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Kaupunginhallitukselle 

ESITYS TYOLLISTÄMISTOIMIKUNNAN VIRKAMATKASTA ALAN
KOMAIHIN 23. - 25.9.2010 

Työllistämistoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin
hallitus oikeuttaisi työllistämistoimikunnan varsinaiset jäsenet tekemään 
esityksen mukaisen virkamatkan Alankomaihin Rotterdamiin 23. -
25.9.2010. 

Henkilöstökeskus on valmistellut työllistämistoimikunnan virkamatkaa 
Alankomaihin 23. - 25.9.2010. Työllistämistoimikunta käsitteli asiaa 
kokouksessaan 20.5.2010. Matkakohteeksi on valittu Rotterdamin kau
punki. 

Työllistämistoimikunnalla on mahdollisuus kerran toimikautensa aikana 
tehdä ulkomainen virkamatka. Osallistumisoikeus on rajattu koske
maan toimikunnan varsinaisia jäseniä. Lisäksi matkalle osallistunevat 
kaupungin organisaatioista ja kaupungin ulkopuolisista organisaatioista 
toimikuntaan nimitetyt pysyvät asiantuntijajäsenet. 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun 
ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia 
matkoja. 

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Rotterdamin kaupungin näkö
kulmasta Alankomaiden työllisyydenhoitoon. Helsingin työttömyystilan
ne alkoi huonontua vuoden 2008 lopussa. Erityisesti nuorisotyöttömyy
den raju kasvu on ollut huolestuttavaa. Toimenpiteitä nuorten työllistä
miseksi on työllistämistoimikunnan puoltamana lisätty sekä viime että 
tälle vuodelle. Tutustumiskohteeksi Rotterdamissa on valittu erityisesti 
nuorten työllisyydenhoidon palvelut, koulutusjärjestelmä sekä valtion ja 
kunnan vastuualueet työttömyyden hoidossa. 

Alankomaissa nuoriso-käsite kattaa ikävuodet 0-24. Nuorisopolitiikan 
asema on Alankomaissa korkealla ja vuodesta 2007 alkaen maassa on 
ollut erillinen nuoriso- ja perheministeriö. Samana vuonna julkaistiin 
ministeriön nuoriso-ja perhepoliittinen ohjelma vuosille 2007-2011. 
Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2011 on luotu paikalliset nuo
riso- ja perhekeskukset, jotka kattavat terveyspalvelut sekä perheitä ja 
lapsia tukevat sosiaali- ja muut palvelut, kuten esim. työllistymispalve-
lut. 

Nuorisotyöttömyys on Alankomaissa yli kaksinkertainen verrattuna 
muun väestön työttömyyteen. Uusi hallitusohjelma on puuttunut nuori-
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sotyöttömyyteen ja alle 27-vuotiaat velvoitetaan joko opiskelemaan tai 
työskentelemään. Kunnan vastuulla on järjestää toimintaa alle 27-
vuotiaalle nuorelle, mikäli hän ei ole työssä tai koulutuksessa. 

Asukasluvultaan Rotterdam on samaa kokoluokkaa kuin Helsinki ja 
maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on Alankomaiden suurin. 
Kaupunki investoi lapsiin ja nuoriin liittyvään kehitystyöhön. 

Matkaohjelman suunnittelussa ovat yhteistyökumppaneina Rotterda
mista Tjeerd Sijtema ja Bart Henderson, jotka vastaavat sosiaaliviras
tossa nuorten työllistämisohjelmasta sekä hyvinvointilautakunnan sih
teeri-esittelijä Riitta Bout-Saari. 

Virkamatkan matkakustannukset ovat noin 850 €/hlö. Lisäksi tulevat 
mahdolliset kustannukset tulkkauksesta, noin 1 200 €. Näin ollen mat
kan kokonaiskustannukset ovat alustavasti noin 8 000 €. Matkasta ai
heutuvista kustannuksista toimikunnan varsinaisten jäsenten osalta 
vastaa kaupunginhallitus. 

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNTA 

Ville Ylikahri Jaana Karvonen 
Työllistämistoimikunnan Työllistämistoimikunnan 
puheenjohtaja sihteeri 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




