Kasvupalvelupilottien tilanne
Toukokuu 2019

Pilotit maku-sote jälkeisessä ajassa
• Maakuntauudistuksen kaatumisen sekä JTYPL:n muutosesityksen
raukeamisen vuoksi osa piloteista on jouduttu muotoilemaan uudelleen.
Huolimatta muuttuneesta tilanteesta kaikilla ELY-keskusalueilla on
käynnistymässä pilotteja.
• Reformien kaatumisesta huolimatta piloteilla edistetään palvelujen
kehittämistä nykyisen lainsäädännön puitteissa
• Pilottien kehittämisen kärjet
• Uusien toimintamallien kokeilu (yhteiskehittäminen kumppaneiden kanssa, erityisesti sote,
allianssi- ja muut yhteistyömallit)
• Uusien palvelumallien kokeilu (asiakaslähtöisemmät palvelut ja palvelukokonaisuudet ja –
prosessit)
• Uusia keinoja rekrytointiongelmien ratkaisemiseen sekä yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen tukemiseen
• TE-palvelujen/toimintamallin kehittäminen
• Markkinoiden monipuolistaminen, hankintojen kehittäminen/tulosperusteiset hankinnat

• Kasvupalvelupilottien lisäksi alueilla on muuta palvelujen kehittämistä
tukevaa hanketoimintaa, jolla pyritään vastaamaan alueiden haasteisiin (mm.
rekrytointi- ja kohtaanto, heikossa työmarkkina-asemassa olevat)
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Meneillään pilottirintamalla
• Ohjeistus liittyen kasvupalvelupilottien valtakunnalliseen seurantaa
lähtenyt 10.4
• Tavoitteena helpottaa alueiden omaa työtä seurannassa
• Tarkoituksena tuottaa säännöllisin väliajon yhteismitallista tietoa poliittisen päätöksenteon
tueksi
• Seurantatieto pääosin URAsta tai sähköisillä kyselyillä
• Valtakunnallinen seuranta tai kyselyt eivät poissulje alueiden omaa tarkempaa seurantaa tai
asiakastyytyväisyyskyselyjä!

• Pilottien määrärahaseurannan ohjeistus tulee myöhemmin
• Vertailuasetelmien /-ryhmien muodostaminen osaan pilotteihin käynnissä
• Uudenmaan oikeudellisen tuen yksikön kanssa tarkastellaan parhaillaan
TE-viranomaisten ja palveluntuottajien välisisiä vastuita ja rooleja mm.
työllistämissuunnitelman laadinnassa, pt:n rooli työnvälityksessä
• Ohjeistus/ tarkennukset lähtee tänään
• Oikeudellisen tuen yksikkö palvelee alueita palvelumallien tarkastamisessa

• Touko-kesäkuun taitteessa pilottien sparrauskeskustelut
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Pilottien käynnistymisen aikataulu
Käynnistyminen

Henkilöasiakas

Yrityspalvelu

Rekrytointi

Käynnissä olevat

Kainuu: Kopakka – kuntoon
oikeilla palveluilla
Häme: Kotopilotti
Keski-Suomi: Osatyökykyisten
palvelupilotti

Pohjois-Karjala:
Metsäbiotalousosaamisen
vienti Kanadaan
Kaakkois-Suomi:
Yrityspalveluiden
sopimusmallit,
Maakunnasta maailmalle,
Ideasta innovaatioksi (tuki
alkaville ja mikroyrityksille)

Varsinais-Suomi:
Tehostettu työnvälitys
Lounais-Suomen
positiivisen
rakennemuutoksen tueksi
Häme: Sujuvat
palvelupolut

Keväällä (huhtikesäkuussa)
käynnistyvät

Varsinais-Suomi: Ulkokehältä
työelämään
Häme: Kasvupalveluja kohti – Uusi
toimintamalli
Etelä-Pohjanmaa: Työllistymisen
palveluallianssi (alle 30 v. palvelut
1.5. ja yli 30 v. 1.9)
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Käynnistyminen

