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1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:10.

2. Työjärjestyksen ja asialistan hyväksyminen

Työjärjestys ja asialista hyväksyttiin.

3. Ohjausryhmän työskentely ja rooli

A-V Salo toi tiedoksi rahoittajan määrittelemän ohjausryhmän roolin hankesuunnitelman ja 
hankepäätöksen pohjalta. Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi rahoittajalle. Sovittiin että 
ohjausryhmään voidaan ottaa hankkeen aikana kentän asiantuntijoita mukaan tarpeen niin vaatiessa.

4. Hankkeen toiminnan päämäärät

Käytiin läpi hankesuunnitelman mukaiset kolme pääasiallista toiminnan muotoa: Kaapelin vuokralaisten 
työvoima- ja työharjoittelijatarpeiden kartoitus, työnvälityssivuston koodaus sekä mahdollisten 
työelämäprojektien kartoittaminen ja välittäminen Metropolian opiskelijoille.

Hankkeen alkuvaiheessa Metropolia ammattikorkeakoulun median osaamisalue sekä kulttuurituotannon 
tutkintolinja ovat suurimmassa roolissa, mutta sitä mukaa kun työharjoittelupaikkoja kartoitetaan, otetaan
mukaan tarvittaessa myös muotoilun, vaatetuksen sekä sote-tutkintolinjojen edustajia. Lisäksi 
hankkeessa huomioidaan tarpeen mukaan myös työttömiä ammattilaisia ja vastavalmistuneita.

Työharjoittelijoiden ottamisen kynnystä pyritään madaltamaan työelämän puolella, ja painopiste 
suunnataan toimijoihin, joilla ei ole vakiintunutta mallia harjoittelijoiden ottamiseen. Pitemmällä aikavälillä
hankkeen vaikutus on oppimisen ja osaamisen edistämisen kautta työllistymisessä ja työelämän 
valmiuksien paranemisessa.

Työnvälityssivusto toteutetaan Kaapelitehtaan nykyisen Drupal-pohjaisen sivuston yhteyteen. 
Pilottivaiheessa toiminta rajataan Kaapelin vuokralaisiin, mutta jatkossa se voidaan laajentaa koko 
kaupungin toimijoiden käyttöön, mikäli kysyntää riittää. Sivuston koodaus tapahtuu syksyllä 2018.

Tytti Huhtaniska nosti esiin toiveen palkallisten työharjoitteluiden painottamisesta. Ei ole 
työelämäkehityksen kannalta tavoitteellista tarjota ns. ilmaista työvoimaa yrittäjille. Pyritään kehittämään 
Kaapelille infopaketti liittyen työllistämisen ja työharjoittelun suuntaviivoihin, eettiseen toimintatapaan ja 
yhteisiin pelisääntöihin. Päämääränä hyvien käytänteiden edistäminen.

Hankkeen aikana tutkitaan mikä voisi olla sellainen yhteinen palvelumalli jonka Kaapeli ja Metropolia 
yhdessä tarjoavat vuokralaisille. Muun muassa työpaikkaohjaajakoulutukselle on tilausta, ja tätä tullaan 
tarjoamaan hankkeen puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi esimerkiksi tekstiiliprinttaukseen tai 
3D-printtaukseen liittyvien palveluiden tarjoamista Metropolialta Kaapelin vuokralaisille selvitetään.

Lisäksi sovittiin, että vuokralaisille suunnattavat massapostitukset ym. hoidetaan Kaapelin kautta. 
Hankkeen ensimmäisiin infokahvien kutsu lähtee vuokralaisille ennen pääsiäistä, ja tilaisuudet on 
tarkoitus järjestää 24.4. Suvilahdessa ja 25.4. Kaapelilla. Seuraavat infokahvit pidetään kesälomien 
jälkeen.

Lisäksi keskusteltiin hankkeen jälkeisestä ajasta ja toiminnan jatkuvuudesta. Jatkohanke Katiskalle on 
mahdollinen. Lisäksi mukana olevien toimijoiden intresseissä on jatkaa toimintaa tavalla tai toisella myös

 



hankerahoituksen jälkeen.

5. Budjetti ja talouden seuranta

Ohjausryhmälle esiteltiin hankesuunnitelman mukainen budjetti. Hankkeen kulut koostuvat pääosin 
kahden työntekijän palkoista sekä tapahtumien järjestelykuluista ja asiantuntijapalkkioista. Hanke kestää 
18kk, ja seuranta rahoittajalle tehdään puolen vuoden maksatusjaksoissa.

6. Muut esille tulevat asiat

Raine Heikkinen mainosti alustavasti Kaapelitehtaan 17.–18.10. isoa kulttuurialan seminaaria, jossa 
Katiskalla olisi hyvä olla näkyvyyttä. Lisäksi Metropolian kulttuurituotannon opiskelijoita olisi hyvä saada 
mukaan toteuttamaan tapahtumaa.

Päätettiin että seuraavan ohjausryhmän kokouksen tarkka päivämäärä sovitaan myöhemmin keväällä, 
kokous sijoittuu loppukesään tai alkusyksyyn. Pyritään välttämään päällekkäisyyttä koulujen aloittamisen
kanssa.

Hankkeen tiedotusta voi seurata kotisivuilta http://katiska.metropolia. fi jonne kerätään myös kokousten 
pöytäkirjat.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40

Helsingissä 28.3.2018

Raine Heikkinen Antti-Veikko Salo
Puheenjohtaja Pöytäkirjantarkastaja

 


