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Kauppakeskus Forum puuttuu alati kasvavaan 
nuorisotyöttömyyteen 

Forumin ja Helsingin kaupungin yhteishanke nuorten 
työll isyysti lanteen parantamiseksi saa jatkoa 

Forum lähti keväällä 2015 tukemaan Helsingin kaupungin Respa-hanketta 
saadakseen ryhtiä nuorten huolestuttavaan työll isyysti lanteeseen. Keväällä 2015 
yhteistyössä toteutettu hanke sai paljon posit i ivista palautetta, minkä johdosta hanke 
jatkuu uusien yritysten ja nuorten toimesta syksyllä 2015. 

Suomen yleinen työttömyysaste on noussut 8,4 prosenttiin vuoden takaisesta 7,0 prosentista. 
Nuorten osalta tilanne näyttää vielä synkemmältä työttömyysasteen ollessa 17,4, mikä on 5,3 
prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen nähden.* Forum ja Helsingin kaupunki ymmärtävät, että 
hälyttävät luvut kaipaavat Respa-hankkeen kaltaisia konkreettisia toimenpiteitä toivottomuuden 
kitkemiseksi ja nuorten tukemiseksi. 

Syksyn Respa-hankkeeseen ilmoittautui 10 Forumin yritystä ja työkokeiluun otetaan yhteensä 12 
nuorta. Työkokeilujaksot ovat noin 2 kuukauden pituisia ja ne on aloitettu syys-lokakuun taitteessa. 
Respa-hankkeeseen osallistuvat Forumin yrityksistä Suburritos, Ajatar, Fazer Bakery, Vero Moda, 
Only, O´Leary´s, Alepa, Kippo, Mildh Press ja Wayne´s Coffee. Osallistuvat yritykset saavat 
työkokeilun kautta tutustua tulevaisuuden työntekijään ja samalla vaikuttaa nuorten 
työllisyystilanteeseen. Nuorille kokeilu taas tarjoaa monipuolista uravalmennusta, työelämän 
kontakteja sekä arvokasta työkokemusta tulevaisuutta ajatellen.  

Työkokeilu innoitt i  oman yrityksen suunnitteluun 

Kevään 2015 työkokeilussa ONLY:n liikkeessä työskennellyt 21-vuotias Kia sai harjoittelun ansiosta 
ennen kaikkea varmistuksen siitä, mitä hän haluaa tulevaisuudessa opiskella. Tradenomin paperit 
hankittuaan määrätietoinen nuori nainen aikoo myös perustaa ystävänsä kanssa unisex-vaatteiden 
verkkokaupan. Asiakaspalvelutehtävissä BMP:llä työkokeilun suorittanut Gustavo, 25, puolestaan 
kertoo myös haaveilevansa oman maahantuontiyrityksen perustamisesta. Kummatkin nuoret kehuvat 
työnantajiensa asennetta nuorta työvoimaa kohtaan sekä konkreettisia taitoja, joita aidot 
asiakaspalvelutilanteet ovat tarjonneet.  

Syksyn työkokeiluun haettiin nuoria muun muassa tarjoilijan, myyjän, kahvilatyöntekijän ja 
saliapulaisen tehtävänimikkeisiin. 
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*Lähde: Talouselämä, 25.8.2015 

Lisätietoja:  

Pia Rosvall, Forumin markkinointipäällikkö, 040 779 6069 pia.rosvall@forum.fi  

Marjukka Kolehmainen, Respa-hankkeen projektipäällikkö, 040 138 1046 marjukka.kolehmainen@hel.fi  
 
Respa 
Respa on Helsingin kaupungin hanke nuorisotakuun toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää helsinkiläisten alle 
30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistymistä ja tukea heidän urasuunnitelmiaan. Respan, yritysten ja yhdistysten 
yhteistyön tuloksena nuorille tarjotaan lisää monipuolisia työkokeilu- ja työmahdollisuuksia, joiden avulla he pääsevät 
kohti tavoitteitaan. 

Kauppakeskus Forum 

Kauppakeskus Forum on vuodesta 1985 alkaen Helsingin Mannerheimintiellä sijainnut yli 120 liikkeen kaupunkikortteli, joka tarjoaa 
laajalti erilaisia palveluja neljässä kerroksessa. Forumissa on kattava valikoima ravintoloita, vaateliikkeitä, erikoismyymälöitä, urheilun ja 
vapaa-ajan, kauneudenhoidon ja kodinelektroniikan ja -sisustuksen liikkeitä sekä Amos Andersonin museo, lääkäripalveluita ja 
toimistotiloja. Lue tuoreita uutisia Forumista, tarjouksista ja sen myymälöistä sivustolla http://www.forum.fi 

 


