
Nuorten tulosperustaiset hankinnat 

 
  



Tausta 

 

• Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten  
hankintojen resursointia TE-hallinnossa 

 

• Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset hankinnat 
tullaan kohdentamaan alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden 
työllistämiseksi ja nuorten voimaannuttamiseksi. 

 

• Tulosperusteisiin hankintoihin on käytettävissä 15 miljoonaa euroa 
vuoden 2018 alusta alkaen 

 

• Hallituksen asettamana tavoitteena on 10 000 nuoren palveluun 
ohjaaminen 
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Tavoitteet 

• Tavoitteena on löytää uusia välineitä nuorten työllistymisen 
tukemiseksi, voimaannuttamiseksi ja koulutukseen kiinnittymiseksi. 
Lähtökohtana on vastata työvoiman saatavuuteen ja yritysten 
rekrytointitarpeisiin. 

 

• Tavoitteena on yhtälailla tukea kasvupalveluita tuottavien 
markkinoiden rakentumista ja edistää uutta palveluliiketoimintaa. 

 

• Tulosperusteisilla ostopalveluilla tuetaan kasvupalvelu-uudistusta 
kohdistamalla hankintoja uudenlaisiin, laajempiin kohderyhmiin  ja 
edelleen kehittämällä asiakasohjausta, hankintaprosessia ja 
palkkiokriteereitä. 
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Tuloksellisesti työhön tai yrittäjyyteen 

 
  



Tuloksellisesti työhön tai yrittäjyyteen: palvelun 
kohderyhmät ja asiakasohjaus 
 

 

• Alle 30-vuotiaat työttömät nuoret, joiden TE-toimistossa tai Ohjaamossa 
tehdyn palvelutarvearvion mukaan voidaan arvioida työllistyvän avoimille 
työmarkkinoille.  

 

• Viimeistä vuotta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat ja 
ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelevat alle 30-vuotiaat nuoret.  

 

Asiakkaiden ohjaus palveluun tapahtuu TE-toimiston tai Ohjaamon toimesta 
(tai sovittaessa alueellisten työllisyydenhoidon kokeilujen osalta kuntatoimijan) 

 



Tuloksellisesti työhön tai yrittäjyyteen: 
palvelun tavoitteet 

  

• alle 30-vuotiaan asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille 
kuuden kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta. 

 

• Kuukauden sisällä tutkintoon johtaneesta koulutuksesta valmistumisesta 
tapahtuva työllistyminen avoimille työmarkkinoille. 

 

• Yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen osaavalla työvoimalla 

 

• Yrittäjyyden tukeminen: Toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman 
muotoutuminen asiakkuuden aikana. 

 

• Lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, 

joilla palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelun tarkkaa sisältöä ei 

siten määritellä tarjouspyynnössä.  
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Palvelulupaus osana tulosperusteisia 
hankintoja  

• TE-palveluissa toteutetaan yritysten palvelulupausta TEM:n linjausten 
mukaisesti (TEM kirje 20.12.2017, TEM/2471/07.10.02/2017) 

 

• Palveluntuottaja toteuttaa TE-palvelujen yritysten palvelulupausta toimimalla 
tiiviissä yhteistyössä nuoria rekrytoivien yritysten kanssa, selvittämällä 
yritysten palvelutarpeita, etsimällä tälle nuorten kohderyhmälle 
piilotyöpaikkoja sekä hyödyntämällä yrityspalveluverkostoja ja –
kumppanuuksia nuorten työllistämisessä.  

 

• Palveluntuottajalta edellytetään yritys- ja liiketoimintaosaamista 

 

 



Tuloksellisesti kohti työelämää 

 
  



Tuloksellisesti kohti työelämää: Palvelun 
kohderyhmät ja asiakasohjaus 

 

• Pitkäaikaistyöttömiä (vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä 
työnhakijana olleet).  

 

• Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (viimeisen 16 kuukauden aikana 
yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet).  

 

• 20-29-vuotiaat nuoret, joilla on ainoastaan perusasteen tutkinto ja jotka 
ovat työttöminä työnhakijoita TE-toimistossa. 

 

• Palvelutarpeen arviossa on todettu, että asiakas hyötyy asiakkuudesta 
palveluntuottajalla.  

 

• Lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, joilla 
palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelun tarkkaa sisältöä ei siten 
määritellä tarjouspyynnössä.  

 



Tuloksellisesti kohti työelämää: Palvelun 
tavoitteet 

• Aloittaa kuuden kuukauden kuluessa palvelun tuottajalla alkaneesta asiakkuudesta 
tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavan koulutuksen tai ammatilliseen 
koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma). Tavoitteeseen luetaan myös 
keskeytyneen tutkinnon jatkaminen.  

• 1.1 Asiakas ei keskeytä palveluntuottajan asiakkuuden aikana alkanutta (jatkanutta) 
opiskeluaan kolmen (3) kuukauden sisällä koulutuksen aloittamisesta tai suorittaa 
tutkinnon tai tutkinnon osan loppuun. Keskeyttämiseksi tulkitaan virallinen ilmoitus tai 
enintään 10 perusteetonta poissaolopäivää.  

 

• Asiakas aloittaa kuuden kuukauden kuluessa palvelun tuottajalla alkaneesta 
asiakkuudesta työllistymistä edistävän palvelun poislukien lyhyet valmennukset ja 
korttikoulutukset.  

 

• Asiakas työllistyy kuuden kuukauden kuluessa palvelun tuottajalla alkaneesta 
asiakkuudesta.  

 

• Asiakkaan ja palvelun tuottajan keskeyttäessä yhteisymmärryksessä asiakkuuden 
on nuorelle tehty henkilökohtaistettu ja toteuttamiskelpoinen 
etenemissuunnitelma.  

 

• Lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, joilla 
palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelun tarkkaa sisältöä ei siten määritellä 
tarjouspyynnössä.  

 

 

 



Palvelun tuottajalta edellytetään 

 

• Palvelun tuottajan tulee muodostaa konsortio tai alihankintaketju vaikeasti 
työllistettävien nuorten kanssa toimivan tahon kanssa. Tällaiseksi tahoksi 
luetaan esimerkiksi työpajat, oppilaitokset, järjestöt ja palvelun tuottajat.  

 

• Palveluntuottajan tulee esittää kirjallinen sopimus konsortion tai 
alihankintaketjun muodostamisesta sekä lyhyt kuvaus yhteistyön muodoista. 
Sopimus tulee olla kaikkien osallistuvien toimijoiden allekirjoittama.  

 



Valmistelun vaiheistus ja eteneminen 

• TEM, ELY-keskukset ja TE-toimistot valmistelivat yhdessä 
palvelukuvaukset ja palkkiokriteeristöt 

 

• Joulukuussa 2017 asiaa käsiteltiin työpajojen aluekoordinaattoreiden 
kanssa 

 

• 5.2  Ajankohtaistilaisuus  kasvupalvelun järjestäjä-tuottajamallin 
rakentamisesta 

 

• 15.2 TEMin linjaukset hankintojen käynnistämisestä 

 

• 16.2 Markkinavuoropuhelu (Työpajat, Ohjaamot & palveluntuottajat, 
toimialaliitot) 

 

• Kipailutukset siirtyvät Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoitavaksi 

 

• Seurantatutkimuksen kilpailutus 
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Kiitos! 


