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Helsingin sanomien pääkirjoitus viime sunnuntaina, 6.10. 2019 : ”Työttömän palvelut ovat hajallaan” 
  

• Valtiosihteeri Hetemäki 28.9.: Suomessa työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan – asia, jonka moni työtön ja 
työttömyydestä vastaava viranomainen on tiennyt jo pitkään 

• Ruotsi ja Tanska käyttävät työvoimapalveluihin enemmän rahaa, mutta asennekin on toinen. 
Työvoimapalveluiden tehtävä on pitää ihmiset työelämässä.  

• Osa työttömistä tarvitsee henkilökohtaista ohjausta saadakseen työtä. 
• Vantaan työvoimapalvelujen johtaja Timo Saari moitti 7.9. työttömän palveluprosessia kafkamaiseksi. Jokainen 

viranomainen katsoo vain omasta kapeasta toimenkuvastaan 
• Toisin kuin työsuhteessa olevilla, työttömillä ei ole tehokasta terveydenhuoltoa, joka tukisi työkyvyn 

ylläpitämistä. Tilanne tuskin korjautuu niin kauan kuin sote-uudistus on kesken. 
• Aivan kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, myös työllisyysasioiden hoito on liian hajallaan ja asiakkaita 

pompotetaan luukulta toiselle.  
• Kunta kyllä vastaa asukkaidensa peruspalveluista, mutta sillä ei ole reaaliaikaista tietoa siitä, ketkä sen 

asukkaista ovat työttömiä.  
• Poliittiset linjaukset työllisyyden hoidossa ovat olleet poukkoilevia.  
• Edellinen hallitus aikoi siirtää työvoimapalvelut maakunnille ja ottaa palvelujen tuottajiksi yksityisiä toimijoita. 

Nyt uusi hallitus haluaa siirtää palveluja kuntien vastuulle aloittamalla kuntakokeilut. 
• Muissa pohjoismaissa poliittiset puolueet näkyvät löytävän helpommin yhteisen tahtotilan muun muassa 

työllisyyden hoidossa ja isojakin uudistuksia on viety läpi määrätietoisesti. 
 



Suomen haaste: Miten huolehtia Suomen työvoimavarojen riittävyydestä, 
hyvinvoinnista, toimintakyvystä ja työllistyvyydestä ja työmarkkinoiden 
tarpeisiin vastaamisesta 
 
Työkykyisyyden hanskaamisessa on merkittävä palveluvaje (kuten mm.  Oivo-
Kerätär selvityskin osoittaa). Vastaus ei ole tietenkään vain TE- , TYP ja 
kuntakumppanuuksien asia. Liittyy monin tavoin myös terveys- , koulutus-, 
sosiaali- ja elinkeinopolitiikkaan 
 
Työelämä on nopeasti muuttuva ja tarpeet siellä hyvin erilaisia – myös tämän 
hanskaaminen on ’aina keksittävä uudestaan’ 
 
Nämä asiat eivät ratkea yrittämällä puoliväkisin puskea ihmisiä työelämään, 
vaan kärsivällisellä ja huolellisella työelämä- ja ihmislähtöisen työllisyyden 
edistämisen ekosysteemin rakentamisella ja toiminnalla 



M
 

Millä työvoimapalvelujen ekosysteemillä 
kokonaisvoimavarat saadaan yhteen ja 
vältytään työmarkkinoiden 
jakautumiselta?  
 
Mitä kansainväliset kokemukset 
kertovat? 

Miten vastataan paremmin 
ihmisten eri elämänvaiheissa 
ilmeneviin toimintakyvyn 
moniulotteisten esteiden 
voittamiseen ja edistetään 
positiivisia siirtymiä 
työuralla? 

Miten vastataan 
paremmin työelämän 
nopeasti muuttuviin 
tarpeisiin 
ja moninaistuviin 
työuriin ja 
osaamistarpeisiin? 



’Helpot’ 
’Yksinkertaiset’ 

Lähellä työelämää olevat 
Ei erityisiä sosiaalisia, psyykkisiä 

tai fyysisiä esteitä työllistymiselle 
Ei erityisiä osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään riittävän 
hyvin ja kontakti toimii 

 

’Vaikeat’’ 
’Monimutkaiset tilanteet’ 
Etäällä työelämästä olevat 
Sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai 

fyysisiä esteitä 
Osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään heikosti 
ja/tai kontakti heikko 

 

’Harmaa vyöhyke’,  
’jotain tässä on’ 

eriasteisia esteitä työllistymiselle,  
joista kuitenkin tieto on 

puutteellista  
Ja/tai kontakti katkeilee 

Helposti ja vaikeasti työllistyvät (lähellä työmarkkinoita olevat ja eri tavoin 
haavoittuvassa tilanteessa olevat) 

