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Maaseudun työvoimapulan syyt ja 
ratkaisut –hankkeen tavoite

• Maaseudun työvoimaneuvonnan- ja avustamisen malli

• Mallista luodaan käytäntö, jota on mahdollista jatkaa 
hankeajan jälkeen ilman erillistä hankerahoitusta

• Tavoitteena on, että sekä Suomen Kylien että ProAgrian 
alueorganisaatioiden asiantuntijoista luodaan 
maaseudun työnantajia työvoima-asioissa auttava 
verkosto



Työvoimapulaa, kohtaanto-ongelmia ja 
osaamisvajetta

• Tutkimusosio vahvisti hankesuunnitelmassa esitettyjä 
haasteita ja nostettua esiin esim. rekrytointiosaamiseen 
liittyviä työllistämistä hankaloittavia asioita

• Hankekumppanit ovat yhdessä työstäneet 
aihiota toimintamallille organisaatioiden vahvuuksista käsin

• Mikä on työmme ja asiakkaidemme työn muuttumaton ydin? 
Miten organisoitumalla ja tekemällä palvelullamme on paikka 
nyt ja tulevaisuudessa?





Suositukset tutkimusosiosta (draft)

• työperäisen maahanmuuton lisääminen

• työlupaprosessin joustavoittaminen ja nopeuttaminen

• koulutuksen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen

• työnantajien välisen yhteistyön edistäminen ja tukeminen

• työn vastaanottaminen ja tarjoaminen helpommaksi ja 
kannattavammaksi

• julkisten työvoimapalveluiden selkeyttäminen ja parempi tunnettavuus

• sähköisen asioinnin rinnalla henkilökohtainen palvelu säilytettävä TE-
palveluissa

• paikkatietoon pohjautuvan työllisyystilastoinnin kehittäminen



Arvoverkostosta
yhteiseksi liiketoiminnaksi

Vaikuttavuuden, kestävyyden ja jatkuvuuden kannalta 
toimintamuotona yhteinen osakeyhtiö.

Alkumetrien palvelubrändit:

Rekrytointipalvelut

• Haku- ja 
neuvontapalvelut

• Ulkomainen 
työvoima

• Työnvälitys

• Henkilöstövuokraus

Polut työelämään

• Työn ja tekijöiden 
etsintä

• Palkkatuettu työ, 
työkokeilu

• Työllisty/ämisen eri 
muodot

• Neuvonta

Verkostoyhteistyö

• Työnantajayhteistyö 

• Neuvonta  

• Myynti ja 
markkinointi

• Sidosryhmät ja 
kumppanuudet

• Palveluverkosto



Maaseudun työllistäminen Oy Ab

•”Valmistaa tekijöitä ja löytää tarpeita”  -
Polut työelämään 

• Neuvonta ja ohjaus: Työnhakijoiden ja 
yritysten työvoimapalvelut 

• Työnetsintä 

•Maahantulopalvelu: Kotiutuminen

•Paikalliset verkostot, markkinointi 

•Hankkeet, julkinen hankinta, työntekijät ja 
heidän valmentaminen, 
työhönvalmentajat, toimeksiannot, 
työnetsintä, mätsit, kyläavustajat 

Suomen Kylät 

•”Työllistää tekijät”

• Rekrytointipalvelu, työntekijän välitys

• Neuvonta ja ohjaus: Yritysten 
työvoimapalvelut, työnantajuus, muutosturva

•Asiakastyö, myynti, markkinointi

•Rekrytointi- ja välityspalkkiot, 
koulutus, julkinen hankinta, 
HR-toimintojen ulkoistus? 

ProAgria/

Asiantuntijat
•Toiminnan ohjaus 

• Hallinto, julkinen rahoitus

• Työnantajavelvollisuudet (jos 
henkilöstövuokraus)

• Asiakastyö, myynti, markkinointi

•Veto- ja pitovoimatyö 

• Kumppaniverkostot

•Julkinen hankinta, suoritteet asiakkailta, 
henkilöstövuokraus, asiantuntijavälitys

YhtiöTyöntekijöiden 
hankinta: Kv-

rekrytointi

Työpaikat ja tekijät näkyville – Toimeksiannot, ”liidit”

Rahoitus: hankkeet, julkinen hankinta, suoritteet yrityksiltä, verkoston asiantuntijoilta 
(jos välitämme ulkopuolisia asiantuntijoita asiakkaillemme)



Esimerkkejä toiminnasta

• Työnetsintä; työpaikat ja tekemätön työ näkyväksi - näistä 
vinkeistä rekrytointitoimeksiantoja, autetaan rekrytoinnissa, haetaan 
tekijöitä eri keinoin, ollaan mukana luomassa työpaikkoja

• Kyläavustajien poluttaminen työntekijöiksi tai (kevyt)yrittäjiksi

• Neuvotaan rekrytoinnissa sekä sitä tukevissa palveluissa (esim. 
työkokeilu, palkka- ja rekrytuki, rekrytointikoulutus) ja tuotetaan 
palveluamme poluttamalla näiden avulla

• Palveluverkosto, jonka kautta välitämme yrittäjien tarvitsemia 
(muita) palveluita 



Mitä nyt?

• Toimintamallin kirkastus ja alueelliset toimet:

• Kokeilualueilla sekä keskusjärjestöissä malli tarkasteltavaksi

• Sparraus potentiaalisten käyttäjäryhmien kanssa

• Testataan mallia alkuvuodesta

• Maaliskuussa johtopäätökset toimintamallista

• Perehdytystä toimialaan, työvoimapalveluihin

• aikana sitä testataan

• Viestintää (tutkimus)tuloksista, töitäsuomesta.fi 
toimintamallia palvelevaksi sivustoksi


