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Valmistuneille sekä työttömille nuorille tarjotaan tehostettua
tiedottamista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja ohjausta koulutukseen hankkeeseen palkattavan opinto-ohjaajan toimesta.
Valmistuneille tarjotaan uusia koulutusreittejä esim. osatutkinnot tehokkaammin käyttöön ja sitä kautta ammattitaidon
laajentaminen ja monipuolistaminen. Työhallinnon henkilö toimii
verkoston keskellä analysoimassa kohderyhmää ja kehittämässä
heille täsmäpalveluita sekä ohjaamassa kohderyhmää mutta
myös jalkautuu yrityksiin ja etsii uusia harjoittelupaikkoja sekä
tukityöpaikkoja työhallinnon tietojen perusteella. Kenttätyöskentely ja yrityksiin jalkautuminen keskeistä. Lisäarvoa haetaan ja
pirstaleisen projektikentän mahdollisuuksien hyödyntämisestä.
Kohderyhmälle ostetaan palveluja TE toimiston rahoituksella.
Seurantajärjestemän kokeilu Jukka Vehviläisen kehittämän
mallin mukaisesti. Ensinnäkin rakennetaan järjestelmä, jossa
seurataan peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumista
jatko-koulutukseen ja työelämään. Toisella tasolla tehdään
nuorten seurantaa esimerkiksi seudullisella, kuntakohtaisella ja
oppilaitos- ja koulutusalakohtaisella tarkkuudella.


                  

HANKKEESSA KEHITETTÄVÄÄ
Seurantajärjestelmä, sopimus siitä miten ulkopuolelle jääneet
nuoret tavoitellaan, uusia ohjauksen malleja,uusia palvelupaketteja, uusia koulutuskokonaisuuksia, uusia aktivointitoimenpiteitä,
uusia kontakteja ja toimintamalleja.
RAHOITUS

ESR/L-S LH 173 000 €
KUNTARAHA 57 000 €
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TOINEN ASTE
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Reimari 2 -projektin avulla etsitään keinoja kasvaneen

nuorisotyöttömyyden parantamiseen ja nuorten aktivoimiseen
koulutukseen, työharjoitteluun sekä työhön. Tilanne työmarkkinoilla on muuttunut ja se näkyy mm. siinä, että määräaikaisia ja
vuokratyösopimuksia lopetetaan sekä siinä, että kilpailutilanne on
muuttunut nuorille epäedulliseksi, työmarkkinoilta löytyy valmiita
osaajia ja työpaikkojen kriteerit ovat kiristyneet, kasvualoille
rekrytoidut nuoret ovat joutuneet työttömiksi.
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on seurattu valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä vuodesta 2004, opiskelijoiden
tilanne on tarkistettu vuosi valmistumisen jälkeen syyskuun
täsmäpäivän mukaan. Tähän saakka valmistuneiden työllistymistilanne on ollut hyvät, viimeisimmän selvityksen mukaan
valmistuneista 6,7 % oli työttömänä. Kokkolan TE-toimistossa
sekä työvoiman palvelukeskuksessa on alle 25-vuotiaita työttömiä
ja lomautettuja hakijoita koulutuskoodeittain sekä koulutusnimen mukaan (tilanne 23.3.2009) työttömänä yhteensä 465.
Koulutustaustan mukaan peruskoulupohjaisia on 92 työttömänä,
lukio/yo-tutkintopohjaisia on työttömänä 50, ammatillisen perustutkinnon suorittaneista 274 on työttömänä, ammattitutkinnon
suorittaneita on 16 työttömänä ja korkeakoulu/AMK-pohjaisia
on 33 työttömänä.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ:
1. Peruskoulun päättäneet nuoret osallistuvat seurantajärjestelmään, jonka tutkija Jukka Vehviläinen on kehittänyt.
Organisaatiot kirjaavat nuorten tiedot. Seurantaa toteutetaan
seudullisella, kuntakohtaisella ja oppilaitos- ja koulutusalakohtaisella tarkkuudella. Tämän tason seuranta voidaan
kytkeä esimerkiksi nuorten erilaisiin nivelvaiheisiin, jotka on
nostettu esiin keskeisinä palveluiden tehostamisen kohtina.
Tällaisia nivelvaiheita ovat esimerkiksi ammatillisten opintojen
keskeyttäminen, työpajatoiminnan aloittaminen tai vaikkapa
työssäoppimisjakso.
2. Hankkeen toinen kohderyhmä on K-P:n koulutusyhtymän
opistoista ammattiin vastavalmistuneet alueen nuoret, jotka
eivät ole saaneet omaa ammattiuraansa auki (noin 100-150).
Heidän syrjäytymisen ehkäisemiseksi käytetään kaikkia mahdollisia toimenpiteitä.
3. Kolmas kohderyhmä on työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevat alle 25-vuotiaat. Kohderyhmä on
465 nuorta Tilannetta tutkitaan tarkemmin, suunnitellaan
erilaisia palveluita mm. tehostettua ohjaamista koulutukseen
ja harjoittelemaan sekä kehitetään ryhmämuotoista toimintaa.
4. Neljäs kohderyhmä koostuu, opiskelijoista, joilla on ollut
HOJKS ja ovat keskeyttäneet opintonsa (32) sekä ilman
koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostettua
ohjausta koulutukseen. Heidän tilannetta selvitetään ja heille
suunnitellaan palveluita ja ohjataan tehostetusti eri palveluiden
piiriin.
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