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§5
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§6
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§7
Kajaanin Spartak ry:n ja Kainuun Opisto Oy:n Ytty nostetta nuorille yhteishanke
KAJDno-2021-100
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Liitteet

1 Ytty nostetta nuorille -hankehakemus
Kainuun Opisto Oy ja Kajaanin Spartak ry hakevat Kajaanin kaupungilta
kuntarahoitusta ESR- hankkeelle, jonka nimi on Ytty- nostetta nuorille. Ytty -lyhenne
muodostuu sanoista: yhdessä, tuetusti, tarpeisiin,
ymmärtäen. Hanke tukee syrjäytymisvaarassa olevien
kainuulaisten nuorten kokonaisvaltaista pääsyä takaisin kiinni elämään; koulutukseen,
työhön ja yhteiskunnan palveluiden piiriin. Hanke toimii kaikissa Kainuun kunnissa,
mutta noin puolet hankkeen resursseista kohdistuu Kajaaniin, jossa asuu suurin osa
kainuulaisista nuorista. Hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä mm Kajaanin TYP-
palveluiden ja Kajaanin nuorisotoimen kanssa.
Kajaanin kaupungin strategia korostaa nuorten merkitystä Kajaanin tulevaisuuden
kannalta ja on tärkeää, että kaikki nuoret löytävät innostavia mahdollisuuksia omalle
tulevaisuudelleen. Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki
työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30- vuotiaat työnhakijat ja
maahanmuuttajat. Ytty -nostetta nuorille- hanke kohdistuu nimenomaan näihin
nuoriin. Kainuun Opistolla on myös pitkäaikainen kokemus maahanmuuttajista ja
romaninuorten kysymyksiin olemme perehtyneet Elämää varten- hankkeessa
(ESR 2018- 2021).
Hanke hakee kuntarahoitusta vuosille 2021-2023 yhteensä 15 000 euroa. Ytty nostetta
nuorille -hankkeen kesto on kaksi vuotta ja kustannukset yhteensä 593 723 €. Hanke
hakee ESR- rahoitusta (80% eli 474 979€ ) hankkeeseen. Hankkeen muita rahoittajia
ovat Paltamon ja Hyrynsalmen kunnat sekä Paltamon, Kajaanin, Sotkamon ja
Puolangan seurakunnat. Myös Elma ja Kalle Keräsen säätiö osallistuu hankkeeseen,
Kajaanin Spartak ry ja Kainuun Opisto Oy.
Ytty- nostetta nuorille -hankkeella kootaan yhteen Kajaanin Spartakin ja Kainuun
Opiston kokemus, työmuodot ja osaaminen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
olevien kainuulaisten nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamiseen ja
tukemiseen. Hanke palvelee myös viranomaisten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin
tarpeita.
Hankkeen tavoitteena on luoda ohjauksen toimintamalli sekä oppimateriaaleja, joiden
avulla nuorten taidot ja valmiudet siirtyä jatko- opintoihin tai työelämään lisääntyisivät
ja vahvistuisivat. Painopiste on tavoitteellisen tulevaisuudensuunnittelun
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tukemisessa. Vaikka hanke palvelee kaikkia kohderyhmään kuuluvia nuoria,
kiinnitetään hankkeen aikana erityistä huomiota jo syrjäytyneiden tilanteen
parantamiseksi.
Hankkeessa kehitetään 0-tasolta alkavat palvelut niille, jotka ovat jääneet palveluiden
ulkopuolelle ja tuetaan heitä rinnalla kulkien yhteiskunnan palveluiden pariin.
Erityinen huomio kiinnitetään heikosti palveluihin kiinnittyvien ja palveluiden
ulkopuolelle jääneiden nuorten ja nuorten aikuisten tunnistamiseen. Esimerkiksi rikos-
ja päihdetausta tai heikko suomen kielen ja suomalaisen yhteiskunnan palveluiden
tuntemus voivat aiheuttaa sen, ettei nuori tai aikuinen osaa hakeutua hänelle
kuuluvien palveluiden piiriin.
Kehitettävässä toimintamallissa ohjataan nuorta asettamaan tavoitteita ja arvioimaan
niiden toteutumista, tunnistamaan vahvuuksiaan ja löytämään ratkaisuja erilaisiin
elämän haasteisiin. Hankkeen aikana pyritään tavoittamaan eri nivelvaiheessa olevia
nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta päästäkseen seuraavaan vaiheeseen joko koulutus-
tai työelämäpolulla. Hankkeen aikana polutetaan 75 kainuulaista nuorta ja lisätään
heidän sosiaalisia taitojaan, opinnollisia valmiuksiaan sekä elämänhallinta- ja
työelämätaitojaan.
Kehitämme ja tiivistämme myös paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta
asiakkaan polku olisi mahdollisimman sujuva ja rajat eri toimijoiden välillä olisivat
asiakkaalle helpompia ylittää. Tavoitteena on, että asiakas on toiminnan keskiössä ja
organisaatiot tukevat asiakkaan tavoitteita toimillaan. Yhteistyön tueksi kehitetään
pilvipalvelua, joka tukee erityisesti työllistymistä työelämäjaksojen, työharjoittelujen,
kesätöiden ja työkokeilujen kautta. Liitteenä ESR -hankehakemus.

Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto myöntää YTTY-hankkeelle yhteensä 15 000 euron suuruisen suuruisen
rahoituksen, mikäli se saa ESR-rahoituksen. Rahoitus jaetaan vuosille 2021-2023, 5000
euroa per vuosi. Kuntarahoituksesta päätetään lopullisesti kunkin vuoden
talousarvion yhteydessä. Yhdistyksen on toimitettava kaupungin työllisyysjaostolle
raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen
päätyttyä. Mikäli hankkeen kustannukset eivät toteudu suunnitellusti, yhdistys
palauttaa kaupungille sen mahdollisesti liikaa maksaman rahoitusosuuden.
Päätös
Hyväksyi.
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§8
Kajaanin Haka ry:n SPARRI - hanke
KAJDno-2021-125
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Oheismateriaali
1 Sparri hankehakemus
Kajaanin Haka ry hakee Kajaanin kaupungilta kuntarahoitusta SPARRI -hankkeelle 30
000 euroa (molemmille vuosille 15 000€). ESR rahoitteinen hanke on kaksivuotinen
(1.6.2021-31.5.2023) työllisyydenhoidon kuntakokeilua, työllisyydenhoidon palveluita,
ohjaamo Nupan/etsivän nuorisotyön toimintaa ja heidän asiakkainaan olevia
työnhakijoita sekä Kajaanin kaupungin kansainvälisiä palveluita tukeva hanke.
Kohderyhmänä ovat kajaanilaiset 18-29 -vuotiaat yli 200 päivää työttömänä olleet
henkilöt sekä alueen yritykset. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa 60 nuorta henkilöä,
joista puolet pitkäaikaistyöttömiä ja vähintään neljännes vieraskielisiä.
Työterveyslaitos on tutkinut kesällä 2019 kykyviisariin vastanneiden työttömien
vastauksia etsiessään vastausta kysymykseen - Miksi työtön ei ole
työssä? "Työttömien kokemuksen mukaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät
ongelmat olivat yleisimmät syyt, miksi työtön ei ollut työssä." https://www.ttl.fi/blogi
/miksi-tyoton-ei-ole-tyossa/
Hankkeen tavoitteena on:
Tehostaa asiakkaiden liikkumista työllisyydenhoidollisissa palveluissa rinnalla
kulkien kohti opintoja ja/tai työelämää ja näin ennaltaehkäistä sekä vähentää
pitkäaikaistyöttömyyttä.
Parantaa kajaanilaisten nuorten työnhakijoiden hyvinvointia ja
elämänhallintakykyä harrastetoiminnan keinoin.
Luoda toiminnan ohessa yritysverkosto, joka helpottaa piilotyöpaikkojen,
työharjoittelupaikkojen ja palkkatuettujen työpaikkojen löytämistä.
Lisäksi myös:
Vähentää asiakkaiden kanssa tehtävää päällekkäistä työtä.
Kartoittaa mahdollisuuksia perustaa ohjattuja, ilmaisia myöhäisillan (klo 21-22
alkavia) harrastusvuoroja
Selkeyttää asiakkaiden mielikuvaa nykyaikaisista työllistymisen
mahdollisuuksista ja tukea ammatinvalinnan haasteissa.
Digitaalisuuden hyödyntäminen työnhaussa (työhakemus ja cv, yhteishaku,
video cv, etäyhteysvaihtoehdot haastatteluissa ja tapaamisissa yms.) sekä
hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisessä.
Toteutus
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Panostamme kuntakokeilun mallin mukaiseen vahvaan alkuun. Päällekkäisen työn
välttämiseksi alkukartoitus ja muu toiminta toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon
ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme kuntakokeilun materiaalia
(trello) ”alkukartoitus toiminta- ja työkyvyn selvittämiseksi” sekä hyväksi todettua
kykyviisaria keskustelun runkona. Interventio niihin asioihin, mitkä näyttäytyvät
haasteina.
Sosiaalisen tilanteen, terveyden ja arjen sujuvuuden tueksi painotamme asiakastyössä
myös vapaa-ajan, liikunnan, ruokavalion sekä unen merkitystä. Pyrimme etsimään
jokaiselle mieluisen (liikunta)harrastuksen.
Ammatillista osaamista ja työnhakua tuetaan kartoittamalla tämänhetkinen
osaaminen sekä omat toiveet ja tarpeet. Jos asiakkaalla ei ole koulutustaustaa tai
aikaisemmin opiskeltu ala ei enää tunnu omalta, lähdemme tekemään yhteistyötä
koulutus/opiskelu-lähtöisesti. Jos koulutus/osaaminen on olemassa ja se on
kohtuullisen ajantasaista, lähdemme kartoittamaan mahdollisia työpaikkoja.
Kajaanin Hakalla on jo olemassa oleva kumppanuusyritys -verkosto ja hankkeen
aikana laajennamme sitä entisestään. Haka tulee ylläpitämään tätä
kumppanuusverkostoa myös hankkeen jälkeen ja se tulee toimimaan palveluna
kaikille Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon kumppanuusyhdistyksille.
Yhteistyökumppanit
Kajaanin työllisyydenhoidon kokeilutoimisto, Kajaanin työllisyydenhoidon toimijat
sekä kumppanuusyhdistykset, Kajaanin nuorisotyö (Ohjaamo Nuppa), alueen
oppilaitokset/ammatinvalinnan ohjaajat, Te -live rekrytointikanava ja alueen yritykset.
Liitteenä tämän hetkinen ESR -hankehakemus, jota Haka ry täydentää vielä
neuvottelujen jälkeen.

Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto myöntää SPARRI-hankkeelle yhteensä 30 000 euron
suuruisen suuruisen rahoituksen, mikäli se saa ESR-rahoituksen. Rahoitus jaetaan
vuosille 2021-2022, 15 000 euroa per vuosi. Kuntarahoituksesta päätetään lopullisesti
kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Yhdistyksen on toimitettava kaupungin
työllisyysjaostolle raportit hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa ja
loppuraportti hankkeen päätyttyä. Mikäli hankkeen kustannukset eivät toteudu
suunnitellusti, yhdistys palauttaa kaupungille sen mahdollisesti liikaa maksaman
rahoitusosuuden.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Työllisyysjaosto

Pöytäkirja
08.02.2021

2/2021

9 (11)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§9
Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2021
KAJDno-2020-1627
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Liitteet

1 Kumppaniksi ry:n vuosiraportti 2020.
2 Myönnetyt kuntalisät 6.1.2021 - 5.2.2021
3 Työmarkkinatuen kuntarahoitus 2019-2020
Työllistämisen kuntalisä
Liitteenä työllisyyspäällikön myöntämät kuntalisät ajalta 6.1.2021 - 5.2.2021.
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus
Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden
piirissä olevista henkilöistä vv. 2019-2020.
Kumppaniksi ry
Liitteenä Kumppaniksi ry:n vuosiraportti 2020.
AMK-opiskelijoiden kesätyösetelit
Käynnistetään haku vuoden 2021 AMK -kesätyöseteleiden hakemiseen helmikuun
aikana. Viime vuonna seteleitä myönnettiin 14 kappaletta, yhteensä 4200 euron
edestä. Talousarviossa on varattu AMK-kesätyöseteleihin määrärahaa 10 000 euroa
vuodelle 2021. Tavoitteena tänä vuonna myöntää seteleitä noin 30 kappaletta.
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Työllisyysjaosto

Pöytäkirja
08.02.2021

2/2021

10 (11)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§7, §9
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

