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Uusien yhdistysten aktivointi mukaan 
työllistämistoimintaan

25%

22%
19%

19%

15%
Pitämällä yhdistyksille
tiedotustilaisuuksia

Kouluttamalla yhdistyksiä
työnantajiksi

Säännöllisellä julkisella
tiedotuksella

Perustamalla alueellisia
palvelukeskuksia

Hyvistä työllistämiskäytännöistä
tiedottamalla



Pitkäaikaistyöttömän työllistetyn 
aktivointi

Järjestämällä tapahtumia, joissa työnhakijat ja työtä tarjoavat kohtaavat 14 18 %

Etsimällä yhdessä työ- tai koulutuspaikkoja 10 13 %

Tarjoamalla ennen työllistymistä mahdollisuuden työkokeiluun 9 12 %

Tekemällä yhdessä työllistymis- ja kouluttautumissuunnitelman 9 12 %

Tarjoamalla tukea ja face to face - tapaamisia 8 10 %

Järjestämällä yritysvierailuja 7 9 %

Tarjoamalla ammattitaitoa lisäävää pienimuotoista koulutusta 6 8 %

Tarjoamalle pientä työpajatoimintaa mm. alueellisissa palvelukeskuksissa 6 8 %

Järjestämällä vierailuja koulutuspaikkoihin 5 6 %

Tarjoamalla vertaistukea 3 4 %



Työllistämisprosessin keventäminen

35%

22%

18%

15%
8%

2% Tarjotaan työllistäville yhdistyksille mahdollisuus etsiä
myös itse pitkäaikaistyöttömien joukosta sopivia
rekrytoitavia

TE-palvelut esittävät työpaikan avauduttua hakuun työn
tarjoajalle melko välittömästi usdeampaa hakijaa

* Kevennetään työllistämisprosessia

** Työvoimaviranomaiset ja työllistävät tahot tekevät
aktiivista yhteistyötä

Yhdistyksen elinkeinollisuustutkintapäätös pohjautuu
suoraan verottajan tekemään verotuspäätökseen

Muu



Työllistämisprosessin keventäminen

Yhdistys tai muu voittoa tavoittelematon organisaation työllistämä 
työtön työnhakija voisi määräajan saada työttömyyskorvausta.

Työkokeilu ilman muita maksuja kuin palkka.



Työvoimaviranomaisten ja työllistävien 
tahojen yhteistyö

Palaverit, valtion taholta pakko.

Täytyisi tavata työnantajia enemmän, näkemällä ja keskustelemalla saa 
paljon syvällisemmän kuvan kuin pelkästään paperilla. Myös 
byrokratiaa tulisi keventää, mutta siihen on rivityöntekijänä vaikea 
ottaa kantaa.

Aktiivista vuoropuhelua ja tietoa yhdistyksiltä, millaista henkilöä ja 
millaisilla valmiuksilla oleva henkilöä etsitään. 



Yhteistyö kunnat / kaupungit ja yhdistykset

33%

31%

22%

11%

3% Sopimukset julkisista tehtävistä, jotka hoidetaan
korvausta vastaan työllistämällä pitkäaikaistyötön

Kunta / kaupunki tukee taloudellisesti yhdistyksen
työllistämistä

Velvoitetyöllistetylle tarjotaan työtä yhdistyksestä,
työvälineet kunnalta / kaupungilta, työnjohto
yhdistykseltä

Kunta / kaupunki korvaavat yhdistyksen hoitamat
sovitut työt

Muu



Alueellisten palvelukeskusten tuottamat palvelut

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien käyttöopastus 18 17 %

Julkisten lomakkeiden ym. täyttöapu ja e-asiointi 15 14 %

Useamman palveluntuottajan yhteiset palvelupäivät 10 10 %

Yhteinen olohuone, jossa yhteisiä tapaamisia ja tapahtumia 8 8 %

Ikäihmisten kauppakassipalvelu 8 8 %

Alueen pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja apu takaisin työelämään siirtymiseen 8 8 %

Eri ryhmille kohdistettua pientä työpajatyyppistä toimintaa 8 8 %

Pyörillä kulkevia sosiaali- ja terveyspalveluja, tuottajana Eksote 7 6 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut e-palveluina, tuottajana Eksote ja avustajana esim. kyläsihteeri 7 6 %

Kierrätys- ja energianeuvonta 7 6 %

Hyvinvointipalvelujen välitys (kampaaja, fysioterapeutti ym.) 5 5 %

Ikäihmisille ruokailumahdollisuus 4 4 %



Alueellisten palvelukeskusten toiminnan 
koordinointi

37%

23%

23%

17%
Useamman palvelukeskuksen yhteinen
kiertävä koordinaattori

Työllistämällä pitkäaikaistyötön
koordinointiin

Palvelujen tuopttajien yhteiseisesti
hoitamana

Kyläyhdistyksen tai kylän omin voimin
talkoilla



Alueellisten palvelukeskusten 
palvelutarjonta

30%

25%

25%

18%

2% Harrastetoimintaan liittyviä
tapahtumia

Liikuntaan liittyviä
tapahtumia

Koulutustapahtumia

Terveydenhoitoon liittyviä
tapahtumia

Muut tapahtumat



Kyläavustajatoiminnan tarpeellisuus

95%

5%

Kyllä 19 Ei 1



Jos kyläavustajatoimista ei ole tarpeellista, 
miten toimitaan jatkossa

100%

Talkoilla
asukkaat
yhdessä



Kehitysideoita

Alueelliset palvelukeskukset huolehtivat kylien ympäristön 
viihtyisyydestä; siisteydestä, kesäkukkien ja talvikasvien istutuksista ja 
säännöllisestä hoidosta, pusikkojen raivaamisesta sekä roskien 
siivoamisesta.

Mitä siistimpi sitä vetovoimaisempi on maaseutu!

Työllistämisen "paperityöt" niin helpoiksi, että kyläyhdistykset 
uskaltavat ottaa tehtävän hoitaakseen.



Arvio kyläavustajatoiminnasta
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LÄMMIN KIITOS 
VASTANNEILLE!


