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Lounais-Hämeen 

työllisyydenhoidon 

ekosysteemi



Mistä on kyse?
Verkoston voimalla entistäkin parempaa palvelua kuntalaisille ja 
yrityksille

• Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen on 
yhteiskunnan kantokyvyn kannalta hyvin 
keskeinen asia

• Kaupungin tulojen ja menojen kehitykseen 
voidaan vaikuttaa tavoitteellisesti
• Työttömiä työnhakijoita tulisi olla mahdollisimman vähän
• Yritysten tulisi saada osaavaa työvoimaa, jotta ne pysyvät 

seudulla ja voivat kehittää liiketoimintaansa

• Osaamisen uudistamisen, kehittämisen tai päivittämisen on 
todettu olevan hyvin keskeinen ratkaisu työllistymisessä, 

• Asiakas tulee saada nopeasti ohjaukseen työttömyyden ollessa 
näköpiirissä

• Asiakkaita ei mallissa lokeroida eri palvelusektoreille, vaan kaikilla on 
sama lähtökohta



Koko verkosto

Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus,  

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, 

FSHKY, Kela, 
Kanta-Hämeen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, 

Forssan Yrityskehitys Oy, 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

→ 12 julkista organisaatiota, tekemässä uudenlaista yhteistä 

mallia asiakkaan palvelemiseksi

→ Suunnittelu alkanut vuonna 2020

→ Tavoitteena on, että Lounais-Hämeessä saataisiin 

kuntalaiset nopeammin töihin ja yrityksille niiden 

tarvitsemaa työvoimaa → TIETO yhteiseen käyttöön 

→ Kohtaanto-ongelma on polttava 

→ Elinvoiman kannalta ratkaisevaa



Forssan seutukunnalla laaja 
työttömyys noin 2000 henkilöä

(Forssa 1262 hlöä, elokuu 
2021)

(sis. erilaisissa palveluissa 
olevat) määrä on laskussa

Korkea rakennetyöttömyys 
haasteena

Yrityksiä noin 2500, avointen 
työpaikkojen ja uusien avointen 
työpaikkojen määrä nousussa.

Kaikki ennusteet osoittavat, että 
joitakin aloja vaivaava työvoimapula 

tulee kohdistumaan kaikkiin 
toimialoihin lähivuosina.

45% työvoimaa hakeneista ilmoittaa 
rekrytointivaikeuksista (koko maa)

Julkisia toimijoita 
työskentelemässä asian 

eteen 12, eli 
työllisyydenhoidon 

ekosysteemin verkosto

Lisäksi paljon hankkeita ja 
kolmannen sektorin 

toimijoita





Huomiot 
elokuu 2020 – elokuu 2021
• Lomautettujen määrä on vähentynyt tasolle, joka vallitsi ennen koronaa

• Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentynyt vuodessa,  146 henkilöstä → 111 henkilöön

• Avoimia työpaikkoja on runsaasti, niiden määrä lisääntyy ja ne keskittyvät seudulla valtaosin Forssaan

• Kaikilla aloilla näkyy joko kova tai nouseva työvoimapula

• On työpaikkoja, joihin ei tule yhtään hakemusta, lisäksi valtava määrä piilotyöpaikkoja (vrt. väkiluvun 
lasku)

• LHKK/Faktia kouluttavat rekrykoulutuksella (työttömistä työnhakijoista) suoraan yrityksille työvoimaa, 
mutta hakijamäärä koulutuksiin selvässä laskussa (Faktiassa Hämeen suurin täyttöaste ja 
työllistymisprosentti koulutuksissa)

• Tutkintokoulutuksiin voitaisiin ottaa jatkuvalla sisäänotolla opiskelijoita, mutta hakeutujia ei ole liiaksi 

• Mistä siis seudun yrityksille (koulutettua) työvoimaa?

Ongelma: pitkäaikaistyöttömien määrä vuodessa noussut Forssassa 217 henkilöstä → 284 henkilöön

• Työmarkkinatuen kuntaosuus (”sakkolista”), esim. Forssassa elokuussa yli 85 000€ 

Ratkaisu → Verkoston  yhteistä ohjausta ja verkoston palveluiden käyttöä pitää edelleen tehostaa 
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Tuloksena kohtaanto-ongelman ratkaisuun ja asiakkaan entistä 
parempaan palveluun

Lounais-Hämeen malli

Palvelun kohderyhmänä kaikki 

työnhakijat, alanvaihtajat, uraohjausta tarvitsevat ja työnantajat!