Ratkaisu: 
töihin 

Ratkaisu: 
Selvitettävä> 
tuunattava> 

töihin 

Ratkaisu: 
Selvitettävä> 

Kuntoutettava> 
tuunattava>  

töihin 



’Helpot’ 
’Yksinkertaiset’ 

Lähellä työelämää olevat 
Ei erityisiä sosiaalisia, psyykkisiä 

tai fyysisiä esteitä työllistymiselle 
Ei erityisiä osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään riittävän 
hyvin ja kontakti toimii 

 

’Vaikeat’’ 
’Monimutkaiset tilanteet’ 
Etäällä työelämästä olevat 
Sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai 

fyysisiä esteitä 
Osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään heikosti 
ja/tai kontakti heikko 

 

’Harmaa vyöhyke’,  
’jotain tässä on’ 

eriasteisia esteitä työllistymiselle,  
joista kuitenkin tieto on 

puutteellista  
Ja/tai kontakti katkeilee 

Mikä työvoimapolitiikka ja palvelu saa tuloksia aikaan näissä ryhmissä? 
 
 
 
 

Normaali palvelu, 
Työllistäminen 
Myös ’patistus’ 

kohtuulliset 
sanktiot 

 
 
 

 
Syvennetty 

palvelu, 
räätälöity 
aktivointi, 
patistus ja 

sanktiot toimivat 
heikosti 

Monitoimijainen ja 
monivaiheinen 

räätälöity palvelu, 
Patistus ja 

sanktiot toimivat 
erittäin huonosti 



’Helpot’ 
’Yksinkertaiset’ 

Lähellä työelämää olevat 
Ei erityisiä sosiaalisia, psyykkisiä 

tai fyysisiä esteitä työllistymiselle 
Ei erityisiä osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään riittävän 
hyvin ja kontakti toimii 

 

’Vaikeat’’ 
’Monimutkaiset tilanteet’ 
Etäällä työelämästä olevat 
Sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai 

fyysisiä esteitä 
Osaamisen puutteita 

Ihmiset, joista tiedetään heikosti 
ja/tai kontakti heikko 

 

’Harmaa vyöhyke’,  
’jotain tässä on’ 

eriasteisia esteitä työllistymiselle,  
joista kuitenkin tieto on 

puutteellista  
ja/tai kontakti katkeilee 

Mitä mitataan/osataan mitata tuloksina näissä ryhmissä? 
 
 

Työllistyminen 
ja/tai 

koulutukseen 
meno mittaa 

riittävän hyvin 
tämän ryhmän 

tuloksia 

 
Työllistyminen ja 

koulutukseen 
meno mittaa 

osittain tämän 
ryhmän tuloksia, 
mutta paljon jää 
näkymättömiin 

Työllistyminen ja 
koulutukseen 

meno mittaavat 
huonosti tässä, 
välivaiheet ja 

palvelujen 
yhdistely näkyy 
hyvin heikosti 



Reduktionismin ongelma työvoimapolitiikassa ja työvoimapalveluissa 
 
’Reduktio’ – pelkistys, typistys, supistus, vähennys, yksinkertaistus, ’kavennus’ 
’Reduktionismi’ – ’oppi’, jonka mukaan ilmiöt ovat selitettävissä yksinkertaisempien 
ilmiöiden pohjalta 
 
• Reduktio työvoimapolitiikassa ja palveluissa; työttömien ihmisten elämäntilanteiden 

tosiasiallinen moniulotteisuus/kompleksisuus (varsinkin vaikeimmissa ryhmissä) 
redusoidaan/pelkistetään työllistymisen ongelmaksi ja toimenpiteet  kapeasti 
työllistämiseksi 

 
• Tätä redusoitua ’ilmiötä’, työllistymistä, mitataan ja muut 

ulottuvuudet/välivaiheet/toimenpiteiden yhdistelmät pääsevät heikosti esille 
 
• Tämä johtuu sekä siitä, että työvoimapalvelun ekologia ja ilmiöt ymmärretään liian 

kapeasti, että tulosten/vaikuttavuuden mittaamisen ongelmista 
 
• Tästä seuraa, että laajempaa ekosysteemiä ei ymmärretä, resursoida ja arvosteta  



Reduktionistinen ekosysteemi 
(typistetty työkeskeinen ekosysteemi) 

Laaja ekosysteemi 
(inhimillisen pääoman ja toimintakyvyn 
kehittämistä korostava ekosysteemi) 

