
 



Työllistämiskynnys 

matalaksi  
Byrokratiaa on purettava ja henkilöstö-

vuokrausta helpotettava 

Työllistäminen koetaan Suomessa joskus haasteel-

liseksi. Työnantajalla on vastuu työntekijöistään, mikä li-

sää noudatettavien normien ja sääntöjen määrää. Tämä 

näkyy yrityksissä lisääntyneenä hallinnollisena työnä. 

Henkilöstöpalvelualan yritys voi auttaa madaltamaan 

työllistämisen kynnystä. Asiakas voi keskittyä omaan 

ydintoimintaansa, kun työnantajavelvoitteet hoituvat 

henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta. Myös ensimmäi-

sen työntekijän palkkaaminen helpottuu, kun tekijän voi 

palkata henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta.   

Rekrytointi on monimutkaistunut ja rekrytointikanavia on 

useita. Aina yrityksen ei kannata rekrytoida itse. Työnte-

kijää saatetaan tarvita vain lyhyeksi ajaksi, kiireavuksi tai 

johonkin tiettyyn projektiin. Jos edellisestä rekrytoinnista 

on jo vierähtänyt aikaa, yritykselle voi olla vaikeaa käyn-

nistää rekrytointi. Jos alaa vielä vaivaa työvoimapula, 

osaajia voi olla vaikea löytää.  

Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat rekrytoinnin ammat-

tilaisia. Ammattitaidolla hoidetut rekrytoinnit auttavat 

löytämään yritykselle oikeaa osaamista oikeaan tilantee-

seen. Yrityksen tarvitsema osaaja voi löytyä nopeastikin 

henkilöstöpalvelualan yrityksen työnhakijoiden joukosta. 

Tehdessään töitä henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta 

työntekijä pystyy usein yhdistämään töitä eri yrityksistä ja 

näin hän saa monipuolista työkokemusta. Työllistymistä 

helpottaa usein se, että henkilöstöpalvelualan yritys 

osaa kertoa asiakasyritykselle työntekijän osaamisesta 

ja kokemuksesta.  

Henkilöstöpalvelualan yrityksen avulla työntekijä saa ti-

laisuuden näyttää osaamistaan ja motivaatiotaan, mikä 

on usein polku vakituisiin työsuhteisiin. Henkilöstöpalve-

lualan yritykset auttavat työntekijää myös silloin, kun on 

tarve etsiä töitä toiselta alalta.    

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Monimuotoisten työsuhteiden tekemistä ei saa vai-

keuttaa kankealla lainsäädännöllä.

• Työllistämiseen liittyvää byrokratiaa pitää helpottaa.

• Työllistämisen helpottamiseksi henkilöstövuokrauk-

sen esteet eri aloilta ja työehtosopimuksista pitää

poistaa. Tämä mahdollistaa työn tekemisen erilaisia

muotoja nykyistä monipuolisemmin.

• Osatyökykyisten työllistämiseen pitää kannustaa.

• Digitaalisia työnvälityspalveluja on kehitettävä siten,

että yritykset saavat tiedot työttömistä työnhaki-

joista, jolloin työpaikkoja ja työntekijöitä olisi hel-

pompi yhdistää.

Keskustele aiheesta somessa: #10keinoatyöllistää 

#hpl #työllistämiskynnys 



 

 

Ulkomainen työvoima 
Ennakkoluulot romukoppaan – ulkomailta 

osaajia yritysten kasvun tueksi 

 

Suomessa väestö vähenee ja vanhenee. Jotta voimme 

turvata hyvinvointivaltion tulevaisuuden ja korjata väes-

tön ikääntymisestä ja alhaisesta syntyvyydestä aiheutu-

van kestävyysvajeen, tarvitsemme osaavaa työvoimaa 

myös ulkomailta. Ulkomaisella osaamisella mahdollis-

tamme monien palveluyhteiskunnan toimintojen pyörimi-

sen ja korkealaatuisen asiantuntijaosaamisen. 

Yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä toimiakseen ja kas-

vaakseen. Työmarkkinat ovat eriytymässä: meillä on 

aloja ja tehtäviä, joihin on vaikeaa löytää suomalaisia 

osaajia. Monet alat toimivatkin jo pääosin ulkomaisen 

työvoiman avulla.  

Henkilöstöpalveluala työllistää kaksi kertaa enemmän 

ulkomaalaisia kuin muut alat. Monilla suomalaisilla yri-

tyksillä on ennakkoluuloja palkata ulkomaalaisia työnte-

kijöitä, mutta henkilöstövuokrauksen avulla työllistämis-

kynnys laskee ja moni ulkomaalainen saa mahdollisuu-

den näyttää kykynsä.   

Henkilöstöpalvelualan yritykset tuovat myös osaajia Suo-

meen. Kansainvälisessä rekrytoinnissa kannattaakin 

hyödyntää alan yritysten osaamista ja vahvuuksia. Hen-

kilöstöpalvelualan yritysten kautta Suomeen tulevat 

työntekijät saavat työntekoa tukevia palveluita, kuten 

kielikoulutusta ja asettautumispalveluita.  

Henkilöstöpalvelualan yritykset noudattavat suomalaisia 

työehtoja ja työehtosopimuksia. Lisäksi jäsenyritykset 

noudattavat HPL:n ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin 

pelisääntöjä, joka turvaa työntekijän asemaa alan yrityk-

sissä. 

 

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Lisätään Suomen houkuttelevuutta työntekomaana. 

Parannetaan työkulttuuria suvaitsevaisemmaksi ja 

kannustetaan yrityksiä työllistämään ulkomaalaisia.  

• Suomessa tulee laatia ulkomaisen työvoiman koko-

naisohjelma ja siirtää työperäiseen maahanmuut-

toon liittyvät asiat työ- ja elinkeinoministeriön vas-

tuulle. 

• EU-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät ovat ns. 

saatavuusharkinnan piirissä ja tarvitsevat Suo-

messa työskentelyyn työluvan. Lupaprosesseja pitää 

saada sujuvammiksi ja nopeammaksi, jotta työlupaa 

ei tarvitsisi odottaa kohtuuttoman kauan.  

• Ulkomaalaisille työntekijöille tulisi tarjota suomen 

kielen opetusta. 

• Kuntien ja kaupunkien tulee lisätä englanninkielis-

ten päiväkotien ja koulujen sekä kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen tarjontaa. Lisäksi puolisoiden pi-

täisi voida löytää työtä nykyistä helpommin. 

• Ulkomaisten opiskelijoiden työllistymismahdolli-

suuksia valmistumisen jälkeen pitää parantaa, jotta 

kannustaisimme heitä jäämään Suomeen.  

• Kausityölain tulkintaa tulee muuttaa siten, että lain 

piirissä on myös henkilöstövuokraus silloin kun se 

tapahtuu suomalaisen henkilöstöpalvelualan yrityk-

sen kautta. 

 

Keskustele aiheesta somessa: #10keinoatyöllistää #hpl 

#ulkomainentyövoima 

 



 

 

Pirstaleisen työn  

yhdistäminen 

Monimuotoinen työ on uusi normaali 

 

Työelämän muutoksesta on puhuttu jo vuosia. Epätyypil-

linen työ ei ole enää epätyypillistä, yhä useamman työn-

tekijän ansio koostuu useammasta eri projektista. Töitä 

voidaan tehdä samanaikaisesti sekä työsuhteessa että 

yrittäjänä. Monimuotoisia ja joustavampia tapoja tehdä 

työtä pitää tukea ja vastata näin työelämän muutokseen.  

Henkilöstöpalvelualan yritykset yhdistävät pirstaleista 

työtä. Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole tarjota töitä pi-

dempiaikaisesti tai kokoaikaisesti. Joskus työtä voi olla 

tarjolla vain niin vähän, ettei yrityksen ole järkevää aloit-

taa aikaa vievää rekrytointiprosessia. Tällöin voi olla hel-

pompaa ostaa rekrytointipalvelua henkilöstöpalvelualan 

yritykseltä, joka voi nopeasti tarjota monipuolisia osaajia.  