Työllisyydenhoito? 

Keitä tarkoitetaan?
Kokonaisuudessa on huomioitu kaikki kuntalaiset ja yritykset

• Työttömät työnhakijat

• Pitkäaikaistyöttömät

• Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat

• Alanvaihtaja, uudelle uralle suuntaava

• Opiskelijat

• Maahanmuuttajat 

• Työvoimaa tarvitseva yritys

• Henkilökuntaansa kouluttava yritys

• Työkokeilijat, palkkatuella työskentelevät jne



Palveluiden keskiössä asiakkaat
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Yksilöllisesti kohti tavoitteita
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Palvelusopimus 
→ pajat ja ohjaus LHKK:n vastuulla

Palvelusopimus:

• Kunta siirtää pajatoiminnot LHKK:n ohjaukseen joko direktio-oikeudella tai 
liikkeenluovutuksella

• Sopimus sisältää
• Määritellyt tavoitteet ja mittarit

• Palvelutason määrittämisen

• Henkilöstöä koulutetaan uravalmentajiksi ja he saavat toisistaan samoin kuin LHKK:n henkilöstöstä 
vertaistukea ohjaustyössään

• Mitä tavoitellaan?
• Tilojen käytön optimointi: 5 kuntaa ja LHKK

• Koulutuksen vieminen kaikkien pajojen arkeen, opinnollistaminen

• Koko alueen pajat yhteisessä asiakkaiden käytössä 

• Pajojen profiloituminen

• Pajahenkilöstön yhteiset tavoitteet 

• Pajahenkilöstön yhtenäinen koulutus

• Esim. nuorten palveluiden vahvistaminen koko alueella



Miksi kunta kehittäisi työllisyydenhoidon 
palvelua verkostossa ja koulutuskuntayhtymän 
kanssa?

• Mahdollisuus luoda pilottina uudenlainen toimintamalli 
valtakunnalliseen näkyvyyteen

• Hallitusohjelman linjaukset vuodelle 2024

• ”Kunnan työllistämispalvelut tulee jatkossa olla seudun yrittäjien 
rekrypalvelut” (Suomen yritysmyönteisin kunta Lieto, kj Poikela Tammelassa 28.9.21)

• Yhteiset tavoitteet, yhteinen toiminta: esim. puolitetaan nuorten 
työttömyys vuoden 2022 loppuun mennessä

• Resurssitehokkaampaa (henkilöstön ja tilojen monipuolinen yhteinen 
käyttö)

• Mikään kunta ei rahoita toista, asiakkaat raportoidaan 
kuntakohtaisesti

• Kohtaanto-ongelmaan tarttuminen on ratkaiseva ja

yhteinen seudullinen asia



Mitä seuraavaksi?

Isossa kuvassa: 

• Keskustelut käynnistettävä 20.000 työvoimapohjan muodostamisesta

… mutta silti kannattaa edetä seudullisesti vauhdilla!

Järjestämisvastuu pitää olla mahdollista saada myös alle 20th 
työllisen alueelle perustellusta syystä! 

Seudullisesti:

• Aiesopimuksen mukainen tiedonkeruu käynnissä  kuntatoimijoilta

• Kuntaan tulee käsittelyyn esitys sekä allianssisopimuksesta että  
palvelusopimuksesta

Käytännön tasolla: 

• Tilasuunnittelu käynnissä TE-toimiston osalta, keskustelu käydään 
tässä yhteydessä myös Forssan kaupungin osalta Työvoiton ja 
Ohjaamon palvelupisteen sijoittumisesta

• Kaikkien 12 organisaation ohjaushenkilöstö jatkaa yhteistä 
kehittämistä ja seuraavaksi käynnistetään käytännön toimenpiteet

• Henkilöstö koolla marraskuussa ja tavoitteena käynnistää verkoston 
yhteiset uudet palvelut tammikuussa 2022



Vastuussa hyvästä 
tulevaisuudesta

Suomen ensimmäinen kestävän tulevaisuuden 

indikaattoreilla sertifioitu oppilaitos 2021.


