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Lahden seudun kokeilualueen tavoitteet

1. Työllisyysasteen
nostaminen ja uusien
työpaikkojen
synnyttäminen

2. Osaavan työvoiman saatavuuden
sekä koulutustason nostaminen

3. Työelämävalmiuksien ja
toimintakyvyn edistäminen 4. Seudullisen yhteistyön ja

elinvoiman vahvistaminen



Kouluttamattomien osuus
työnhakijoista muuta maata
suurempi.

KOULUTUSTASO

Nuorisotyöttömyys korkealla
tasolla.

NUORISOTYÖTTÖMYYS

Pitkäaikaistyöttömyys
ja rakennetyöttömyys
kasvussa.

PITKÄAIKAIS- JA
RAKENNETYÖTTÖMYYS

2

3

1
HAASTEITA



Yritysten määrä kasvanut
tasaisesti - Lahden yrityskanta
7 529 (Q4/2020).

YRITYSTEN MÄÄRÄ
KASVAA

Ulkomaalaisten
työttömyysasteessa laskua 2.
eniten alkuvuodesta 2021 (12
suurinta kaupunkia).

ULKOMAALAISTEN
TILANNE KOHENEE

Lahdessa ennätysmäärä uusia
avoimia työpaikkoja 2 111
kappaletta (7/2021).

UUSIA AVOIMIA
TYÖPAIKKOJA2

3

1

PLUSSIA



Työllisyyspalvelut
• Palvelun tehtävä ja visio:

Painotetaan työnhakijoille suunnattujen tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja joustavia yhteistyömalleja toimijoiden kesken.
Työnhaun vahvaan alkuun ja nopeaan ohjautumiseen asiakkaille soveltuvien palvelujen piiriin kiinnitetään erityistä huomiota.
Työllisyys- ja sen tukitoimien tulee olla tavoitteellisia ja siten edistää työnhakijoiden sijoittumista erityisesti avoimille
työmarkkinoille tai tutkintoon johtavaan koulutukseen.

• Avaintoimenpiteet vuodelle 2022:
Työllisyydenhoidossa korostetaan tiivistä verkostoyhteistyötä kuntien, TE-hallinnon, Päijät-Soten, koulutusorganisaatioiden,
elinkeinoelämän sekä välityömarkkinatoimijoiden kesken. Kokeilussa rakennettavalla työllisyydenhoidon ekosysteemillä, toimivilla
yhdyspinnoilla ja yhteisillä prosesseilla pyritään entistä nopeampiin ja vaikuttavampiin työllistymistuloksiin.

• Toiminnan strategisia tavoitteita:
– Työnantaja- ja koulutusyhteistyön toimintamallit luotu ja käytössä.
– Työllisyyspalvelujen ja Päijät-Soten yhteiset prosessit luotu ja käytössä.
– Työllisyystoimijoiden verkosto – toimiva ekosysteemi.

• Ajankohtaiset:
– Asiakasohjaus palveluihin (valmennukset, koulutus, työpajat yms.).
– Käytännön toimintasuunnitelmat 2022 huomioiden pohjoismainen työvoimapalvelumalli.
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Kunta ja järjestöt -esimerkkejä

• Lahden alueen työllisyysverkosto
– Työllisyystoimijoiden kokoaminen yhteiselle alustalle, selkeä palvelutarjotin.
– Systemaattinen viestintä tarpeista ja olemassa olevista palveluista puolin ja toisin.
– Palveluntuottajien teemalliset aamuinfot kuntakokeilun henkilöstölle kuukausittain.
– Mukana Lahden seudun kuntakokeilu, Lahden Diakonialaitos sekä muut 3. sektorin toimijat.

• Virtuaalitapahtumat työnhakijoille
– Kuntien ja TE-hallinnon henkilöstön, työnhakijoiden ja palveluntuottajien kohtauttaminen.
– Toistuvat tapahtumat yhteisellä Tavata-alustalla, jolla vastataan asiakasohjauksen haasteisiin.
– Mukana Hämeen kuntakokeilut, Hämeen TE-toimisto ja Hyria sekä muut 3. sektorin toimijat.

