Työvoimapalvelut
Varkauden seudulla
Varkauden seudun työvoimatoimiston toimialueeseen kuuluvat
Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta. Vuoden 2007 alussa
entiset Varkauden ja Leppävirran
työvoimatoimistot yhdistyivät
uudeksi työvoimatoimistoksi,
osana työvoimatoimistoverkoston
uudistusta Pohjois-Savossa.

Syksyn aurinkoiset päivät
saavat ruskan valloilleen
- jossain kaukana
järisee maa, paisuvat vedet,
maaemo näyttää mahtiaan
sodan tuhojen lisänä.
- Olisiko meillä
aihetta kiitokseen
siitä hyvästä
mitä vielä omistamme?
Aili Hiltunen

Mietteitä
Pidä yhteyttä ihmisiin
lapsuudesta aikuisuuteen,
silloin et ole yksin
vanhuudessa.
Suuriäänisellä suulla
ei voita mitään.
Säilytä juuret kotipihastasi,
ne voivat olla
voimavara vanhuudessa.
Rakasta itseäsi,
opi sanomaan kyllä ja ei.
Tästä on joskus suuri apu.
Lehdetön puu,
sillä on tyhjä runko,
lehdet on elämää.
Ole lehti.
Aili Hiltunen

Työvoimatoimisto on valtion
virasto, jonka tulostavoitteet ja
määrärahat määräytyvät lainsäädännön ja valtion budjetin perusteella.
Vuoden 2006 aikana Varkauden ja
Leppävirran työvoimatoimistoissa
oli yhteensä 5905 eri henkilöä työnhakijoina, joista työttömiä 3893
eri henkilöä. Avoimia työpaikkoja
oli vuoden aikana 2196. Vuoden
aikana työvoimatoimistoilla oli
käytettävissä työllistämiseen ja työvoimapalveluihin yli 2 miljoonaa
euroa. Sen lisäksi Pohjois-Savon
TE-keskus hankki toimistojen
alueelle työvoimapoliittista aikuiskoulutusta.
Työllisyystilanne
kohentunut
Heinäkuun 2007 lopussa työvoimatoimiston alueella oli työttömiä
työnhakijoita yhteensä 1848, mikä
on lähes 10 prosenttia (-187 henkilöä) vähemmän kuin vuoden
2006 heinäkuussa. Työttömien
suhteellinen osuus työvoimasta
eli työttömyysaste oli kuluvan
vuoden heinäkuussa Varkauden
kaupungissa 12,8 ja Leppävirran
kunnassa 9,8 prosenttia. Vuotta
aikaisemmin vastaavat luvut olivat
Varkaudessa 13,5 ja Leppävirralla 11,1 prosenttia. Työttömien
määrä oli vähentynyt erityisesti
hallinnollisessa ja toimistotyössä,
kaupallisessa työssä ja palvelutyössä.
Eniten työttömiä työnhakijoita oli
teollisuustyön ammattiryhmässä.
Toiseksi suurin ryhmä olivat ilman
ammattia olevat. Vähiten työttömiä
oli kuljetustyössä ja maa- ja metsätaloustyössä.
Avoimien työpaikkojen
määrä kasvanut
Heinäkuun aikana oli avoinna
380 työpaikkaa, kun vastaava
luku vuotta aikaisemmin oli 328.
Työpaikkojen määrä oli kasvanut
terveydenhuolto- ja sosiaalityössä,
hallinnollisessa työssä, rakennusalalla, teollisuustyössä sekä palvelualalla.
Avoimien työpaikkojen määrä on
kasvanut Varkaudessa voimakkaasti.
Vuonna 1993 uusia avoimia työpaikkoja oli vuoden aikana 268, kun
niitä vuoden 2006 aikana oli 1568
(kuvio). Kuluvana vuonna avoimia
työpaikkoja tulee olemaan runsaasti
yli 2000. Varsinaista työvoimapulaa
ei Varkauden seudulla voi sanoa
olevan, mutta eri aloilla ilmenee
enenevässä määrin rekrytointivaikeuksia. Tällaisia aloja, joissa on
jatkuvaa tarvetta ammattitaitoisesta
työvoimasta, ovat kone- ja metalliteollisuus, kuljetustyö, rakennustyö
sekä terveydenhuolto.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen kautta koulutetaan uutta
työvoimaa erityisesti niille aloille, joissa on tarjolla työpaikkoja.
Työvoimatoimiston asiantuntijat
tekevät käyntejä työnantajien luo
selvittääkseen työvoima- ja koulutustarpeita. Työvoimakoulutusta on
tarjolla myös maahanmuuttajille ja
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yrityksen perustamista suunnitteleville.
Nuorten työttömyys
vähentynyt
Alle 25-vuotiaita työttömiä oli heinäkuun lopussa toimiston alueella
työttöminä työnhakijoina yhteensä
221, mikä on runsaat 20 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt
voimakkaasti etenkin Leppävirralla,
jossa työttömiä alle 25-vuotiaita oli
37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden
osuus työttömistä työnhakijoista oli
vajaat 12 prosenttia.
Ikääntyneitä työttömistä
40 prosenttia
Yli 50-vuotiaita työttömiä oli sen
sijaan 40 prosenttia työttömistä
työnhakijoista. Yli 50-vuotiaita
työttömiä oli yhteensä 742, joista
548 Varkaudessa ja 194 Leppävirralla. Myös yli 50-vuotiaiden
työttömien määrä oli vähentynyt
vuoden takaisesta tilanteesta, mutta
vain 38:lla henkilöllä eli noin 5
prosenttia.
Haasteena
rakennetyöttömyys
Yhdenjaksoisesti pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun lopussa 343,
mikä on 108 vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Tämä merkitsee 24 prosentin vähennystä.
Pitkäaikaistyöttömien määrä oli
vähentynyt erityisesti Varkaudessa,
28 prosenttia, kun taas Leppävirralla vähennys oli 13 prosenttia.
Heinäkuun 2007 lopussa Varkauden työttömyysaste (12,8 prosenttia) oli maakunnan korkeimpia.
Keskimääräistä korkeammat työttömyysasteet olivat myös Kuopiossa
(12,3 prosenttia) ja Iisalmessa (12,8
prosenttia). Pohjois-Savon TEkeskuksen mukaan kaupunkien
korkea työttömyys on uusi ilmiö.
Samalla työttömyysasteet laskevat
esim. Ylä-Savon maalaiskunnissa,
joissa eläköityminen on ikärakenteen johdosta nopeampaa kuin
kaupungeissa.
Varkaudessa ongelmana on rakennetyöttömyys: jopa joka toinen
työtön työnhakija voidaan laskea
kuuluvaksi ns. laajan rakennetyöttömyyden piiriin. Rakennetyöt-