Henkilöasiakas

Yritys

Rekrytointi

Syksyllä
käynnistyvät

Uusimaa:
Ammatinvalinta- ja
uraohjauspalveluiden
pilotti
Uusimaa:
Työllisyydenhoidon
palvelukokeilu
Helsingin kaupungin
ja Uudenmaan ELYn
ja TE-toimiston
yhteistyönä
Satakunta:
Ratkaisuja
työllistymiseen
Pohjois-Karjala:
Kasvupalvelujen
uudenlainen
tuottaminen:
Etelä-Savo: Kasvokasvupalvelupilotti,
Pohjois-Pohjanmaa:
Yhteistyöstä
yhteiseen tekemiseen
(nuorten pilotti)
Pohjois-Savo:
Innovatiiviset
palvelut(loppu vuosi)
Pirkanmaa: TEpalvelupilotti

Pohjanmaa: Nordic
Hub
(vientipolutusmallin
luominen)

Pohjanmaa: Uusia innovatiivisia
rekrytointiratkaisuja– Innorekry
Pohjois-Pohjanmaa: ICT-työllisyyspalvelun
(toimialan) ekosysteemi
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Pilotit teemoittain
Yritysten kehittämistä tukevat pilotit
• Rekrytointi/ kohtaanto (7)
• Varsinais-Suomi: Tehostettu työnvälitys Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen
tueksi
• Satakunta: Tehostetun työnvälityksen pilotti (Rekrytoiva Satakunta)
• Pohjois-Pohjanmaa: ICT-työllisyyspalvelun (toimialan) ekosysteemi
• Lappi: Osaajia yritysten tarpeisin
• Pohjanmaa: Uusia innovatiivisia rekrytointiratkaisuja Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
yrityksille – Innorekry
• Häme: Sujuvat palveluprosessit
• Pohjanmaa: Talent Coastline- Menestyvä monikulttuurinen työelämä

• Yrityspalvelu (7)
• Pohjanmaa: 1.Nordic Hub- yritysasiakkaan sujuvat kasvupalvelut, 2. Talent CoastlineMenestyvä monikulttuurinen työelämä
• Pohjois-Karjala: Metsäbiotalousosaamisen vienti maailmalle case Kanada
• Kaakkois-Suomi: 1. Ideasta innovaatioksi – palvelupolku, 2.Palvelusopimusmalli Business
Finland – ELY (myöh. Maakunta) ”Maakunnista maailmalle -palvelupolku”, 3. KaakkoisSuomen yrityspalveluiden sopimusmallit
• Etelä-Pohjanmaa: KV-ohjelma pk-yrityksille
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Pilotit teemoittain (2)
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevat (12):
• Häme: Kasvupalveluja kohti
• Etelä-Savo: Kasvo – Kasvupalvelupilotti Eteläsavolaisten työllistymistä ja hyvinvointia
edistävät uudet monialaiset palvelut
• Pohjois-Savo: Innovatiiviset ja vaikuttavat työvoimapalvelut
• Etelä-Pohjanmaa: Työllistymisen palveluallianssi Seinäjoella
• Kainuu: Kopakka-Kuntoon oikeilla palveluilla koko Kainuussa
• Satakunta: Ratkaisuja työllistymiseen
• Pirkanmaa: Pirkanmaan TE-palvelupilotti
• Pohjois-Karjala: Kasvupalvelujen uudenlainen tuottaminen maakunnassa
• Varsinais-Suomi: Vaikeasti työllistyvien palvelukokeilu/Ulkokehältä työelämään
• Uusimaa: Työllisyyden hoidon kokeilu Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen ja
TE-toimistoin yhteistyönä
• Keski-Suomi: Keski-Suomen TE-toimiston osatyökykyisten palvelupilotti - osatyökykyisten
palvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevällä työskentelyotteella
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Muut
• Kasvupalvelujen digitalisaatiota edistävät pilotit (1)
• Pohjanmaa: Tekoäly kasvuasiakkuuksien oikea-aikaisen todentamisen työkaluna

• Yrittäjyys (1)
• Häme: TE-henkilöstöstä yrittäjyyteen

• Ammatinvalinta- ja uraohjaus (1)
• Uusimaa: Ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden pilotti (AVO-pilotti)
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