• Harjulan Setlementti - työpajatoiminta
– Tilaaja-tuottaja –malli Lahden kaupungin ja Harjulan kesken.
– Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymispolkujen ja osallisuuden edistäminen.
– Yhteinen valmistautuminen Sote-uudistukseen mm. työpajatoimintojen osalta.
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Tulevia uudistuksia
• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

– Omatoiminen työnhaku
– Yksilöllinen tuki ja vahva alku

• TE 2024
– TE-palvelujen siirto kunnille
– Työllisyyttä edistävä työllisyyspalvelujen rahoitusmalli kunnille
– TE-digi, Työmarkkinatori –yhteinen alusta työllisyystoimijoille

• Työkykyohjelman laajentaminen ja palkkatuen uudistus
– Yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja osatyökykyisille
– Työpaikkojen syntyminen osatyökykyisille
– Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä –hanke
– Erityistehtäväyhtiö työllistämään osatyökykyisiä (Työkanava Oy)

• Sote-uudistus/Hyvinvointialueet
– Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun muutos
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Kuntakokeilun asiakastyössä esille nousseita tarpeita
• Yksilölliset tukipalvelut

– Moniammatillisten tukipalvelujen ja ammatillisen koulutuksen kokonaisuus asiakkaan tarpeista lähtien.
– Tuen ajallinen kesto.
– Tavoitteellisuus ja vaikuttavuus. Nopea reagointikyky.

• Työhönvalmennus, uravalmennus
– Kattavat ja asiakaslähtöiset osaamisen arvioinnit, koulutuksen tarvelähtöisyys ja joustavat mallit.
– Tuetut polutukset yrityksiin.
– Riittävä henkilökohtainen tuki työnhakijalle ja työnantajalle työkokeilun, palkkatukityön tms. alkuvaiheessa.
– Lyhytkestoiset täsmäkoulutukset työnhakijan ja työnantajan tarpeesta.

• Työ- ja toimintakyky - sekä muut arvioinnit
– Moninaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset rajoitteet. Oppimisen haasteet, motivaatiotekijät yms.

• Digitaidot - digiklinikka
– Tietokoneen käyttäjän perustaidot.
– Verkkoasiointi erilaisilla alustoilla (mm. Oma asiointi).
– Sähköposti ja sen liitteet (mm. työhakemus ja ansioluettelo).
– Hakemukset verkkolomakkeilla.
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Työllisyydenhoidon mittarit
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

• Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
kunnittain %

• Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osuus ulkomaisesta työvoimasta kunnittain %

• Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden
osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta
kunnittain %

Virta työttömyyteen

• Virta yli 3kk työttömyyteen
• Virta yli 6kk työttömyyteen
• Virta yli 12kk työttömyyteen

Kelan työttömyysturvaetuuksien saajat ja
maksetut etuudet

• Työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut
eurot, kunnan osuus

• Maksetut etuudet etuuslajeittain

Työttömyyden kehitys

• Päättyneiden työnhakujen määrä
• Rakennetyöttömät kuukauden lopussa
• Työnhakijat laskentapäivänä
• Työnhaun keskimääräinen kesto

URA-mittarit

• Työtarjousten volyymit (asiakkaat ja
työpaikat)

• Esittelyjen volyymit (asiakkaat ja työpaikat)
• Asiantuntijakohtainen

asiakaslukumäärä/kuormittavuus
• Ajantasaisten suunnitelmien osuus ja velka
• Työtarjousten ja esittelyiden vaikuttavuus
• Työnhakijat / pitkäaikaistyöttömyyden

riskiluku
• Alkaneet palkkatukijaksot työnantajan

sektorin mukaan

Asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi

• Kuntakokeilujen asiakkaiden
palvelutyytyväisyys

• Kuntakokeilujen asiakkaiden
hyvinvointitieto

Aktivointiaste

• Kaikkien aktivointiaste
laskentapäivänä

• Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste
laskentapäivänä

• Ulkomaalaisten aktivointiaste
laskentapäivänä

Talousseuranta

• Määrärahaseuranta
• htv-määrät
• muut toimintamenot

• v51. sidonta ja muut
palveluhankinnat



Lisätietoja

Sami Kuikka
050 398 5411
sami.kuikka@lahti.fi


