
Kymenlaakson työllisyysohjelma 2021 -

Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmä

1 1.06.2021



2 1.06.2021



Työllisyysohjelman teemat ja rakenne

1. Johdanto

2. Kymenlaakson työllisyys- ja elinkeinopoliittinen tilanne

3. Mitä ovat työllisyyspalvelu- ja osaamispalvelut Kymenlaaksossa?

4. Tavoitellut vaikutukset, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit teemoittain
4.1. Työllisyyden edistämistä lisäävän yhteistyön 
kehittäminen

4.2. Työllisyyttä tukevan kasvun edistäminen, yritystoiminnan 
kiihdyttäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

4.3. Osaavan työvoiman saatavuus

4.4. Haavoittuvassa asemassa olevien työllisyyden edistäminen

5. Työllisyysohjelman toteutumisen seuranta

3 1.06.2021



Johdanto

Kymenlaaksossa toimii laaja työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä palveluja 
tuottava verkosto. Toimintaa toteutetaan jo nyt osin sopimuspohjaisesti ja 
yhteisiin tavoitteisiin tähdäten, yhteisissä keskusteluissa on kuitenkin tunnistettu 
tarve edelleen kehittää toimintaa ja sen vaikuttavuutta. 

Työllisyysohjelmalla tavoitellaan sellaisten yhteisten 
kehittämistoimenpiteiden tunnistamista ja toteuttamista, jotka vaikuttavat 
positiivisesti Kymenlaakson elinvoimaan, työllisyyteen ja hyvinvointiin. 
Tavoitteena on kehittää toimintaympäristöä siten, että se tukee uuden 
yritystoiminnan syntyä, yritysten kasvua ja kehittymistä, työllisyyttä. 
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Työllisyysohjelmaa on valmisteltu Kaakkois-Suomen työ- ja 
elinkeinotoimiston (TE-toimisto) esitysten perusteella nimittämässä 
Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmässä, joka samalla on toiminut tarvittavilta 
osin lakisääteisenä TYP-johtoryhmänä. 

Työllisyysjohtoryhmässä on TE-toimiston lisäksi edustettuna Haminan, Kotkan ja 
Kouvolan kaupungit, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat, 
Kansaneläkelaitos (Kela), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä (Kymsote), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Kymen Yrittäjät, Kotka-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). 

Vastuuvalmistelijana työllisyysohjelman viimeistelyssä on ollut TE-toimiston 
johtaja Jari Saarinen. Asiantuntijoita on ollut mukana lukuisa joukko mm. 
työryhmätyöskentelyssä johtoryhmän tapauskohtaisen harkinnan mukaan. 
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Kymenlaakson työllisyys- ja elinkeinopoliittinen tilanne

 Työllisyyskatsaus kuukausittain(https://www.ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi-
tyollisyyskatsaukset). Kuntakohtaista tietoa Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannasta 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv/). 

 Alueen työllisyysaste (vuosineljänneksittäin, ToimialaOnline)

 Ammattibarometri 2 krt/v, lähitulevaisuuden näkymiä työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan näkökulmista (https://www.ammattibarometri.fi/toimistovalinta.asp).

 Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu 2 krt/v, elinkeinoelämän ja yritystoiminnan, 
työttömyyden määrän ja ja rakenteen sekä osaavan työvoiman saatavuuden 
näkökulmat (https://www.ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi-talous-ja-elinkeinoelama).

 Pk-yritysbarometri 2 krt/v, pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen asema 
(https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit-539687). 

 Kuntabarometri joka toinen vuosi kuvastaa elinkeinopolitiikan tilaa 
(https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/palvelut/kuntabarometri-2020-
626583).
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Mitä ovat työllisyyspalvelu- ja osaamispalvelut 
Kymenlaaksossa?

Yhtenä työllisyysohjelman tavoitteena on muodostaa yksi eri toimijoiden yhteinen 
näkemys siitä, mistä puhumme, kun puhumme Kymenlaakson työllisyyspalveluista, 
mitä työllisyysvaikutuksia yhdessä tavoittelemme ja mikä on kunkin toimijan rooli.