Uusklassinen talousteoria, selvärajaisesti 
tarjontaan kohdennettu aktivointipolitiikka 

Universaali pohjoismainen 
aktivointipolitiikka 

Etuusriippuvuuden torjunta, työvoiman 
aktivointi 

Sosiaalisen integraation ja hyvinvoinnin 
edistäminen, työvoiman aktivointi 

Nopeasti töihin Kestävä työllistyminen, valmiuksien 
kehittäminen 

Aktivointi- ja työllistymissuunnitelmat Aktivointi- ja työllistymisuunnitelmat, 
kuntoutus, räätälöidyt toimenpiteet 

Tiukat tuensaannin ehdot, sanktiointi Anteliaammat tuensaannin ehdot ja 
yksilöllisempi sanktiointi 

Typistetty (reduktionistinen) ja laaja työllisyyden edistämisen ekosysteemi 



Patistelevaa politiikka on lisätty viimeisten vuosikymmenien aikana, eriasteisesti, 
kaikkialla Euroopassa 
 
mutta ’patistus ja sanktiot’ toimivat heikosti tai huonosti’… 
 
sillä… 
 
missään Euroopan maassa (eikä muuallakaan) työllisyysaste kaikkein vaikeimmissa 
ryhmissä ei ole vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi 
(työmarkkinoiden ulkopuolella on noin 15-20%), ei edes niissä, joissa on 
ennätyksellisen hyvä työvoiman kysyntä (3-4% työttömyys) 
 
 



Mitä tästä seuraa? 
 
• Työvoimapalvelujen ja niihin liittyvien kumppanuuksien suhteen odotetaan ’kovia’ 

työllistymistuloksia, koska ne ovat se, mitä mitataan/osataan mitata/pystytään 
mittaamaan 

 
• Mutta harmaan vyöhykkeen ja varsinkin vaikeiden tilanteiden suhteen tällaisia tuloksia 

ei - varsinkaan lyhyessä ajassa – ilmene, ja tulkintana on (johtamisessa, hallinnoissa, 
politiikassa, mediassa), että ’pehmeisiin välituloksiin’ vaikuttavilla toimenpiteillä (alkaen 
hyvän kontaktin ja luottamuksen rakentamisesta ja rohkaisusta ja jatkuen erilaisena 
kuntoutuksena ja toimintakyvyn lisäyksenä) ei saada aikaan tuloksia 

 
• Tästä seuraa, että vaikeassa asemassa olevien palveluihin ei panosteta tarpeeksi, niitä ei 

arvosteta tarpeeksi, eikä tätä palvelutyötä tekevien kokemusta arvosteta ja kuunnella 
tarpeeksi 



 Laaja ekologia ei ole rakettitiedettä 

”Ei tässä rakettitiedettä ole keksitty”... vaan ”hyviä käytäntöjä tehty riittävällä 
henkilöstömäärällä johto sitoutuneena” (Pirkanmaan työllisyyskokeilun 
kumppanina toimineen kokeneen lääkärin toteamus) 

Tässä voimakas satsaus nk. OMA-valmentajiin (Osaaminen, Motivaatio, 
Aktiivisuus) oli tämän ekosysteemin avainroolissa  

Tässä myös PITKOn kokeilulaki mahdollisti PITKOn henkilökunnalle pääsyn URA-
järjestelmään, joka puolestaan avasi uusia mahdollisuuksia erityisesti 
työvoimaneuvojien ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyön ja osaamisen yhteen 
hitsaamiseen tavalla, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista 

Tämä mahdollisti myös työttömien tilanteiden perkaamisen, päivittämisen ja 
ennakoinnin, toisin sanoen yksilöllisten suunnitelmien laatimisen ja 
toteuttamisen aikaisempaa paremmin 



Pirkanmaan työllisyyden edistämisen laajan ekosysteemin keskeiset teemat 
 
1. Ekosysteemin dynamiikka: Elimellinen kaupunkiseutujen elinvoimaan 

kytkeytyminen  
2. Horisontaalinen ja vertikaalinen kokeilevuus, koordinaatio, delegointi ja 

osaamisen ’ristipölytys’ 
3. Ihmislähtöinen henkilökohtainen palvelu 
4. Kysyntävetoinen ja ennakoiva työllisyyden edistäminen 
5. Yrittävyyden edellytysten luominen ja kynnysten madaltaminen 
6. Osaamisen edistäminen 
7. Toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen 
8. Vaikuttavuusperustaiset julkiset hankinnat 
9. Tiedolla johtaminen (toiminnan ja vaikuttavuuden seuranta) 
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/uutiset/2019/03/20032019_3.html 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/PITKO_tutkimusraportti.pdf 
 
 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/uutiset/2019/03/20032019_3.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/uutiset/2019/03/20032019_3.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/uutiset/2019/03/20032019_3.html
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/PITKO_tutkimusraportti.pdf


Työllisyyden edistämisen laaja ekosysteemi 
• Kaikki eri tahot ja voimavarat - yritykset, koulutus, toimintakyvyn 

edistäminen, kuntoutus mukaan edistämään työllisyyttä, työllistyvyyttä ja 
yrittävyyttä. Työllisyyttä voivat edistää ’kaikki’. 