Henkilöstöpalvelualan yritys voi tarjota työntekijälle ko-

koaikaisen työsuhteen yhdistelemällä useamman osa-ai-

kaisen työn. Jos yhdessä yrityksessä puolestaan on työtä 

tarjolla vain lyhyen määräajan, voi henkilöstöpalvelualan 

yritys yhdistää määräaikaisia työsuhteita, jolloin työnte-

kijä saa pidempiaikaisen työn. Useamman työn tekemi-

nen on henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta työnteki-

jälle helppoa ja vaivatonta, sillä tällöin hänellä on vain 

yksi työnantaja. 

Henkilöstöpalveluala tarjoaa työsuhteista työtä, joka luo 

turvaa työntekijöille. Henkilöstöpalvelualan yritys noudat-

taa aina alan työehtoja ja työehtosopimusta. Tämä erot-

taa vuokratyön esimerkiksi kevytyrittäjyydestä.   

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Monimuotoiset työn tekemisen tavat pitää turvata ja 

niitä pitää kehittää. Erilaiset työn tekemisen tavat 

ovat tätä päivää ja ne mahdollistavat työelämän 

joustot työntekijöiden ja yritysten tarpeiden mukaan.  

• Sosiaaliturvaa pitää muuttaa kannustavammaksi ja 

huolehtia siitä, että työtä kannattaa aina ottaa vas-

taan.  

• Työsuhteessa tehtävän työn ja yrittäjyyden yhdistä-

mistä pitää helpottaa. 

• Osatyökykyisten työllistämistä pitää edistää ja yrityk-

siä kannustaa työllistämään osatyökykyisiä nykyistä 

enemmän.    

 

Keskustele aiheesta somessa: #10keinoatyöllistää #hpl 

#pirstaleinentyö 



 

 

Työelämäkoulutukset 
Muutos- ja täsmäkoulutukset auttavat 

pysymään muutoksen vauhdissa 

 

Seuraavien vuosien aikana arviolta miljoona työikäistä 

suomalaista tarvitsee lisää koulutusta. Tarvetta on uu-

sille tutkinnoille ja täydennyskoulutukselle, mutta ennen 

kaikkea muutos- ja täsmäkoulutukselle. Henkilöstöpal-

velualan yritysten järjestämät koulutukset johtavat pää-

sääntöisesti työhön, joten se on vaikutuksiltaan tehokas 

ja tuloksellinen tapa kouluttaa työnhakijoita.  

Henkilöstöpalvelualalla on asiakkaita kaikilta toimi-

aloilta, joten yrityksillä on vahva näkemys siitä, millaista 

osaamista ja koulutusta työmarkkinoilla tarvitaan. Hen-

kilöstöpalvelualan yritykset auttavat omalla asiantunte-

muksellaan ja osaamisellaan yrityksiä suunnittelemaan 

ja toteuttamaan koulutuksia yritysten tarpeisiin.   

Lyhyemmillä koulutuksilla voidaan vahvistaa ja täyden-

tää työnhakijoiden osaamista. Jotta työnhakijat pääsevät 

nopeasti töihin, henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat 

jatkuvasti erilaisia lyhytkoulutuksia, kuten tarjoilija- ja 

kassakoulutusta, hygieniapassikoulutusta sekä työtur-

vallisuus- ja trukkikorttikoulutusta.   

Muutosturvakoulutuksilla voidaan kouluttaa tekijöitä ko-

konaan uusille aloille muutoksen kourissa olevilta aloilta, 

kuten esimerkiksi pankkialalta. Siirtyminen alalta toiselle 

helpottuu, kun työntekijöiden osaaminen vahvistuu. Täl-

laisia muutosturvakoulutuksia henkilöstöpalvelualan yri-

tykset tekevät yhdessä asiakasyritysten kanssa.  

