ja
monialaista yhteistyötä.
Sisältää mm.
- TiT - Kotouttaminen

- Tmt-listatyöskentely
- Yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin
sekä etsivään nuorisotyöhön
- Ohjaamotyö
- Intensiivinen työote tarvittaessa
- Omavalmentajalla n. 120-150
asiakasta/työntekijä

l

JTYP-lain palvelut

Yritysyhteistyö
Koulutusohjaus

Työllisyyshankkeet

Sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttava työtoiminta

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Työpajatoiminta
TfKY-ryhmätoiminta

Kuntakokeilun sosiaalityöntekijä
Pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut

Voimala-palvelupiste

Päivystyspalvelut ilman ajanvarausta

Waltti

Monialainen palvelukeskus

Koski ja Marttila

Lähipalvelut



Salon kuntakokeilu - keskeinen lainsäädäntö ja tehtävät l Työllisyyden
kuntakokeilut

Kunnan toimivalta määritelty kuntakokeilulaissa https://www. finlex. fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201269

Julkisen työvoiman- ja yrityspalvelulain mukaiset tehtävät. https://www. finlex. fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

- Asiakkaan (työnhakija ja työnantaja) ohjaus ja neuvonta

- Ohjaus palveluihin ja palveluihin liittyvät päätökset/ratkaisut

- Työnvälitys (työtarjoukset, tiedotteet, esittelyt työnantajille)

Aktivointisuunnitelmiin liittyvät tehtävät. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta, HE
https://www.finlex.fi/fi/esitvkset/he/2020/20200013

Työttömyysturvaan liittyvät työtehtävät. TT-laki https://www. finlex. fi/fi/laki/aiantasa/2002/20021290

Palvelutarpeen arviointi: Palvelutarvetta arvioidaan koko asiakasprosessin ajan. Omavalmentaja ratkaisee asiakkaan
palvelutarpeen vuorovaikutteisen ohjauskeskustelun, arviointimenetelmän ja muiden lisätietojen perusteella. Omavalmentaja
määrittelee asiakkaan tavoitteet ja tarvittavat toimet yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Laaja-alainen ja tavoitteellinen työttömien ohjaustyö: luo luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen ja soveltaa työssään
ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä työotetta ja ohjauksen menetelmiä. Motivoi, kannustaa ja haastaa asiakasta ottamaan
askeleita tilanteensa edistämiseksi ja eri vaihtoehtojen miettimiseksi.

Asiakkaan tilanteesta riippuen palveluohjaus ja monialainen yhteistyö muun tarvittavan verkoston kanssa asiakkaan tilanteen
edistämiseksi. Verkostoyhteistyö; palveluntuottajat, oppilaitokset, kuntoutuslaitokset, Kela, sosiaali-ja terveyspalvelut,
työnantajat ja muut asiakkaan edellyttämät palvelut.

Asiakkaiden palveluihin ja kokeiluun liittyvä kehittämistoiminta yhteistyössä muun verkoston kanssa. Erilaisten infojen ja
tapahtumien järjestämisessä mukana oleminen.



Lisätietoja t Työllisyyden
kuntakokeilut

Salon kokeilu - www.salo. fi/kuntakokeilu

Työ- ja elinkeinoministeriö - https://tem. fi/tvollisvyskokeilut

TE-toimisto - https://toimistot. te-palvelut. fi/tvollisvvden-kuntakokeilu

Oma asiointi ja avoimet työpaikat www.tyomarkkinatori. fi