 
Työelämälähtöinen 
• Työllisyyden edistämisen ekosysteemi nostaa työllisyyden ja toimintakyvyn 

edistämisen eri toimijoiden agendalla korkeammalle, kytkee niitä yhteen 
• Työelämälähtöisesti myös ennakoivassa mielessä – millaista kysyntää (ja 

osaamistarpeita) on tulossa, johon pitäisi valmistautua 
 
Ihmislähtöinen 
• Laadukas, riittävästi resursoitu ja kokonaisvaltaisesti ihmislähtöinen palvelu 

on hyvin toimivan työllisyyden edistämisen ekosysteemin ankkuri 
 



’Laaja ekologia’ lähtee elämänkaari-ajattelusta, eli voimavarojen 
kokoamisesta elämänaikaisten siirtymien tueksi  

 

                                                                   • Elämänkaaressa ja urapolulla on monta siirtymää – ja juuri nämä siirtymät 
ovat riskialttiita ja niiden tulisi olla ihmisille kannattavia 

• ’Täystyöllisyys’ edellyttää paitsi itse työn turvaamista ja kehittämistä, myös 
koko ihmisen elämänkaaren aikaisten siirtyminen tukemista ja rikastamista 

• Erityisesti siirtymävaiheissa tarvitaan hyviä ’tiloja ja tilaisuuksia’, joissa 
ihmiset voivat joustavoittaa ja rikastaa työelämäsuhdettaan 

• Tässä tarvitaan palvelujen henkilökohtaistamista ja ihmisten yksilölliseen 
elämäntilanteeseen sovittamista – ’massaratkaisut’ eivät toimi 

• Tätä voidaan tukea monella tavalla hyödyntämällä myös uuden 
digimaailman mahdollisuuksia (eri tavoin ’koutsattu digi’) 

• Tämä kaikki pätee on ihminen työssä tai työtön 



Myöhemmät siirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskisiirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensimmäiset siirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perus-
koulutus 

Jatko- 
koulutus 

Työ 

Lasten-
hoito 

Uudelleen
-koulutus 

Maahan-
muutto 

Eläke Työn 
vaihto 



Myöhemmät siirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keskisiirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensimmäiset siirtymät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perus-
koulutus 

Jatko- 
koulutus 

Työ 

Lasten-
hoito 

Uudelleen
-koulutus 

Maahan-
muutto 

Eläke Työn 
vaihto 

Kysyntään 
kytkeytyminen Pudokkuuden, 

keskeytysten 
ehkäisy 

NEET  ja 
maahanmuuttajien 
aktivointi 

Osaamisen 
päivittäminen 

Työllistyminen 

Terveyden 
kohentuminen 

Osallisuuden 
kohentuminen 

Työllistyminen 

Osaamisen 
lisääminen 

Tavoitteiden 
selkiytyminen 

Aktiivinen 
eläkeikä 
Osa-aikainen 
työ 

Työurien erilaistuminen: yrittävyys, osa-aikaisuus, alustatalous… 



Poimintoja kansainvälisistä kokemuksista 



Monissa maissa nojataan edelleen valtiojohtoiseen toimintaan (kuten Saksa ja Ruotsi ja 
meilläkin, vielä) ja Euroopan Unionin politiikkakin on viime aikoihin asti suosinut tällaista 
perusmallia 
 
Paikallishallinnon, kuntien, rooli on monissa maissa kasvanut, kuten myös muut 
kumppanuudet, erityisesti kolmannen sektori rooli on kaikkialla kasvanut. Näin on mm. 
Saksassa, Hollannissa ja meilläkin (kuten TYP ja kuntakokeilut) 
 
Tanska kunnallisti työvoimapalvelut kokonaan yli 10 vuotta sitten 
 
Myös ’markkinamallit’, eli palvelujen ulkoistaminen, kilpailuttaminen ja yksityisen sektorin 
käyttö työvoimapalveluissa ovat olleet, erityisesti anglo-saksisissa maissa, Britanniassa, 
USA:ssa ja Australiassa jo pitkään kasvussa, 
 