Rekrytointikoulutus voi olla keino hankkia kokonaan uu-

sia tekijöitä. Perinteinen koulutus ei aina vastaa kehitty-

viin tarpeisiin, vaan joillakin aloilla tarvitaan nopeampia 

ratkaisuja.  

 

Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat erilaisia rekry-

tointikoulutuksia, joissa koulutus räätälöidään yritysten 

tarpeiden mukaan. Henkilöstöpalvelualan yritykset kou-

luttavat myös muulla tavoin osaajia yritysten tarpeisiin, 

kuten esim. IT-alalle koodareita.  

 

 

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Vahvistetaan työikäisten osaamisen kartoitusta. 

• Ennakoidaan rakennemuutosta nykyistä paremmin. 

• Lisätään koulutuksiin suunnattujen työllisyyspalve-

luiden rahoitusta.  

• Helpotetaan yritysten mahdollisuuksia kouluttaa te-

kijöitään. 

• Kuunnellaan henkilöstöpalvelualan yritysten näke-

myksiä koulutustarpeista ja koulutusten toteutta-

mistavoista. 

• Kehitetään yhteiskunnan tukemia työnhakijoille 

suunnattuja koulutuksia työllistävämpään suun-

taan.  

 

Keskustele aiheesta somessa: #10keinoatyöllistää #hpl 

#työelämäkoulutus 



 

 

Nuoren ensimmäinen 

työpaikka 
Nuoret pääsevät kiinni työelämään vuok-

ratyön kautta 

 

Henkilöstöpalveluala tarjoaa monelle nuorelle ensimmäi-

sen kosketuksen työelämään. Henkilöstöpalvelualan yri-

tysten kautta opetellaan työelämätaitoja ja tutustutaan 

erilaisiin työympäristöihin ja aloihin. Moni nuori kehittää 

esimerkiksi vuokratyön avulla työnantajien arvostamia 

ominaisuuksia, kuten ulospäinsuuntautuneisuutta, reip-

pautta, sosiaalisia taitoja, joustavuutta, uusien asioiden 

oppimista sekä kykyä sopeutua muutoksiin.  

Opiskelijoille ala tarjoaa joustavan työn, jonka aikataulut 

joustavat opintojen mukaan. Lisäksi monelle tarjoutuu ti-

laisuus lisäansioihin opintotuen lisäksi. Ala tarjoaa myös 

monelle nuorelle kesätyön ja tulevaisuudessa tarvittavaa 

työkokemusta. Henkilöstöpalvelualan kautta nuoret pää-

sevät kiinni työelämään.   

Henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta työn hakeminen 

on helppoa, kun yhdellä hakemuksella voi hakea useam-

paa työpaikkaa. Alan yritysten ammattilaiset auttavat 

nuoria työnhakijoita työnhakuprosessissa ja tarvittavien 

koulutusten saamisessa. Henkilöstöpalvelualan yritysten 

kautta nuoret pystyvät suorittamaan lyhyitä työelämässä 

tarvittavia koulutuksia, kuten hygieniapassin, työturvalli-

suus- ja trukkikortin tai kassakoulutuksen. Monelle nuo-

relle avautuu mahdollisuuksia, joita ei muuten välttä-

mättä saisi.   

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Lisätään kouluihin työnhaku- ja työelämätaitojen 

opetusta, jotta nuorilla on paremmat taidot työelä-

mään siirryttäessä.  

• Kannustetaan yrityksiä työllistämään nuoria kesätöi-

hin. 

• Kannustetaan nuoria hakeutumaan erilaisiin ja mo-

nipuolisiin töihin. 

• Poistetaan vuokratyön esteitä ja mahdollistetaan 

näin useamman nuoren työllistyminen. 

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#ekatyöpaikka 

 



 

 

Tehokkaat digipalvelut  
Digitalisaatio lisää mahdollisuuksia tule-

vaisuuden työnvälityksessä 

 

Digitalisaatio muuttaa arkemme lisäksi myös työtä ja 

työnvälitystä. Erilaisten innovaatioiden avulla työ ja teki-

jät saadaan kohtaamaan entistä helpommin ja nopeam-

min. Uudenlaisilla digitaalisilla työnvälityspalveluilla po-

tentiaalisten työntekijöiden joukko on mahdollista tavoit-

taa kohdennetusti ja laajemmin.  

