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MIKÄ IHMEEN

AIMO?

 AIMO on yksi työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä 
alueellinen kumppanuuspilotti työvoima- ja 
yrityspalvelujen kehittämiseksi.

 Seinäjoella kokeillaan allianssimallia 
työmarkkinatukeen oikeutettujen asiakkaiden 
palveluissa. Asiakkaita noin 2500. 

 AIMOn tavoitteena on tarjota asiakkaille
 enemmän tietoa ja ohjausta

 asiantuntevaa palvelua jokaisen yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti

 helpompi ja nopeampi väylä eri palveluihin.



AIMO 

MONTA 
PALVELUA,
YKSI PAIKKA!





MIKSI ALLIANSSIA LÄHDETTIIN RAKENTAMAAN?

TOIMIVAMMAT PALVELUT

TEHOKKAAMPI YHTEISTYÖ

Organisaatiorajojen 

häivyttäminen

Asiakkaan 
kokonaistilanteen 
ymmärtäminen

Mitataan, seurataan ja tehdään korjausliikkeitä

Julkistalouden säästöt

Palvelutarpeen 

mukainen 

asiakaspalvelu
Tehdään ja opitaan 

yhdessä

Palvelut oikeaan aikaan oikeille asiakkaille

Soten ja työllisyyspalvelujen yhteistyö kehittyy

Siirtymiä työelämään

Asiakastyytyväisyys 

kasvaa

Asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy

Tehdään uudenlaista asiakaspalvelua

Yhdistetään resursseja

Henkilöstö kokee onnistumisia

Kokonaisvaltainen 

palvelu

Allianssikumppanit voivat kehittää omia ja 

yhteisiä palvelujaTiedon kulun parantaminen ja toisiltamme 

oppiminen



AIMOn 
KEHITYS-
VAIHEET

Vaihe Sisältö

Tunnusteluvaihe - Allianssin perusperiaatteiden pohdintaa
- Kumppaneiden tunnustelua
- Tavoitteiden hahmottelua

Strategiavaihe - Palvelun vaikuttavuustavoitteista sopiminen
- Organisoituminen yhteistoimintaan
- Yhteistoiminnan periaatteet
- Allianssiajattelun syventäminen
- Hankittavista palveluista päättäminen

Muodostamisvaihe - Hankinnan suunnittelu
- Markkinavuoropuhelun käynnistäminen
- Tarjousasiakirjojen laatiminen

Kehitysvaihe - Yhteisen organisaation käynnistyminen (AJR, APR)
- Palvelumallin suunnittelun käynnistäminen
- Palvelutavoitteiden ja mittareiden määrittäminen
- Innovointi ja kehittäminen, yhteiset kehittämispäivät ja 

APR:n työskentely
- Allianssin resursointi
- Allianssisopimuksen allekirjoittaminen

Palveluvaihe - Palvelujen käynnistäminen
- Palvelujen ja suorituskyvyn parantaminen
- Toiminnan seuranta ja mittaaminen sekä korjausliikkeiden 

tekeminen
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1.2.-31.5.2018

1.6.-30.11.2018

15.9.18-31.1.19

1.10.18-

31.12.2020

13.5.19-31.12.20



Yhteinen 
kehitysvaihe 1/2

Kehitysvaiheen tehtävänä on palvelun ja sen tuotannon suunnittelu

 Millaisia palveluita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

 Kohderyhmän palvelutarpeiden analysointia

 Yhteistä palvelutoiminnan suunnittelua ja työnjaon 
täsmentämistä

 Kehitysvaiheen lopputulos:

1) Tilaajan (pääsopijaosapuolten) tavoitteet

a) Vaikuttavuustavoite

b) Vaikuttavuustavoite

c) Vaikuttavuustavoite, jne…

> palvelujen tuottamistavoitteet

> mittarit

2) Allianssin resursointi

- henkilöstöresurssit

- budjetti

- omat palvelut

- ostopalvelut

- toimitilat



Yhteinen 
kehitysvaihe 
2/2

3) Allianssin organisaatio

- allianssin johtoryhmä (AJR)

- allianssin projektiryhmä (APR)