Viime vuosina myös ’markkinamaissa’  ovat nousussa olleet kaupunkiseutuvetoiset 
kumppanuusmallit (jotka käyttävät myös yksityisiä palveluja) 



Työvoimapalvelujen kolme ’kumppanuusmallia’ 

Kunta-alustalla 
koordinoitu kumppanuus 
 
Tanska 
 
Vaikuttavuuden idea: 
• Kaikki oleellinen yksissä 

käsissä 
• Paikallisuus ja 

demokratia 
Haaste: Työvoimapolitiikan 
pirstoutumisen 
välttäminen, 
kokonaisuuden hallinta 
 

’Monirakenteinen ja -
tasoinen kumppanuus’ 
Saksa, Suomi, Ruotsi, 
Hollanti 
 
Vaikuttavuuden idea: 
• Monitahoinen ja -

tasoinen voimavarojen 
yhdistely 

Haaste: Monimutkaisten ja 
monitasoisten 
kumppanuuksien hallinta 
 
 
 

Keskusjohtoinen 
kvasimarkkinoiden 
kumppanuus 
Australia, Iso-Britannia 
 
Vaikuttavuuden idea: 
• Yksityisten palvelujen 

laaja käyttö 
• Innovointivapaus ja 

kilpailuttaminen 
• Läpinäkyvä ja selkeä 

hankinta ja sopiminen 
Haaste: Markkinoiden 
toimivuus, moniulotteisten  
ratkaisujen hallinta 



Mallin pääpiirteet 
(julkinen – yksityinen…) 

”Pääidea” Kysymyksiä, dilemmoja, 
erityispiirteitä 

Saksa Valtion työvoimapalvelu (BA) edelleen vahva, 
kumppanuuksia (Job Centers) lisätty, BA on 
ansiosidonnasille, Job Centers muille 

Normaaleihin töihin, 
vaikka osa-aikaisesti 
mahdollisimman 
pian 

Työmarkkinoiden 
jakautuminen 
Oppisopimusjärjestelmä 
Iso maahanmuutto 

Tanska Kunnallinen 
Palvelee kaikkia, rahat, vastuu ja tehtävät yksissä 
käsissä 

Nostetaan 
osaamista 

Työvoimapolitiikka hajautunut 
liikaa, kaikkein vaikeimmat 
edelleen ongelma 

Hollanti Valtion osuus supistettu, kaupunki- ja aluevetoiset 
kumppanuudet 

Töihin 
Monimuotoista 
palvelua eri ryhmille 

Yksityistäminen epäonnistui, 
nyt monipuolista voimavarojen 
kokoamista 

Australia Yksityistetty kokonaan (julkinen kuitenkin asettaa 
puitteet ja säännöt) 
 

Töihin Moniulotteisuuden hallinta ja 
palvelut, markkinoiden 
sääntöjen jatkuva 
muuttaminen 

Iso-
Britannia 

Ennen: Yksityistetty pitkäaikaistyöttömille ja 
työllistymisen esteitä omaaville, ’ensisijaiset 
palveluntuottajat’ 

Töihin Nyt haetaan laajaa alueellis-
paikallista yhteistyötä 

Suomi Voimakas yksityistämissuunnitelma ei toteutunut, 
nyt ’kuntien roolin vahvistaminen’ 

Mikäs meidän 
pääidea oikein on?? 

Supistuvien työvoimavarojen 
työkykyisyys ja mobilisointi 



Vastaus kysymykseen millainen työvoimapalvelu on tuottanut 
tuloksia: 
 
“Aikaa asiakkaalle, holistinen palvelu, hyvä verkottava ja asiakkaan 
kanssa aidosti tehty asiakassuunnitelma, monipalvelu, henkilöstön 
osaaminen, työnantajayhteydet, palvelun jälkeinen tuki” 

Kuulostaako tutulta?  
 
Missä näin on sanottu hyvästä käytännöstä työllisyyspalveluissa? 



Australiassa 



CenterLink 
(julkinen yksikkö) 
 
Jobseeker 
Classification 
Instrument (JSCI) 
 
-Data/atk+muuta 
tietoa 
-23 muuttujaa 
tuottaa 
’pistemäärän’, 
jonka perusteella 
osoitetaan 
’linjoille’ 
 

Palvelu-
tarpeen arvio 
kasvokkain 
julkisen 
kanssa 

Kilpailutetaan, 
Ostetaan, 
Valvotaan.. 

