Petra-projekti (ESR)
Vantaan kaupunki, Työllisyyspalvelut
1.3.2010 – 31.10.2013 Petra - Nuoret työhön ja kouluun
1.11.2013 – 31.12.2014 Petra - Nuoret uusille urille

Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden Petra–hanke on suunnattu vantaalaisille 17-24-vuotiaille työttömille nuorille. Hankkeessa ohjataan nuoria työhön, koulutukseen ja tarvittaessa muihin palveluihin. Hankkeen aloittaessa alle 25-vuotiaiden työttömyys oli Vantaalla suhteellisesti muita ympäristökuntia korkeammalla, hankkeen toiminta-aikana se on laskenut Uudenmaan keskiarvoa alemmalle tasolle. Projektissa on
ollut asiakkaita neljän toimintavuoden aikana yli 4000 nuorta, joista töihin on ohjattu yli 1000, työharjoittelu- ja kokeiluun yli 500 ja tutkintoon johtavaan koulutukseen noin 300 nuorta. Muihin palveluihin ohjauksessa terveyspalveluihin, mielenterveyspalveluihin ja sosiaalitoimeen ohjaukset nousevat selvästi esiin.
Petran ohjaus perustuu yhden luukun palvelun periaatteeseen – nuori saa samasta paikasta ohjausta ja
neuvoja oman elämäntilanteensa kannalta keskeisimpien kysymysten selvittämiseen. Tapaamiset ovat
säännöllisiä ja nuori tapaa aina samaa palveluohjaajaa. Ohjausprosessiin kuuluu myös tapaaminen terveydenhoitajan kanssa.
Yhden luukun toimintamalli ja tehokas ohjaaminen työhön, koulutukseen tai oikean palvelun piiriin edellyttää toimivaa verkostoyhteistyötä. Petra toimiikin tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa, lisäksi keskeisiä
yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kela, Vantaan kaupungin sosiaalitoimi, nuorisopalvelut, terveystoimi, kuntouttava työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus TYP. Suurin osa asiakkaista ohjautuu Petraan
TE-toimistosta, lisäksi asiakkaiden työllistymissuunnitelma ohjaa myös Petran työskentelyä. Jos suuntana ei
heti ole työ tai opiskelu, astuvat kuvaan monenlaiset elämänhallintaa ja työllistymistä edistävät palvelut,
kuten nuorten työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta tai Työvoiman palvelukeskus TYP, joissa nuoren
kanssa voidaan miettiä yksilöllistä polkua nuorelle sopivassa tahdissa. Ohjausprosessiin kuuluvassa terveystapaamisessa voidaan tarvittaessa tehdä lähetteitä terveyskeskuksiin ja laboratoriokokeisiin, konsultoida
lääkäriä yhteisen tietojärjestelmän ansiosta tai antaa mm. jäykkäkouristuksen vahvisterokote.
Petrassa on onnistuttu ohjaamaan jo yli tuhat nuorta avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea. Tämä
perustuu aktiiviseen yhteistyöhön työnantajien ja yritysten kanssa, projektissa pyritään etsimään työnantajille sopivia ehdokkaita avoimiin tehtäviin ja työkokeilupaikkoihin. Projekti järjestää erilaisia rekrytointitilaisuuksia, joista mm. Nuorten mahdollisuuksien tori -nimellä tunnettu tapahtuma kerää kuusi kertaa vuodessa saman katon alle satoja nuoria ja kymmeniä työnantajia sekä oppilaitoksia. Lisäksi projektin työntekijät
auttavat työnantajia rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä, neuvovat palkkatuen hakemisessa ja opastavat
oppisopimuksesta kiinnostuneita työnantajia. Projekti on tehnyt yhteistyötä yli 200 yrityksen kanssa.

Petra on onnistunut kehittämään verkostoyhteistyöhön perustuvan toimivan ohjausmallin, jossa projektiin
saapuva nuori ohjataan nopeasti oikean palvelun piiriin. Tavoitteena kaikessa ohjauksessa on edistää nuoren työllistymistä joko suoraan tai pidemmän reitin avulla. Petrassa on valtavirtaistettu sukupuolten tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta osaksi ohjaustoimintaa. Tämä näkyy palveluohjaajien työotteessa, nuorille esitellään aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja ja kannustetaan nuoria miettimään uravaihtoehtoja avarakatseisesti. Projektin tulokset tilastoidaan sukupuolen mukaisesti ja siten saadaan jatkuvasti tietoa ohjausten jakautumisesta tyttöjen ja poikien kesken.
Hyvien tulostensa ansiosta Petra-projekti on saanut huomiota sekä valtakunnallisesti että maan rajojen ulkopuolella. Projekti on valittu yhdeksi Euroopan komission esittelemistä hyvistä nuorisotakuun toteuttamisen käytännöistä. Kotimaassa Petra on nostettu malliksi erityisesti TE-hallinnon ja kunnan välisen yhteistyön
rakentamisesta, jolla vastataan hallituksen nuorisotakuun toteuttamiseen.
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Nuorten mahdollisuuksien tori -rekrytointitilaisuus kerää kuusi kertaa vuodessa saman
katon alle satoja nuoria ja kymmeniä työnantajia sekä oppilaitoksia. Työministeri Lauri Ihalainen vieraili Nuorten mahdollisuuksien torilla
13.2.2014. Ministeri kiersi torilla ja keräsi leimoja työnantajilta, lopuksi passi palautettiin
Petran palveluohjaajille. Passin vastaanotti
hankkeen palveluohjaaja Tiina Huovinen, vieressä Tuire Luostarinen ja takana keskellä projektipäällikkö Annukka Jamisto.
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