Työnhakijoille ja
yrityksille
on nykyisin
monipuolisia
palveluja

Sujuvilla ja osuvilla
kasvupalveluilla voidaan
vaikuttaa merkittävästi PäijätHämeen maakunnan
tulevaisuuden elinvoimaan

Näillä palveluilla
syntyy työllisyyttä,
kasvua ja
hyvinvointia

Työllisyydellä on suuri
merkitys maakunnan
yritysten kasvuun ja
asukkaiden hyvinvointiin

Kasvupalvelujen palvelukartta
Palvelukokonaisuus: Kaikki palvelut
KASVUPALVELUIDEN PALVELUKARTTA - Palvelukokonaisuudet
Julkishallinnon yhteiset
viestintä ja tietopalvelut

Kasvupalveluneuvonta

Rahoituspalvelut

Rekrytointi- ja osaamispalvelut
sekä elinkeinotoiminnan
kehittäminen ja
innovaatiopalvelut

Kansalaisneuvonta

Rahoitusneuvonta ja -ohjaus

Valtionavustukset

Palvelutarpeen arviointi

Suomi.fi kansalaisille ja
yrityksille

Kehittämisneuvonta ja -ohjaus

Valtiontuet

Työnvälitys- ja
rekrytointipalvelut

Alueelliset
yleisneuvontapalvelu

Kansainvälistymisneuvonta

Etuudet

Osaamisen kehittäminen

Neuvonta ja ohjaus rekrytointija osaamispalveluissa

Korvaukset

Kotoutumis-/maahanmuuttajien erikoispalvelut

Pääomasijoitus, lainat,
takaukset

Innovaatioympäristö

Alueelliset yhteiset viestintä ja
tietopalvelut
Alueelliset
yleisneuvontapalvelu
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Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut
Palvelukokonaisuus
Rahoituspalvelut

Viestintä ja tietopalvelut
Suomi.fi kansalaisille ja
yrityksille

Valtionavustukset

Tuki ympäristöön ja
luonnonvaroihin liittyviin
kehittämishankkeisiin

alueellinen kehittämistuki

perusrakenteen
investointituki

Neuvonta
Rahoitusneuvonta
Rahoitusta koskeva
neuvonta

Tuki yrityksen analyysi- ja
asiantuntijapalveluihin
sekä koulutuspalveluihin
Kuljetustuki

Yhteisöjen
neuvonta

Neuvonta ja ohjaus
rekrytointi- ja
osaamispalveluissa

Tuki liikenteeseen ja infrastruktuuriin
liittyviin kehittämis- ja
investointihankkeisiin
Tuki työllisyyden, osaamisen ja
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen
liittyviin kehittämishankkeisiin

Valtiontuet

Kehittämisneuvonta
Työelämän laadun ja
tuottavuuden edistäminen

Tuki opetus- ja
kulttuuriministeriön
toimialaan kuuluviin
kehittämis- ja
investointihankkeisiin

Etuudet
Korvaukset

Palkkatuki
Yritysten liiketoiminnan
kehittämisen sekä kasvuja kansainvälistymistavoitteiden arvioiminen
ja edistäminen (KEHPA)

Tuki yrityksen kasvun ja
kansainvälistymisen,
innovaatiotoiminnan ja
liiketoiminnan
edistämiseen

Tukiraha julkisten ja
yksityisten yhteisöjen
kehittämis- ja
investointihankkeisiin

Starttiraha
Korvaukset (työnantajille, työnhakijoille)
esim. työolosuhteiden järjestelytuki

Kansainvälistymisneuvonta
Kansainvälistymisen edistäminen

Pääomasijoitus, lainat, takaukset

Tuki
pääomasijoitustoimintaan
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Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut
Palvelukokonaisuus
Rekrytointi- ja osaamispalvelut
sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut
Palvelutarpeen arviointi
Työllistymissuunnitelma
Henkilöasiakkaan
palvelutarpeen arviointi

Työnantaja-asiakkaan
palvelutarpeen arviointi

Kotoutumissuunnitelma

Erillisiä maahanmuuttajien
työllistämistä
edistäviä
hankkeita

Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut
Kotoutumista edistävät
palvelut

Kotoutumisen
osaamiskeskus

Kotoutumisprosessi

Osaamisen kehittäminen
Koulutustarpeen
ennakointi

Muutosturva

Ammatinvalinta ja uraohjaus

Kasvupalvelukoulutus

Koulutuksen
yhteishankinta

Työttömyysetuudella tuettu
työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Liiketoimintaosaamisen
kehittäminen
Työnvälitys
Rekrytointi

Innovaatioympäristö

Työkokeilu

Muut työllistymisen,
yrittäjyyden ja
työllistämisen palvelut

Ulkomaisten yritysten sijoittumista alueelle ja investointeja alueelle
edistävät toimet (NEUVONTA)

Alueen elinvoimaisuutta edistävät toimet
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Päijät-Häme 2017
Asukkaita

201 228

(31.12.2017)

6 730 (3,3 %)

(31.12.2017)

Työllisiä (15-74-vuotiaat)

13 238
Palveluissa

Pitkäaikaistyöttömiä

4 338 5 107

Kesäkuu 2018

4,4 %
koko Suomen
työttömistä

(ka. 2017)

Työllisyysaste

68,3%

13,1 %
Työttömiä keskimäärin

Ulkomaan kansalaisia

85 000

Työttömyysaste

(ka. 2017)

Yritysten toimipaikkojen määrä

13 570

3,5 %

koko Suomen
toimipaikoista

Koko Suomi 69,6 %
Lähteet: TEM Työnvälitystilasto, Tilastokeskus väestörakenne, toimipaikkatilasto (2016)