Digitaalisia palveluita kehitettäessä on hyödynnettävä jo 

olemassa olevia sekä toimivia ratkaisuja. Järjestelmien 

on oltava käyttäjäystävällisiä sekä toimia avoimilla raja-

pinnoilla. Myös yrityksille on annettava pääsy työnhakijoi-

den tietoihin, jotta ne voivat etsiä itselleen sopivia osaa-

jia. Näin työnhakijoiden työllistyminen tehostuu ja nopeu-

tuu. 

Digitaalisia työnvälityspalveluita on kehitettävä jatku-

vasti ja niiden kehittämiseen on varattava riittävät re-

surssit. Kaikki hyötyvät digitaalisten työnvälityspalvelui-

den kehittämisestä: yritykset löytävät paremmin osaavia 

työntekijöitä ja työnhakijat saavat nopeammin ja katta-

vammin tietoa heille sopivista töistä. Näin työttömyysjak-

sot lyhenevät ja verotulot kasvavat. 

Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on paljon osaamista uu-

denlaisesta työnvälityksestä sekä digitaalisuuden hyö-

dyntämisestä työn ja tekijöiden yhdistämisessä. Tätä 

osaamista on hyödynnettävä laajemmin myös julkisella 

sektorilla.  

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Turvataan palvelujen riittävä rahoitus, kehittäminen 

ja uudet innovaatiot. 

• Kannustetaan eri toimijoita vahvempaan yhteistyö-

hön ja opitaan toisiltamme. 

• Luodaan lainsäädännöllä edellytykset sille, että 

myös yksityisillä yrityksillä on mahdollisuus tarkas-

tella työnhakijoiden tietoja.   

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#digityönvälitys 

 



 

 

Monimuotoiset  

työsuhteet työllistävät  
Työelämäjoustot tarjoavat vaihtoehtoja 

eri elämäntilaisiin 

 

Työ on osa ihmisten arkea. Työelämän joustavuutta ja 

mahdollisuuksia parantamalla saadaan entistä useampi 

mukaan työelämään. Kasvavan työllisyyden myötä jous-

tava työelämä hyödyntää koko yhteiskuntaa. Jotta työlli-

syysaste nousisi parhaiten, tarvitaan työelämään lisää 

myös monimuotoisia työsuhteita.  

Erilaiset elämäntilanteet vaativat erilaisia tapoja tehdä 

työtä. Monimuotoiset työsuhteet, kuten määrä- ja osa-ai-

kaiset työsuhteet sekä vuokratyö, mahdollistavat esimer-

kiksi työn, perheen ja opiskelujen yhteensovittamisen.  

Monimuotoisten työsuhteiden avulla esimerkiksi opiske-

lijoille tai eläkeläisille voidaan tarjota joustavaa mahdol-

lisuutta ansaita lisätuloja. Perheelliset puolestaan pysty-

vät sovittamaan osa-aikatöitä perheen arkeen ja osatyö-

kykyiset voivat tehdä työtä oman jaksamisensa ehdoilla.  

Myös yritykset tarvitset monimuotoisia työsuhteita. Yri-

tysten erilaiset kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakau-

det edellyttävät sitä, että työvoimaa voidaan lisätä tai vä-

hentää joustavasti.   

Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat mahdollisuuk-

sia tehdä töitä erilaisissa työsuhteissa. Alan yritysten 

avulla yritykset ja työntekijät voivat löytää tilanteisiinsa 

sopivan työntekijän tai työn. Toisaalta henkilöstöpalvelu-

yritykset voivat myös koota pirstaleista työtä ja luoda eri-

laisiin elämäntilanteisiin sopivia kokonaisuuksia.  

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Vahvistetaan lainsäädännöllä työelämän monimuo-

toisuutta. 

