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Strengths
VAHVUUDET

Weaknesses
HEIKKOUDET

Opportunities
MAHDOLLISUUDET

Threats
UHAT

1. Maahanmuuttajien
työllisyystilanne
kohenee nopeasti

2. Kuntakokeilun
asiakkailla paljon
piilo-osaamista

3. Suunnitelmavelka
pienenee

1. Nuorisotyöttömyy-
dessä ero muuhun
maahan kasvaa

2. Pitkäaikaistyöttömyys
kasvanut selvästi

3. Perinteisten
työllisyystoimien
vaikuttavuus

1. Avoimien
työpaikkojen ja
yritysten määrä
kasvaa

2. Elinvoima kehittyy:
koulutustaso ja
kansainvälistyminen

3. Ennaltaehkäisyyn
panostetaan

1. Kohtaanto-
ongelma säilyy

2. Koulutetut
muuttavat pois

3. Hyvinvointi-
ongelmat
lisääntyvät



Tilannekatsaus

Ajankohtaiset Lahden seudulla:
• Asiakkaiden kontaktointi ja ohjaus heille soveltuviin palveluihin

• Suunnitelmavelan kehitys Lahdessa 05-09/2021: 6,9 %-yks.
• Päijät-Sote-yhdyspinta ml. TYP-Päijät-Häme- työnjaon ja prosessien selkeyttäminen

• Henkilöstön koulutus ja perehtyminen
• URA-järjestelmä, lainsäädäntö, palvelut alueella

• Kunnan ja valtion palvelujen yhteensovittaminen
• Tiimien käytännön tavoitteet ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2022
• Omavalmentajuus, työnhakijan vahva alku, toimiva työnjako, hyvinvoiva työyhteisö

• Viestinnän tehostaminen ja selkiyttäminen
• Henkilöstö, työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat, työllisyysverkosto

• Henkilöstöresurssit kuntakokeilussa vuodelle 2022
• Valtion ja kuntien tulevat panostukset



HAM Lahden seutu Q2_2021 työllisyyden kuntakokeilu
- Työllisyyden kuntakokeilun asiakastyytyväisyyskysely 2021

Lahden seudulla 836 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 16944



Tyytyväisyys palveluihin kokonaisuutena Asteikko: 1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = kiitettävä, 0 = en osaa sanoa

Vastaajien määrä: 836 (n=16 944)

n = 836

0

1

0 1 2 3 4 5

Tyytyväisyys palveluihin kokonaisuutena

Keskiarvo

2,7

Vk. keskiarvo
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Avovastauksista poimittua
Mistä on ollut erityistä hyötyä?
Mikä asioinnissa on sujunut?
Miten kehittäisit palveluita?

Systemaattinen viestintä kokeilusta ja palveluista
Nopea reagointi yhteydenottopyyntöihin

Lisää henkilökuntaa asiakaspalveluun
Henkilökohtainen ja räätälöity palvelu, jossa huomioidaan asiakkaan omat toiveet

Enemmän monialaisia palveluja
Läheskään kaikkia asiakkaita ei ole vielä kontaktoitu



Tavoitteita

Strategisia kärkiä:

• Lahden seudun työllisyydenhoidon ekosysteemi
• Työnantaja- ja koulutusyhteistyön toimintamallit luotu ja käytössä
• Työllisyyspalvelujen ja Päijät-Soten yhteiset prosessit luotu ja käytössä
• Kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet: välityömarkkinat vaikeasti työllistyville
• Kuntayhteistyö – yhteinen työllisyyskokeilu



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