Linja A 
Peruspalvelut 

Asiakas 
tulee 

palveluun 

Linja B 
’Tuunataan’ 

Linja C 
’Monialainen 

tarve’ 

Kilpailutetaan, 
Ostetaan, 
Valvotaan.. 

Jatke-
taanko C? 

Vai D? 
 

Kilpailutetaan, 
Ostetaan, 
Valvotaan.. 

Kiinteät 
sopimukset 

Korjataan 
sijoittamista (aina 
julkisen 
henkilökohtaisen 
uudelleenarvion 
kautta) 

Jopa Australiassa (jossa työvoimapalvelut on yksityistetty) on turvattu julkisen vahva rooli 
palvelutarvearviossa ja henkilökohtaisessa palvelussa 



Australia 
 

• Jos pistemäärä osoittaa linjalle ‘C’, eli kaikkein intensiivisimpiin (ja kalleimpiin) 
palveluihin (jossa siis taustalla on monialaisen palvelun tarvetta), työnhakijan on ensin 
osallistuttava julkisen palvelun virkailijan henkilökohtaisessa palvelussa tekemään 
arvioon.  
 

• Tämä arvio määrittää osallistuuko asiakas C-linjan palveluun, vai erityisesti rahoitettuun 
vajaakuntoisten työvoimapalveluun, Disability Employment Services (linja ‘D’), jonka 
sopimukset ovat erilaisia kuin linjoilla A-C. A - C linjoilla palveluhankinta ja kilpailutus 
perustuu ’normaaliin’ kilpailuttamiseen,  
 

• mutta D-linjalla tehdään pitkäaikaisia ja kiinteähintaisia sopimuksia, jotta näissä todella 
monimutkaisissa ja herkissä palveluissa palveluntuottajat (jotka ovat pitkälti järjestöjä ja 
kolmatta sektoria) voivat toimia pitkäjänteisesti. Kilpailuefekti tulee D-linjalla 
laatupalautteen kautta. 

 



 

Britannia 
Britannian työvoimapalveluiden ’iso aalto’ (n. 2000 – 2015), oli vaikeammassa työmarkkina-
asemassa olevien palveluiden yksityistäminen nk. Primary Contractors (’Ensisijaiset’) –mallilla, 
jonka pääideat ovat: 
- Suuria toimijoita ja suuria pitkiä sopimuksia, jotta saadaan selkeyttä, kestävyyttä ja kykyä 

investoida innovaatioihin (päästiin eroon hajanaisuudesta ja loputtomasta 
kilpailuttamisesta) 

- ’Black box’ –malli eli maksetaan työllistymistuloksista (pääosin jälkikäteen) 
- Näin saadaan myös innovaatiovapautta, joka parantaa työllistymistä 
 
Ongelmat, joita on ilmennyt: 
- Mallin ’resurssikireys’ on johtanut siihen, että Ensisijaisilla ei ole riittänyt resursseja 

vaikeimpiin tilanteisiin 
- Negatiivisia vaikutuksia kolmannen sektorin ja erikoistuneiden alihankkijoiden suhteen    
- Hyvän suhdanteen myötä Ensisijaisten markkinat ovat olennaisesti supistuneet (n. 30%) 
- Huomattava osa potentiaalisista alueellis-paikallisista voimavaroista jää heikolle kytkennälle 

 
 



 
Edellistä ’aaltoa’ voi nimittää Britannian malliksi ’1.0’, eli markkinamalliksi 
 
Siellä on nyt kuitenkin nousussa ’2.0’, jota voi nimittää devoluutiomalliksi 
 
2014 lähtien alettu painottaa enemmän ‘integroituihin valtakunnallisiin ja alueellis-paikallisiin 
sopimuksiin’, erityisesti niille jotka ovat kauempana työmarkkinoista, eli ajatus, että paikallinen 
julkinen ja niiden kumppanuudet olisivat parempi laajasti ymmärretyn työllisyyden ja osaamisen 
edistämisen malli 
 
’Unlocking Growth in Cities’, Welfare to Work and Skills 
’Core Cities’, ’City Deals’, Community Budgets,  Local Enterprise Partnerships (LEP) 
City Deals and Community Budgets, Fit for Work (Suur-Manchester, Lontoo jne.) 
 
Myös muut maat: Hollanti (kaupunkiseutuvetoinen työllisyyden hoito), Saksa (’Jobcenters)’, 
Kanada ja USA (devoluutio) 
 



Mitä Suomessa on työvoimapolitiikassa ja työvoimapalveluissa 
yritetty (1990 >) 
 
Mitä on ratkaistu? 
 
Mitä on jäänyt ratkaisematta? 
 
Mihin nyt ollaan matkalla? 



