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Elinkeinot ja työvoima
-teemaryhmä

Elinkeinot ja työvoima
Nykytila Nuläge
•

•

Pohjanmaan ELY-keskus

•
•
•
•

Utvecklingstjänster för företag
Finansieringstjänster för företag (företagsstöden)
FöretagsFinland och regionala företagstjänster
Team Finland internationaliseringstjänster

•
•
•
•
•

TE-toimiston ohjaus
Työllisyydenhoidon rahoitus
Työelämän kehittämisen palvelut
Ennakointipalvelut
Osaamisen kehittämispalvelut

•
•
•
•
•

Vägledning av TE-byrån
Finansiering av sysselsättningsfrämjande åtgärder
Utvecklingstjänster för arbetslivet
Prognostiseringstjänster
Kompetensutvecklingstjänster

•

Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät tehtävät

•

Uppgifter gällande invandring och integrering

Muut ELY-keskukset

yrityspalvelut
aluekehitystehtävät

Övriga NTM-centraler
•

•

•

Strukturstödsuppgifter ( NTM-c. i Mellersta Finland)

Österbottens TE-byrå
•
•
•
•

Työnvälitys- ja yrityspalvelut , myös kansainvälinen työvoiman liikkuvuus
Osaamisen kehittämispalvelut
Tuetun työllistämisen palvelut
Ammatinvalinta ja uraohjaus

Kehitysyhtiöt
•
•

•

Rakennerahastotehtävät (Kesely)

Pohjanmaan TE-toimisto
•
•
•
•

•

NTM-centralen i Österbotten

Yritysten kehittämispalvelut
Yritysten kehittämisavustukset (yritystuet)
Yritys-Suomi ja seudullinen yrityspalvelu
Team Finland –kansainvälistymispalvelut

•

•

•

•
•
•
•

Arbetsförmedling och företagstjänster, även arbetskraftens internationella rörlighet
Kompetensutveckling
Tjänster för stödd sysselsättning
Yrkesval och karriärlösningar

Utvecklingsbolagen
•
•

Företagstjänster
Regional utveckling
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Keskeisimmät päätelmät

Centrala slutsatser

•

Kasvupalvelut (TE-palvelut ja yrityspalvelut yhteen) keskiössä

•

Tillväxttjänsterna (TE-tjänster och företagstjänster) i fokus

•

Palvelujen järjestäminen mietittävä asiakaslähtöisesti: henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat

•

Tjänster ska omorganiseras enligt olika kundgrupper: personer, företag

•

Järjestäjä-tuottaja –mallin käyttöönotto: mitä tehdään itse, mikä ostetaan; viranomaisrooli
muuttumassa

•

Vad gör landskapet självt, vilka tjänster köps från marknaden; myndighetsrollen håller på att
förändras

•

Kansainvälistymisasiat tärkeää pitää Pohjanmaalla mukana, vaikka valtakunnalliset
kasvupalvelut erikseen

•

Internationaliseringsfrågor viktiga för Österbotten oberoende av att nationella
tilväxttjänster är skilt

Keskeiset ongelmat

Centrala problem

•

Kasvupalvelulainsäädännön keskeneräisyys

•

Tillväxtlagstiftningen inte färdigställt

•

Palvelumarkkinoille siirtymiseen varattava riittävä siirtymäaika

•

Tillräckligt lång period behövs för överföring till marknadsbaserade tjänster

•

Digitalisaatio : paljon erilaisia alustoja, vanhenevat ohjelmat

•

Digitalisering: flera olika program, som håller på att föråldras

Kehitettävät tai selvitettävät asiat

Att utvecklas eller utredas

•

Kuka ohjaa asiakkaat eri palveluihin?

•

Vem ska leda kunden till de rätta tjänsterna?

•

Kehitysyhtiöiden rooli?

•

Utvecklingsbolagens roll?

•

Valinnanvapaus huomioitava myös nonsote-puolella

•

Valfriheten ska tas hänsyn till också på nonsote-sidan

•

Työmarkkinatorin aikataulu?

•

Tidtabell för Työmarkkinatori-Arbetsmarknadstorget?

•

Kuntien elinvoimatehtävä?

•

Kommunernas livskraftsuppgift?

Elinkeinot ja työvoima

Ryhmä jatkaa maalis-huhtikuussa:

I mars-april ska temagruppen koncentrera sig på:

• Elinkeinot ja työvoima –teemaryhmä ja Aluekehitys ja
strateginen suunnittelu –teemaryhmät yhdistetään

• Temagrupper för ”Elinkeinot ja työvoima” och
”Aluekehitys ja strateginen suunnittelu” slås ihop

• Alatyöryhmien perustaminen ( esim. kotouttaminen,
rakennerahastot..)

• Deltemagrupper grundas (tex. integration och
strukturstödsfonderna)

• Yhdistetyn teemaryhmän esitys (1-3 kpl)
substanssikokonaisuuteen liittyen toiminnan
organisoimisesta (toimeksianto)

• Planering av substanshelheternas omorganisering /1-3
alternativ) startas och genomförs (uppdrag)
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Yhdyspintakysymykset

Gränsytor

• Yritysten investointi- ja kehittämistuissa sekä
toimintaympäristön kehittämisessä selkeä yhdyspinta
Rakennerahastojen lisäksi Euroopan maaseuturahaston
Yhdyspintaa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
yritys- ja kehittämistukien välillä

• Företagens investerings- och utvecklingsstöd tangerar
klart med strukturstödsfonden och investerings- och
utvecklingsstöden som delas från Europeiska
landsbygdsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden

• KEHA hoitaa osaa maksatuksista

• Utbetalningen av vissa stöden sköts av KEHA

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

• Elinkeinotoiminnan edistämisessä: maakunta, kuntien
elinkeinotoimet, seudulliset kehitysyhtiöt

• Utveckling av näringsverksamhet: landskap,
kommunernas näringsväsende, regionala
utvecklingsbolag

• Kansainvälistymisessä: Viexpo
• Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden
järjestämisessä: sosiaalitoimi, terveydenhuolto, Kela, TEtoimisto
• Ennakoinnissa: mm. maakuntaliitto, yrittäjäjärjestöt,
Finnvera

• Internationalisering: Viexpo
• Omorganisering av tjänster för personer i den svåraste
situationen på arbetsmarknaden: socialväsendet,
hälsovården, FPA, TE-byrån
• I prognostisering: t.ex. Landskapsförbundet,
företagarorganisationer, Finnvera