- projektijohtaja

- henkilöstö

4) Palvelusuunnitelma

- palvelut ja palveluprosessit

- tehtävät ja työnjako 

- oma tuotanto

- palveluhankinnat

- hankintasuunnitelma

- markkinavuoropuhelu

- kilpailutus

5) Allianssisopimus

- allekirjoitetaan kehitysvaiheen päätteeksi

Yhteiset 
tavoitteet

Yhteiset 
mittarit

Seuranta
Jatkuva 

kehittämi
nen

Korjauslii
kkeet



Yhteinen 
organisaatio

Henkilöstö
- Parhaat ihmiset
- Monialaisuus ja - ammatillisuus

Johtoryhmä
- Yksimielinen päätöksenteko
- Tavoitteiden asettaminen
- Toiminnan johtaminen ja seuranta

Projektijohtaja
- Toiminnan operatiivinen johtaminen ja koordinointi

Projektiryhmä
- Operatiivinen suunnittelu ja kehitystyö
- Toiminnan seuraaminen ja korjausliikkeiden teko

Muut kumppanit ja sidosryhmät

Tilaaja/toteuttajaorganisaatiot
- Selkeät tavoitteet
- Parhaat ihmiset ja resurssit
- Päätöksenteon delegointi
- Rahoitus
- Palveluntoteuttajat (oma tuotanto)

Palveluntuottajat
- Selkeät tavoitteet
- Useampi palveluntuottaja
- Tulosperusteisuus
- Parhaat ihmiset ja resurssit

Integroitu
tiimi



AIMOn 
ohjaus ja 
toiminnan 
kehittäminen

JOHTORYHMÄ

 Sopimusosapuolten 
johdon edustus 

 Käyttää ylintä 
päätäntävaltaa 

 Johtaa, valvoo, seuraa 
ja linjaa toimintaa 

 Pj. Erkki Välimäki, 
Seinäjoen kaupunki 

PROJEKTIRYHMÄ

 Sopimusosapuolten 
työntekijöiden 
esimiesten edustus 

 Valmistelee ja ohjaa 
AIMOn päivittäistä 
toimintaa

 Pj. Annukka Haapa-aho 

 Lisäksi AIMOssa toimii 
sopimusosapuolten 
edustajista koottu 
VIESTINTÄRYHMÄ 



Tavoitteenamme 
on vaikuttaa -
yhdessä 
tekemällä 
asiakkaan 
työllistymiseen 

Työllistyminen • Nuorten työnhakijoiden siirtyminen 
työelämään ja ammatillisiin 
opintoihin tehostuu 

• Palveluissa olevat siirtyvät aktiivisesti 
työelämään 

• Työmarkkinatukea saavien 
aktivointiaste kasvaa 

Työmarkkinavalmiuksien
kehittäminen 

• Asiakkaiden siirtymät ja palvelut
oikea-aikaisesti kuntoon 

Palveluprosessin kehittäminen • Asiakkaiden siirtymät työmarkkinoille 
sujuvoituvat ja nopeutuvat 

• Ostetaan ja tuotetaan asiakkaiden 
työllistymiseen vaikuttavia palveluita 

Hyvinvointi • Asiakkaan kokonaistilanne otetaan 
huomioon ja tunnistetaan asiakkaan 
erityisen tuen tarve 

• Asiakkaan osallisuus aktiivisena 
toimijana kasvaa 

Asiakaskokemuksen 
kehittäminen 

• Asiakastyytyväisyys kasvaa 
• Asiakkaiden osallisuus lisääntyy 

toiminnan kehittämisessä



Luottamus
 ”Meidän pitäisi ihan kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä 

saadaan enemmän aikaan. Se kaikki mitä annat muille, tulee sulle
jossakin kohtaa takaisin.”

Jukka Jalonen





Työllistymisen palveluallianssi Seinäjoella
Allianssisopimus

1. Sopijaosapuolet

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

3. Allianssin periaatteet

4. Allianssin johtamisjärjestelmä

5. Allianssiorganisaatio

6. Allianssin resurssit

7. Allianssin vaiheet

8. Kehitysvaiheen tehtävät

9. Palveluvaiheen tehtävät

10. Vakuutukset

11. Sopimusosapuolten oikeudet ja 

velvollisuudet

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

13. Muut ehdot

14. Sopimuksen hyväksyminen ja 

voimaantulo

15. Allekirjoitukset

AIMO monialainen 
työllisyyspalvelu



AIMO avoinna 
ma-pe 9-16 

Keskuskatu 32 
I-rappu, 2.-3. krs. 

