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Lähtökohdat

(1). ”Australian mallia” ei oikeastaan ole 

(2). ”Australian malli” ei ole ”markkinamalli”. 

(3). ”Onko ’Australian malli’ vaikuttavampi kuin Suomen?” 
kysymys ei ole mielekäs
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Australian erityispiirteet, jotka 
huomioitava
• Pitkään jatkunut talouskasvu

• Euroopan kokoinen liittovaltio – infrastruktuurin haaste

• Uudisraivaajamentaliteetti

• Julkisen sektorin korkea palkkataso

• Sosiaaliturvan taso ja kesto heikompi

• Viisumi- ja maahanmuuttopolitiikan erikoispiirteet
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Missä me olemme edellä – eli mistä ei 
ainakaan pidä luopua
• Vielä työssä olevien, työttömyysuhan alaisten henkilöiden 

instrumentit ja palvelut

• Tiivis yhteistyö työnantajien kanssa

• Vahva visio palvelujen digitalisaatiosta ja digitaalisten 
palvelujen hyödyntämisestä

• Lyhytkestoisen osaamisen kehittämisen kytkeminen 
elinkeino- ja työllisyyspalveluihin

• Yrittäjyyden vaaliminen työllistymisen vaihtoehtona

4



Palveluntuotantosektori

Yli 220 tuottajaa
30 000 henkilöstö
Yli 3000 sijaintia

Julkinen sektori johtaa markkinaa ja 
ohjaa asiakkaat ja ohjaa asiakkaat
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”Australian malli” on tapa ohjelmoida laajoja 
markkinoilta hankittavia palveluohjelmia
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Sisältää lähes kaikki ulkoistetut 
palvelut, ml. Employment fund

Australiassa ei ole samaa 
koulutusperinnettä kuin 

Pohjoismaissa ja Manner-
Euroopassa.



Australialaisille tehokkuusargumentti 
on ollut tärkeä
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(Job Network Final Evaluation, p. 126)”



Vaikuttavuudesta
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• Taitekohdan jälkeen ei juurikaan vertailututkimusta 
”vaihtoehtojen” välillä – enemmin eri ohjelmien välillä tai 
erilaisten tukimuotojen vaikuttavuus ohjelmien sisällä.

• Tehokkuusedut ovat kuitenkin skaalautuneet 
kustannusvaikuttavuudeksi ainakin jossain määrin:

• measured in terms of costs per net impact. The improved cost-
effectiveness of Job Network is largely a function of greater efficiency
rather than greater effectiveness, since the net impact of Job Network 
services was found to be similar to the net impact for the previous
labour market programmes. 

• Using the post-exit method of estimating net impact, Job Search
Training was found to achieve additional off-benefit outcomes at almost
$3000 less than Job Clubs, while Intensive Assistance achieved
additional off-benefit outcomes at over $13 000 less than the 
programmes it replaced (DEWRSB 2001).
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Ulkoistukset.

Australialaiset ovat itse mitanneet erityisesti Cost/Employment Outcome: 

” The introduction of Job Network has resulted in a substantial reduction in the cost of 
achieving employment outcomes. Job Network costs per employment outcome have been the 
lowest achieved in the past decade: 
• at about $5000–$6000 since mid–1998, 
• compared to between $10 000 and $16 000 in the mid–1990s and $8000–$9000 in the early 

1990s.  (Job Network Final Evaluation, p. 4)”

Osa tästä selittyy tosin julkisen sektorin merkittävillä palkkakustannuksilla, 
mutta myös tehokkuudella. 

Jokaisella sopimuskierroksella kokonaisostojen budjetit ovat pienentyneet



Delegaation opit – Markkinoiden 
rakentamiseen ja vuoropuheluun
• Tahdonmuodostus ja ohjelmaperustainen ostaminen 

Australian vahvuutena

• Lainsäädännön mahdollistavuus 

• Työllisyys-, terveys- ja sosiaalipalvelujen yhdistämisen 
tärkeys

• Markkinavuoropuhelun systematisointi 

• Transition Payments – tavat riskin vähentämiseen

• Asiakkaan valinnan vapaus ei ole Australian kokemusten 
valossa kovinkaan hyödyllistä

• Kolmannen/nonprofit –sektorin roolin selkeä mietintä.
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Delegaation opit – Hankinta ja 
sopimushallinta 
• Delegaatiolla vahvistui matkan aikana käsitys siitä, etta 

asiakasohjauksen profilointi ja palvelutarpeen ensimmäinen 
arviointi pitää olla julkisen tahon tekemä ja mahdollisimman 
digitaalinen. 

• Vahva tulosperusteinen suorituskyvyn seuranta on edellytys 
Black Box –hankinnalle. Toisaalta Australian mallissa 
byrokratia oli hiipinyt takaisin 

• Sopimushallinnan responsiivisuus
• Training & Employment Accounts -ajattelu
• Valvonnan riskiperustaisuus
• Maantieteellisen kattavuuden huomiointi ja palvelutason 

hankinta
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