Mitä yritetään Suomessa 1990> Mitä ratkaistiin ja mitä jäi ratkaisematta 

’Sisäiset aallot’: Pääasiassa työvoimapalvelujen 
’sisäisen uudistuksen’ aaltoja reaktioina 1990-
luvun lamaan ja kroonistuvaan rakenteelliseen 
työttömyyteen 

Työvoimapalveluja modernisoidaan, mutta resurssit ja ideat 
jäävät jälkeen työmarkkinoiden muutoksista ja työttömyyden 
moniulotteisuudesta 

• Velvoitetyöllistämiset Työllistetään lähinnä julkiselle, mutta se ei ole kestävä ja 
toimiva ratkaisu (paineita varsinkin kunnille) 

• Aktivoinnit, palvelusuunnitelmat jne. Useita yrityksiä aktivoida ja parantaa palvelukosketusta ja 
asiakkaiden tuntemusta, mutta välillä rapautuu ja vaatii 
toistuvasti huomiota 

• Välityömarkkinat (ml. ESR-hankkeet) Onnistutaan sijoittamaan työkyvyltään rajoittuneempia 
ihmisiä, mutta ’välityömarkkinoille juututaan’ 

• Siirtymätyömarkkinat (TLM), muutosturva Elämänikäisten siirtymien edistäminen juuttuu varsinkin 
sosiaalipolitiikan jumittumiseen, mutta muutosturvasta tulee 
hyvä käytäntö 

• Joustoturva (flexicurity)  Jouston ja turvan uudenlainen yhdistäminen törmää lamaan, 
valtiontalouden ongelmiin ja asenteiden jumittumiseen 

• Työvoimapalveluiden linjauudistus (1,2,3) 
jne. 

 Aluksi selkiyttää myös ulospäinsuuntautumista, mutta 
vähitellen vesittyy 



Mitä yritetään Suomessa 1990> Mitä ratkaistiin ja jäi ratkaisematta 

’Kumppanuusaallot’: Sitkeä 
työttömyys ja työvoiman 
ikääntyminen ja työkyvyn 
heikkeneminen nostavat esiin laajan 
ekosysteemin ja voimavarojen 
yhdistämisen tarpeen 

 Kumppanuus tuli vahvemmin kuvaan Suomessa EU:n 
myötä, eli laajemman ekosysteemin avauksia ja tuloksia 
haettiin, mutta rakennetyöttömyys pysyy sitkeänä 

1. Kumppanuusaalto: Yhteispalvelu ja 
TYP, ESR 

 Yhteistyö kuntien ja kuntien kumppaneiden (varsinkin 
3. sektori) kehittyi, mutta TYPien asema, väliaskelten 
vaikuttavuus ja sopimuspolitiikka jäi ’puolitiehen’ 

2. Kumppanuusaalto: Kuntakokeilut Edellistä aaltoa jonkin verran vahvempi, varsinkin 
kuntien johtamisen tasolla (työllisyysasia monien 
kuntien ykkösagendalle), mutta varsinkin välitulosten 
vaikuttavuuden todistaminen ja merkitys jää 
puolitiehen ja 
 valtio-kunta raja ylitettiin selkeästi vain Pirkanmaalla 
(päästään käsiksi yhdessä koko asiakkaistoon) 



Mitä yritetään Suomessa 1990> 
 

Mitä ratkaistiin ja jäi ratkaisematta 
 

Yksityistäminen ja kilpailutus: 
Maakunnat järjestäjänä, 
kasvupalvelut tuottajana 
 

Yritettiin saada yksityiset yritykset vahvemmin mukaan 
voimavaraksi ja sopimuspolitiikka selkeämmäksi, 
mutta tätä yritettiin ’puskemalla’ ja markkinat monelta 
osin vielä kehittymättä (Suomi jälkitulija), malli jäi 
toteutumatta ja julkisen asema ja yksityistämisen 
todellinen vaikuttavuus selkiyttämättä 

Nyt: ’Kuntien roolin lisääminen’ 
 

Palataanko ’lähtöruutuun’, epäselvään 
kumppanuusmaailmaan, vai saadaanko aikaan uusia 
askelia ’laajassa ekosysteemissä’,  työllisyyden 
edistämisen kokonaisvoimavarjojen yhteistoiminnassa, 
mukaan lukien yksityisten palvelujen nykyistä laajempi 
käyttö? 



Mitä pitää hanskata 
kokonaisvoimavarojen kokoamisessa? 