13.5.2019 alkaen AIMOn asiakkaiksi 
siirtyivät alle 30-vuotiaat nuoret 
asiakkaat 

1.9.2019 asiakkaiksi siirtyivät myös 
aikuiset

Samoissa tiloissa myös Ohjaamo 
Seinäjoki



Resurssit 

AIMO, HENKILÖSTÖ 

Organisaatio Resurssi 

TE-palvelut 8 

Sosiaalipalvelut 4 

Terveyspalvelut • 1 th. 
• Syksy -19 kaupungin 

yleislääkäri AIMOssa n. 2 x 
kk, ½ päivää 

• 1.1.20 alkaen 
työterveyslääkäri AIMOssa 
(kaupungin kilpailutus)

KELA 5 (1-2 virkailijaa / pvä) 

Sedu, uraohjaus 0,5-1 hlö/vko 

ELY 1,5 hlö 

Työllisyyspalvelut 7 hlö + 1 aulavastaava

E-P:n TYP, kuty-ohjaus 1 hlö 



AIMO 
OSTO-
PALVELUT 

PALVELU PALVELUNTUOTTAJAT ASIAKASMÄÄRÄ 

SUORA-
siirtymäpalvelu 
nuorille

Aamos Group Oy
Spring House Oy 

n. 120 hlö 

SUORA-
Siirtymäpalvelu 
aikuisille

1 palveluntuottaja 
(kilpailutuksessa)

n. 100 hlö 

SUORA-
Siirtymäpalvelu 
osatyökykyisille 

1 palveluntuottaja
(kilpailutuksessa)

n. 70 hlö 

Työ- ja 
toimintakykyarvio 
(laaja ja suppea)

Terveystalo OY n. 50-70 hlö 



Omaohjaajat 
ja yksilö-
valmentajat 
asiakkaan 
tukena

• AIMOn tavoitteena on hallitut asiakasprosessit ja 
nivelvaiheet sekä asiakkaan tarpeisiin vastaava tuki 

• AIMOn omaohjaajina toimivat  Kela- ja TE-virkailijat
sekä  sosiaalipalveluiden työntekijät 

• Omaohjaaja määrittyy palvelutarvearvion pohjalta 

• Yksilövalmentajina toimivat: 

Työllisyyspalvelut, TYP:n kuty-ohjaaja, hankkeet, etsivä 
nuorisotyö, erityisnuorisotyö, ostopalvelut, Kaks’Kättä
paja, Toimintojen talo 



Palvelutarpeen arviointi 

• TE-toimisto, Kela, 
Aikuissosiaalityö, 
Ohjaamo

• Kykyviisari 

• Sopimus ”kopista”

Palvelutarpeen arviointia tukevat 
palvelut

• Osaamiskartoitus - Sedu, 
Kaks’kättä, Toimintojen talo

• Työ- ja toimintakykykartoitus –
Terveyspalvelut, Kaks’kättä
Toimintojentalo

Palveluohjaus

• Suunnitelma – Omaohjaaja 
(viranomainen tai ostopalvelu) 

• Suunnitelmasta toimeksi -
Yksilövalmentaja asiakkaan 
tukena  (mm. 
työllisyyspalvelut, 
ostopalvelut)

Työssä/ Palveluissa

• Oma tuotanto

• Yksilövalmentajan tuki  
Työllisyyspalvelut, Kaks’kättä, 
Toimintojen talo 

• Ostopalvelut

• Yksilövalmentajan tuki 
yrityksissä ja yrityksiin 
siirtyessä



Asiakas-
palaute on 
ollut hyvää

 ”Olipa mukava asioida”, 

 ”Ai, onko täällä Kelakin paikalla? Olisi kyllä asiaa 
Kelallekin”

 ”Onpa mahtava paikka! Miten tällaista ei ole 
aiemmin ollut?”

 ”Nytkö ei tarvitse erikseen käydä TE-
toimistossa?”



Ohjaamo 
avoinna ma-to 
12-15.30 3.krs 

Kaks’ Kättä 
paja 

Toimintojen 
talo 

Ostopalvelut
- SUORA (alle 30v) 
- Siirtymäpalvelu aikuiset
- Siirtymäpalvelu osatyökykyiset 
- Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit  

Hankkeet Järjestöt

Oppilaitokset

AIMO
Ma-pe 9-16 

Muut 
Yhteistyö

-tahot

Yritykset ja työnantajat



KIITOS! 

Annukka Haapa-aho

Projektijohtaja

AIMO, Monialainen työllisyyspalvelu 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

annukka.haapa-aho@ely-keskus.fi

p. 029 50 277 98

Jari Aaltonen

Yksikön päällikkö

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

jari.aaltonen@ely-keskus.fi

p. 029 50 275 41

mailto:annukka.haapa-aho@ely-keskus.fi
mailto:jari.aaltonen@ely-keskus.fi

