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Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja
ELY-keskusten ja TE-toimistojen
yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään
ja uudistetaan kasvupalveluiksi.

Maakunnallisina kasvupalveluina tulee joka
maakunnassa järjestää
•

Kasvupalveluilla
•

•

•

rekrytointi- ja osaamispalveluja
(työnhaun tukeminen)

Tuetaan työllistymistä ja autetaan
työnhakijoita uuden työpaikan
löytämisessä

Lisäksi maakunnissa voidaan järjestää
•

yritystoimintaan ja yrittäjyyteen,

edistetään yritystoimintaa, yritysten
kasvua, uudistumista
ja kansainvälistymistä

•

innovaatioiden kehittämiseen sekä

•

yritysten kansainvälistymiseen liittyviä
palveluita.

vastataan työmarkkinoiden
muutoksiin ja turvataan
osaavan työvoiman saatavuutta.

Työnhakijoille ja
yrityksille
järjestetään
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

Miten kasvupalveluissa edetään ja mitä on jo tehty?
•

•

•
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Kuntakierros Päijät-Hämeen kuntajohtajien/elinkeinojohtajien kanssa on käyty
kesällä 2018. Kaikissa kunnissa on sellaisia palveluja, jotka tulevat säilymään
maakunnallisen kasvupalvelun rinnalla tai osana sitä, kuten yritysten
perusneuvonta ja jotkin työllistämistoimet.
Valtakunnallinen tutkimus yksityisistä palveluntuottajista kasvupalvelujen
tuottajina on julkaistu lokakuussa. Vain noin neljännes vastaajista tunsi
kasvupalvelut uudistuksen kohtuullisen hyvin tai erittäin hyvin.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-347-4
Maakuntavalmistelussa on nähty tarpeelliseksi selvittää paikallista
markkinatilannetta, jossa tavoitteena on rakentaa ymmärrystä markkina-tilanteesta
ja -dynamiikasta, kuvata alueelliset kasvupalvelumarkkinat ja tarkentaa järjestäjän
& tuottajan näkökulmia
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Miten kasvupalvelujen valmistelua jatketaan?
•
•
•
•
•
•
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Maakunnan muutostrendien huomioiminen osana kasvupalvelujen valmistelua
Laajamuotoisen kasvupalvelun ja palveluvalikoiman kuvaaminen ja määrittely
Asiakaspalvelujen ryhmittely ja palvelutarpeiden analyysi esim. palvelumuotoilun
keinoin
Osallistuminen valtakunnalliseen tietojärjestelmien määrittely- ja kehitystyöhön
sekä maakunnallisten järjestelmien valmistelua
Tiedolla johtamisen työkalut, hankintojen ja palvelujen vaikuttavuus, kustannusten
seuranta
Kasvupalvelupiloteilla kokeillaan uusia palvelujen tuottamis- ja
yhteistoimintatapoja
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Kasvupalvelupilotit strategisessa roolissa
•
•
•
•
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Kasvupalvelupilottien valmistelu ja toteutus etenee – mm. osaavan
työvoiman saatavuus painottuu
Tietoa jaetaan kansallisesti ja alueiden pilotteja vertaillaan ja
yhteiskehitetään – mm. palkkiomallit, seuranta- ja projektiryhmät
Kumppanuusmalleissa keskusteluttaa asiakastiedon yhteiskäyttöisyys
Hankinta- ja arviointiosaaminen kriittisinä menestystekijöinä –
hankintaseminaareja ensi keväänä ja pilottien arviointimenettelyjen
kehittämistä
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Maakunta 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

Kiitos!

Asukkaiden
hyvinvointi
paranee ja
sosiaali- ja
terveydenhuollon
kustannukset
alenevat