Mitä se tarkoittaa 

Työelämän nopeat muutokset, 
työurien ja rekrytoinnin 
erilaistuminen 

Työurien, rekrytointitarpeiden ja työelämäsuhteiden 
erilaisuudesta on oltava perillä, on päästävä 
’yritysten maailmaan sisälle’ 

Palvelutarpeiden erilaisuus, 
elämänaikaiset siirtymät 

Palvelun fokusointi ja palvelupolut siirtymien tukena 
ja asiakkaiden/asiakassegmenttien mukaan, 
räätälöity, ei kaavamainen palvelu 

Alueellis-paikalliseen elinvoiman 
ekosysteemiin liittyminen 
työvoimavarojen vaikuttavan 
kehittämisen ja mobilisoinnin 
edistämiseksi 

Edellä oleviin haasteisiin ei TE-toimisto, eikä 
kuntakumppanuuskaan riitä vastaamaan – tarvitaan 
laajaan voimavaroihin kytkeytymistä – yritykset, 
koulutus, terveydenhuolto, sosiaalinen osallisuus ja 
Suomessa tilaa yksityisten palvelujen roolin 
lisäämiselle 



Mitä pitää hanskata kokonaisvoimavarojen 
kokoamisessa? 
 

Mitä se tarkoittaa 
 

Asiakkaiden hyvä tuntemus ja profilointi 
 

Ilman hyvää asiakkaiden tarpeiden tuntemusta 
ja kontaktia ei pystytä ennakoimaan, 
palvelemaan eikä hankkimaan palveluja. Tässä 
tarvitaan niin henkilökohtaista palvelua kuin 
digimahdollisuuksien hyödyntämistä 
 

Julkisen koordinoiva ja katalysoiva rooli ja 
laaja yhteistyöresurssien käyttö  
 

Julkisen rooli päivitettävä ja selkiytettävä niin, 
että pystytään käyttämään tehokkaasti ja 
vaikuttavasti kokonaisresursseja 
 

Jatkuva kehittäminen ja kokeilevuus, 
osaava ja riittävästi resursoitu 
vaikuttavuusseuranta, 
vaikuttavuusperustaiset julkiset hankinnat 
 

Kehittää ei voi, jos ei tiedä mikä vaikuttaa 
(lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä). Ei tiedetä, 
jos ei osata mitata ja vaikuttaa, jos ei osata 
hankkia oikeita ja vaikuttavia palveluja 
 



M
 

Millä työvoimapalvelujen ekosysteemillä 
kokonaisvoimavarat saadaan yhteen ja 
vältytään työmarkkinoiden 
jakautumiselta?  
 
Mitä kansainväliset kokemukset 
kertovat? 

Miten vastataan paremmin 
ihmisten eri elämänvaiheissa 
ilmeneviin toimintakyvyn 
moniulotteisten esteiden 
voittamiseen ja edistetään 
positiivisia siirtymiä 
työuralla? 

Miten vastataan 
paremmin työelämän 
nopeasti muuttuviin 
tarpeisiin 
ja moninaistuviin 
työuriin ja 
osaamistarpeisiin? 



Julkisen koordinoiva ja katalysoiva rooli ja laaja yhteistyöresurssien käyttö 

Alueellis-paikalliseen elinvoiman ekosysteemiin liittyminen työvoimavarojen vaikuttavan 
kehittämisen ja mobilisoinnin edistämiseksi 

Ihmis- ja 
työelämä- 
lähtöinen  
henkilö-
kohtainen 
palvelu 

Palvelu-
tarpeiden 
erilaisuus:  

Kansalaiset  
asiakkaat 
yritykset 

 
Elämän-
aikaisia 

siirtymiä 

 Työelämä 

 
Nopeita 

muutoksia, 
työurien 

erilaistuminen  

Ihmis- ja 
työelämä-
lähtöinen 
digi-palvelu 

 
 

Julkisen arvion perustalla eriytettyjä ja 
tarpeenmukaisesti kohdennettuja palvelupolkuja 

(joita myös päivitetään) ja tutkitusti vaikuttavuuslähtöistä 
palveluhankintaa julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta 

sektorilta 
 

Yhteistyötä työllisyyden ekosysteemin rajoilla ja ne 
ylittäen (yritykset, kouluttajat, työkyvyn edistäjät…) 

 

Befitting spaces of connection at the. 

Arnkil 9.10.2019 

Jatkuva kehittäminen, kokeilevuus ja  tiedonhallinta,  
osaava ja hyvin resursoitu vaikuttavuusseuranta, vaikuttavuusperustaiset julkiset hankinnat 

Asiakkaiston 
hyvä 

tuntemus ja 
profilointi 

Yhteenveto: Elementtejä työvoimapalvelujen laajaan ekosysteemiin  
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Kiitos! 