tömyys ilmenee mm. pitkittyvänä
työttömyytenä ja toimenpidekierteisyytenä. Rakennetyöttömyyden
purkamiseen vaaditaan yksilöllistä
ohjausta ja ratkaisuja sekä eri toimijoiden välistä tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä paikkakunnalla.
Varkaudessa ja Leppävirralla toimii seudullinen työvoiman palvelukeskus Paletti, joka tarjoaa
moniammatillista yhteispalvelua
niille asiakkaille, joiden työllistymisen esteiden purkamiseksi tarvitaan
kunnan sosiaalityöntekijöiden,
työvoimatoimiston, Kelan ja terveydenhuollon yhteistyötä.
Työhallinnon
monipuoliset palvelut
Työhallinnon tavoitteena on palvella työnhakijoita työnhaun varhaisessa vaiheessa välittömästi niin, että
työllistyminen tai muun ratkaisun
löytyminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti (ns. varhainen puuttuminen). Tähän on käytössä paitsi
monipuoliset sähköiset palvelut ja
infot, myös työvoimaneuvojan henkilökohtainen neuvonta. Asiakas ja
työvoimaneuvoja laativat yhdessä
asiakkaan työllistymiseen tähtäävän
toimintasuunnitelman.
Lähes kaikki avoimet työpaikat
löytyvät työhallinnon nettisivuilta
www.mol.fi
Työhallinnon internet-sivut on yksi Suomen suosituimmista sivustoista. ”Mollin” kautta on mahdollista
paitsi seurata avoimia työpaikkoja,
myös hakeutua työvoimakoulutukseen, ilmoittautua työnhakijaksi
ja saada tietoa koulutusmahdollisuuksista. Työnantaja voi ilmoittaa
työpaikan avoimeksi tai etsiä työntekijöitä sieltä. Varkauden seudun
työvoimatoimiston työnhakukeskus
tarjoaa henkilökohtaista ohjausta
sähköisten palvelujen käyttöön.
Työnhakukeskuksen yhteydessä
toimiva koulutus- ja ammattitietopalvelu tarjoaa neuvontaa
koulutuksen suunnittelussa. Työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologeilta on mahdollisuus
saada ohjausta urasuunnitteluun ja
ammatinvalintaan.

Ritva Muhonen
toimistonjohtaja