TE-palvelut ja ELYn yrityspalvelut tuottavat merkittävän osan julkisista työnhakijoille ja 
yrityksille suunnatuista palveluista. Lisäksi myös mm. kunnat, Kymsote, Kela, oppilaitokset 
ja kolmannen sektorin toimijat tuottavat osaltaan alueillaan työllisyyteen, osaamiseen ja 
elinvoimaan liittyviä palveluja.

Työllisyyspalveluilla tuetaan työllistymistä ja autetaan uuden työpaikan löytämisessä 
vastaten työmarkkinoiden muutoksiin ja turvaten osaavan työvoiman saatavuutta. 
Palveluilla myös edistetään yritystoimintaa, yrityksen kasvua, uudistumista ja 
kansainvälistymistä. Palveluihin liittyvä ohjaus, harkinta- ja päätöksen teko tuotetaan ns. 
viranomaistyönä (mm. TE-toimisto, ELY-keskus), sen sijaan varsinaiset palvelut tuotetaan 
pääosin ostopalveluina tai yhteistyöverkostoissa. 
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Työttömien monialaisten palveluiden järjestämistä varten Kymenlaaksossa toteutetaan 
sopimuspohjaisesti koko maakunnan kattavaa työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelu 
-toimintaa Monialaisena työelämäpalveluna. Sopimuksen pohjalta yhteisten palvelujen 
asiakasryhmänä ovat kaikki TE-toimiston tuetun työllistymisen ja monialaisen 
palvelutarpeen työnhakija-asiakkaat. Sopijaosapuolina ovat TE-toimisto, Kymsote, Kela ja 
Kymsoten kunnat. 

Kymenlaaksossa järjestään monialaisessa yhteistyössä nuorille (alle 30-vuotiaat) tarkoitettua 
Ohjaamo-toimintaa. Ohjaamon, joka tarkoittaa sekä palvelupisteitä, että yhdessä tehtävää 
toimintaa ja palvelukokonaisuutta, tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen, osaamisen 
kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen. Palvelua tarjotaan 
aikavarauksettomana matalan kynnyksen palveluna ja syvempänä, mukana olevien toimijoiden 
asiantuntijapalveluna. TE-toimiston, kuntien nuorisopalvelun, Kymsoten ja Kelan lisäksi 
Ohjaamoissa toimii laaja nuorille palveluja ja toimintaa tarjoava verkosto. 

Kymenlaaksossa toimii hankerahoituksen avulla maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalvelu MOONA. Kyseessä on Kouvolan ja Kotkan yhteinen hanke, jossa Etelä-
Kymenlaaksossa jo aiemmin aloitettua toimintaa kehitetään ja laajennetaan myös Kouvolaan.
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Yrityspalveluilla luodaan yrityksen elinkaaren mukainen palveluprosessi, jonka palvelut 
muodostuvat varsinaisia TE- ja ELY-palveluja laajemmista Seudullisten yrityspalvelujen 
yhteistyöverkoston palveluista. Seudullisten yrityspalvelujen verkostoon kuuluvat ELY-
keskuksen ja TE-toimiston lisäksi kuntien elinkeinopalvelut, kehitysyhtiöt, oppilaitokset ja 
valtiolliset Business Finland ja Finnvera. Verkoston tavoitteena on auttaa yrityksiä niiden 
elinkaaren eri vaiheissa yritystoiminnan aloittamisesta aina kansainvälistymiseen saakka. 

Yrityksille tarjotaan seudullisten yrityspalvelujen (esim. yrittäjyyteen ja yritystoimintaan 
sekä innovaatioiden kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvät palvelut) lisäksi 
valtakunnallisia Team Finland -palveluja (esim. palveluja liittyen kansainvälistymiseen, 
innovaatiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun). Tavoitteena on, että 
palveluja tarjotaan yritysasiakkaille ns. yhden yhteydenoton periaatteella. Seudullisten 
yrityspalvelujen kanssa yhdessä tehdään vuosittain yritysasiakkuussuunnitelma ELY-
keskuksen koordinoimana.
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Tavoitteet ja toimet sekä toteutumisen seuranta

Kunkin tavoitteen toteuttamisen koordinoinnista vastuulla oleva taho/henkilö raportoi 
toteutumisen etenemisestä työllisyysjohtoryhmälle puolivuosittain.
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