Päijät-Hämeen yritysten työvoiman tarve

1 424

avointa työpaikkaa
keskimäärin vuonna 2017

Tarve, PK-yritykset
24%

Työvoiman saatavuus on
merkittävin työllistymisen
este

56%

Työvoiman saatavuus
rajoittaa kasvua

45%

Pyrkii palkkaamaan
lisää työvoimaa

34%

Harkitsee uutta työvoimaa
koulutussopimuksen tai
työkokeilun avulla

Lähde: Suomen yrittäjät Pk-yritysbarometri kevät 2018, TEM työnvälitystilasto

Työvoiman puuttumisen merkitys PäijätHämeen yrityksille

Jokaisesta puuttuvasta
työntekijästä vähintään

159 €
tuotannon arvon menetys
päivässä yritykselle

Päijät-Hämeen avointen
työpaikkojen perusteella yritykset
menettävät tuotannon arvoa
yhteensä noin

58,4 milj. € /vuosi
työvoiman puuttumisen vuoksi

Tietoaineiston lähteet: Tilastokeskus Palkkarakenne 2016, TEM: Työnvälitystilastoc

Kasvupalveluiden valmistelua sidosryhmien kanssa
Lahti 26.3.2018
Asiakasryhmien tunnistaminen

• Yrityksen perustaja
• (Kasvava) yritys
• Tunnistetaan kasvuvaiheessa olevia yrityksiä

• Kansainvälinen /kansainvälistymistä tavoitteleva yritys
• Osaavan työvoiman rekrytoijat
• Rahoitus (matriisissa kaikki asiakasryhmät kattava)
• Luvitus (matriisissa kaikki asiakasryhmät kattava)

Esimerkki laaja-alaisesta palvelutarvearvioinnin prosessista nykyisissä
TE-palvelussa
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Maakunnan palvelut ehdotetun kasvupalvelulain
mukaan
Maakunnan tulee tarjota
• Viranomaisena tiedottaminen asiakkaan oikeuksista,
työttömyysturvaan liittyvät lausunnot ja seuraamukset sekä
palveluneuvontaa
• Palvelupisteet työnhakualoitukseen, neuvontaan ja ohjaukseen
• Palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelma (2 vkon
kuluessa + 3 kk välein)
• Ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluja
• Kasvupalvelukoulutusta
• Tukea omaehtoiseen opiskeluun
• Palkkatukea (ja siihen varattavaa rahoitusta)
• Työnhakijan kotoutumispalveluja
• Rekrytointipalveluja yritykselle
• Oleskelulupapalveluja
• Muutosturvapalveluja

Maakunta voi lisäksi tarjota
esimerkiksi
• Työnhakijoille kokeiluja ura- ja
ammatinvalintojen sekä työelämään paluun
tueksi
• Starttirahaa aloittaville yrittäjille
• Muita palveluita osaamisen kartoittamisen
ja kehittämisen tueksi
• Yritysten kehittämisen tukea
• Työolosuhteiden järjestelytukea

Yritysrahoitus myönnetään rahoituslain
perusteella (yleiskatteellinen ja EU-rakennerahasto)
Rahoituspalveluja säädetään
tarkemmin lailla/asetuksella

Seuraavia kasvupalveluja ei säädetä
tarkemmin lailla/asetuksella

• Kehittämistuki =
kehittämisavustus +
kehittämispalvelut
• Starttiraha
• Palkkatuki

• Yritystoiminnan ja yrittäjyyden
edistäminen
• Kansainvälistymisen edistäminen
• Edellytyksiä innovaatioiden
kehittämiselle

Yritysrahoituksen tulokset Päijät-Häme 2014-2018
Viimeisin maksatuksen raportointitieto

439 uutta
työpaikkaa

Liikevaihdon
lisäys 91 milj.
euroa/vuosi

HAMELY, Kari Sartamo

Starttirahalla
yritystoiminnan
aloittaneita n.
500kpl/vuosi

Uuden
työpaikan hinta
keskim. 22.300€

Viennin lisäyksen
osuus 41 milj.
euroa/vuosi

Uusia
patentteja
29 kpl

32 uutta yritystä

Kehittämishankkeis
ta 80% vientiä
lisääviä

Muita
aineettomia
oikeuksia
65 kpl
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Miten jatketaan?
Valmistelutehtäviä
• Kasvupalvelun kokonaisuuden ja palveluvalikoiman määrittely
• Palveluryhmien tarpeiden analyysi
• Tietojärjestelmien kehitys, milloin saadaan käyttöön ja millä laajuudella?
Maakunnalliset/valtakunnalliset järjestelmät
• Tiedolla johtamisen työkalut, hankintojen ja palvelujen vaikuttavuus,
kustannusten seuranta

Päätöksiä
• Maakuntavaltuusto tekee päätöksen järjestämissuunnitelmasta ja
palveluvalikoimasta sekä palveluverkoston kattavuudesta ja saatavuuden
minimitasosta.
• Kasvupalvelun ja kuntien välisen yhteistyön sovittaminen ja ohjausmallista
sopiminen

Muutoksia
• Kasvupalvelun resursointi ja uusiin tehtäviin liittyvät henkilöstömuutokset

Maakunta/kuntayhtymä voi vaikuttaa työnantajien ja
työnhakijoiden palveluilla oleellisesti Päijät-Hämeen
talouteen ja asukkaiden hyvinvointiin
Nopeat ja sujuvat
palvelut
työnhakijoille ja
työnantajille

Osuvat palvelut
yksilölliseen
tarpeeseen

Pitkäaikaistyöttömyyden ja
työelämästä
syrjäytymisen riski
pienenee

Asukkaiden
hyvinvointi
paranee ja
sosiaali- ja
terveydenhuollon
kustannukset
alenevat