• Kannustetaan yhteiskunnallisilla päätöksillä työn 

vastaanottamiseen ja puretaan kannustinloukkuja. 

• Kannustetaan monimuotoiseen työhön silloin, kun 

se sopii paremmin elämäntilanteeseen. 

• Kannustetaan työnantajia tarjoamaan myös osa- ja 

määräaikaista työtä.  

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#monimuotoisettyösuhteet 

 



 

 

Työn perässä  

muuttaminen 
Liikkumisen houkuttelevuutta lisättävä ja 

kohtaantoa parannettava 

 

Suomi kärsii kasvavasta työvoimapulasta, mutta töitä ja 

tekijöitä ei saada kohtaamaan. On tärkeää, että työ ja 

osaavat tekijät saadaan kohtaamaan paremmin ja nope-

ammin, sillä myös yritykset tarvitsevat osaavaa työvoi-

maa kasvaakseen. Tekijöitä tarvitaan ympäri Suomen – 

siksi työn perässä muuttamisen tai liikkumisen tulee olla 

houkuttelevaa ja mahdollisimman vaivatonta.  

Työn perässä siirtyminen voi olla pysyvää, keikkamaista 

tai määräaikaista. Kaikkiin näihin tarvitaan omanlaisia 

kannustimia ja palveluja. Varsinkin kausittaista siirty-

mistä on helpotettava, jotta kausityöalat, kuten matkailu, 

saavat osaavaa työvoimaa ja ala voi kasvaa.  

Kun työtä ottaa vastaan kauempaa, vaikka vain joksikin 

aikaa, työntekijän työmarkkina-asema paranee ja am-

mattitaito sekä kokemus kasvavat. Sen jälkeen työtä voi 

löytyä helpommin myös omalta kotipaikkakunnalta. 

Henkilöstöpalvelualan yritykset rekrytoivat työkseen ja 

tarjoavat tukea sekä palveluita työn perässä muuttaville. 

Varsinkin valtakunnallisesti toimivilla yrityksillä on hyvä 

näkemys siitä, millä alueilla on pula työntekijöistä ja min-

kälaista osaamista eri alueilla tarvitaan. Tarjoamalla so-

pivia palveluja ja kertomalla työn perässä liikkumiseen 

tarjottavista kannustimista, työntekijöitä voidaan moti-

voida ottamaan töitä vastaan myös oman kotipaikkansa 

ulkopuolelta. Henkilöstöpalveluyritykset voivat tarjota 

apua myös asunnon hankkimisessa. 

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Luodaan erilaisia kannustimia ja palveluja työn pe-

rässä siirtymiseen. 

• Helpotetaan verotuksella työn vastaanottamista ja 

toiselle paikkakunnalle muuttamista. 

• Luodaan edellytyksiä erilaisille työn tekemisen muo-

doille, jotka kannustavat myös liikkumiseen. 

• Hyödynnetään liikkumispalveluissa henkilöstöpalve-

lualan yrityksiä, joilla on vahvaa osaamista työelä-

mästä ja siirtymisestä töiden ja alueiden välillä.  

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#työnperässämuuttaminen 

 



 

 

Laadukkaampaa  

työnhakuvalmennusta  
Valmennuksella parempia työnhakutai-

toja 

 

Työnhakuvalmennuksella tavoitellaan nopeampaa ja 

osuvampaa työllistymistä, työnhakutaitojen kehittä-

mistä, lisäosaamisen tarpeen kartoitusta ja erilaisia 

mahdollisuuksia työllistyä. Osaamisen kartoittaminen ja 

kehittäminen auttaa työtä ja tekijöitä kohtaamaan ny-

kyistä paremmin ja nopeammin. 

Työnhakuvalmennuksessa parannetaan työnhakijoiden 

taitoja hakea töitä. Moni tarvitsee apua esimerkiksi CV:n 

ja työhakemuksen laatimisessa tai haastatteluun valmis-

tautumisessa. Työnhakukanavat ovat moninaisempia 

kuin aiemmin. Muuttuvassa työnhakuympäristössä moni 

tarvitseekin apua myös siihen, mistä ja miten työpaikkoja 

kannattaa etsiä. 

