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49 Valtuutettu Yrjö Hakanen: 
 
Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektin jatko 
 

”Itäisellä sosiaaliasemalla on toiminut syksystä 2008 alkaen Työtä, tie-
toa ja työvoimaa -projekti. Sen kohderyhminä ovat sekä Itä-Helsingissä 
asuvat maahanmuuttajataustaiset työttömät että työvoimaa tarvitsevat 
työnantajat. Pääosin Euroopan sosiaalirahaston tuella rahoitettu hanke 
uhkaa loppua nyt siihen, että kaupunki ei ole osoittanut jatkoon tarvitta-
vaa noin 80 000 euron vuotuista rahoitusosuutta.  
  
Projektissa on saatu hyviä kokemuksia työvalmennuksen toimintamal-
lista, jonka ydin on maahanmuuttajataustaisen työnhakijan henkilökoh-
taisessa kohtaamisessa. Monille on riittänyt pieni apu työpaikan löytä-
misessä, toisten kanssa on kuljettu rinnalla pidempiäkin työllistymispol-
kuja. Samalla projekti on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa avustamal-
la niitä rekrytoinnissa ja opastamalla työhallinnon tukien käytössä. Pro-
jektissa on luotu myös toimivia verkostoja yrityksiin, jotka ovat valmiita 
työllistämään maahanmuuttajia. 
  
Itä-Helsingistä on jo aiemmin päätetty siirtää maahanmuuttajien neu-
vontapalveluja keskustaan. Tässä tilanteessa Työtä, tietoa ja työvoi-
maa -projektin jatkamisella on tärkeä merkitys. Hakemus sen jatkami-
sesta pitäisi tehdä ELY-keskukselle nyt lokakuun lopulla.  
  
Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2011 sisältyy työllisyyden hoi-
tamisen määrärahojen lisäksi muun muassa esitys kahden miljoonan 
euron määrärahasta maahanmuuttajien työmarkkina-aseman paranta-
miseen.  
  
Edellä esitetyn perusteella kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on 
ryhtynyt turvatakseen maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja työlli-
syyden parantamisen kannalta tärkeän Työtä, tietoa ja työvoimaa -pro-
jektin jatkamisen keskeytyksettä ensi vuonna ja seuraavalla talous-
suunnitelmakaudella.” (Kj) 
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VASTAUS VT YRJÖ HAKASEN KYSYMYKSEEN NRO 49/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 
 
Vuoden 2007 syksyn ja vuoden 2008 kevään aikana toteutettiin Itä-
Helsingissä Työtä ja työvoimaa-projekti. Projektissa kartoitettiin itähel-
sinkiläisten työttömien maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ja yri-
tysten työvoimatarpeita sekä tarjolla olevia työllistämistä edistäviä kou-
lutusmahdollisuuksia. Tässä projektissa suunnitelluille toimenpiteille ra-
kentui uusi 1.5.2008 - 31.12.2010 toteutettava ESR-projekti Työtä, tie-
toa ja työvoimaa. Keskeisinä tavoitteina Työtä, tietoa ja työvoimaa  
-projektissa ovat maahanmuuttajien työllistymisen ja työllistymismah-
dollisuuksien parantaminen, työnhakijoiden aktiivisuuden lisääminen,  
asiakkaiden elämänhallinnan parantaminen sekä uusien työmenetelmi-
en kehittäminen. 
 
Tällä hetkellä Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektissa on menossa ulkoi-
nen arviointi. Ulkoisen arvioinnin tavoitteena on selvittää projektin tulos-
ten saavuttamista maahanmuuttajien ja työllistymisen parissa toimivien 
yhteistyötahojen näkökulmasta, kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä tuoda 
esille hankkeen tulosten perusteella kehittämiskohteita. Projekti päättyy 
31.12.2010 ja loppuseminaari on sovittu pidettäväksi lokakuun 2010 lo-
pussa.  
 
Kaupungin vakiintuneen käytännön mukaisesti projektien on arvioitava 
työn tuloksia ennen niiden päättymisajankohtaa, jotta voidaan pohtia, 
mikä osa kehittämistyöstä on järkevää siirtää kaupungin omaan toimin-
taan. Tämä projekti päättyy sovitun aikataulun mukaisesti eikä projektin 
jatkamista tai kolmannen samansisältöisen projektin aloittamista nähdä 
tarkoituksenmukaiseksi vaan hankkeesta saadut hyvät kokemukset 
otetaan käyttöön kaupungin omassa työssä ja verkostoiduttaessa mui-
den kumppaneiden kanssa. 
 
Maahanmuuttajien työllisyydenhoidossa on tapahtunut paljon myönteis-
tä kehitystä. Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisessä maa-
hanmuuttajien aiesopimuksessa pääkaupunkiseudun kaupungit sitou-
tuivat lisäämään maahanmuuttajille suunnattuja työllisyydenhoidon re-
surssejaan. Valtion panostuksena Helsingin TE-toimistoon on osoitettu 
lisäresurssina 23 henkilötyövuotta. Näistä 11 on osoitettu TE- toimiston 
maahanmuuttajapalveluihin alkuvaiheen ohjaukseen ja loput 12 henki-
lötyövuotta henkilökohtaisen ohjauksen vahvistamiseen alueellisissa 
toimistoissa. Kaupunki on puolestaan lisännyt työllisyydenhoidon palve-
luja ja henkilökohtaista ohjausta mm. työvalmennusta maahanmuuttaji-
en varhaisen työllistymisen edistämiseksi.  
 
Kaiken kaikkiaan Helsingin kaupunki on viime vuosien aikana lisännyt 
maahanmuuttajien työllistämispalveluja ja henkilökohtaista ohjausta 
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merkittävästi ja lisännyt myös tähän toimintaan varattuja määrärahoja. 
Tätä kehittämistyötä kaupunki aikoo jatkaa niin sosiaalityössä kuin työl-
lisyydenhoidon verkostossa.  
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