Valmennuksessa opetetaan myös tunnistamaan ja sa-

noittamaan omaa osaamista. Valmennuksen avulla tun-

nistetaan kehittymisen paikat ja koulutustarve. Valmen-

nuksessa sparrataan ja kohotetaan työnhakijan itsetun-

toa sekä kannustetaan katsomaan avoimin silmin uusia 

uravaihtoehtoja.  

Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on vahvaa osaamista ja 

kokemusta työnhakuvalmennuksista.  Yhteistyössä hen-

kilöstöpalvelualan yrityksen kanssa ammattitaidolla to-

teutettu valmennus auttaa työnhakijaa työllistymään no-

peammin tai jopa löytämään kokonaan uuden uran toi-

selta toimialalta.   

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Turvataan työllisyyspalveluiden riittävä rahoitus. 

• Panostetaan työnhakijoiden henkilökohtaisiin palve-

luihin ja valmennukseen. 

• Kannustetaan innovatiivisiin palveluihin. 

• Hyödynnetään valmentamisessa ja työn etsimisessä 

henkilöstöpalveluyrityksiä. 

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#työnhakuvalmennus 

 



 

 

Uudet työllisyyspalvelut 
Työllisyyspalveluista tehoa työn ja tekijän 

kohtaamiseen 

 

Työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltion 

tulevaisuus voidaan turvata. Työttömyysjaksoja on lyhen-

nettävä sekä työt ja tekijät saatava kohtaamaan nykyistä 

paremmin. Avuksi tarvitaan uudenlaisia työllisyyspalve-

luita. 

Työllisyyspalveluiden tehokkuutta on parannettava sekä 

turvattava niiden riittävä rahoitus. Tehokkaat työllisyys-

palvelut säästävät työttömyys- ja muita sosiaalikuluja 

sekä kartuttavat verotuloja. Kun yritykset saavat työnte-

kijöitä helpommin ja nopeammin, ne menestyvät ja kas-

vavat, jolloin myös verotulot lisääntyvät.  

Työllisyyspalveluiden digitaalisuutta on kehitettävä, jotta 

resursseja saadaan säästettyä niille, jotka tarvitsevat 

henkilökohtaisempaa palvelua tai valmennusta. Työnha-

kijoiden työnhakutiedot on avattava myös yksityisille yri-

tyksille, jotta heidät voidaan työllistää nopeammin.  

Työnhakijan palvelutarvearviointia on kehitettävä niin, 

että se ennakoi entistä paremmin työttömyyden kestoa. 

Jos arvioinnissa havaitaan, että työttömyyden pitkittymi-

seen on suuri riski, työnhakija on ohjattava heti palvelui-

den piiriin.  

Työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai siihen 

on huomattava riski, on tarjottava henkilökohtaista pal-

velua ja valmennusta. TE-toimistojen ei ole järkevää tuot-

taa kaikkia palveluita itse, vaan palveluita on hyvä hank-

kia myös yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten henkilöstö-

palvelualan yrityksiltä. Niillä on toimialaosaamista ja ny-

kyaikaiset järjestelmät, minkä lisäksi ne toimivat lähellä 

työllistäviä yrityksiä. 

Miten lisätä työllisyyttä? 

• Takaamalla riittävä ja oikein kohdistettu rahoitus 

työllisyyspalveluille. 

• Parantamalla yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

• Tehostamalla palveluiden järjestämistä. 

• Hankkimalla tarvittavia palveluja yksityisiltä palve-

luntuottajilta. 

• Kehittämällä työllisyyspalveluiden digitaalisuutta. 

• Lisäämällä henkilökohtaista palvelua ja valmen-

nusta. 

• Kehittämällä hankintaosaamista. 

• Kannustamalla uusien innovatiivisten palveluiden 

kehittämiseen. 

 

Keskustele aiheesta somessa: #hpl #10keinoatyöllistää 

#uudettyöllisyyspalvelut 

 



 


