MARKKINAVUOROPUHELUN
ANALYYTTINEN TUKI

Avainviestit 8.2.2017

Sisältö
1. Millaisia ovat nykyiset ja potentiaaliset tuottajat?
2. Millaista palautetta saimme?
3. Entä sitten?
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Markkina
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Nykyinen markkina

300 milj. €
Nykymarkkina

1/5
”TE-spesialisteja”

n. 520
tuottajaa

4/18
Suurimmasta yrityksiä

65 %
Yrityksiä

n. 60 %
€ muilla kuin yrityksille
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Liikevaihto jakaantuu
palveluntuottajilla
Yritykset ja julkisen hallinnon ostojen osuus
liikevaihdosta v. 2015 (suuntaa antava analyysi)
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Koulutus, valmennus, kurssit
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Pilotointi haastaa tuottajia
uudistumaan
Tottunut
palvelutajoaja

Esimerkkejä:
“Oman
peruskonseptin
tarjoaja”

“Kehittäjä”

-

Toimijakenttä siirtyy hyvin
hitaasti; ostamisella sitä
voidaan ajaa
Ei aiemmin
mukana

-

-

“Perusliiketoiminta
jossain muualla”

Passiivinen palvelujen kehittäjä

“Uudistaja”

-

Konsernin
rekrytointikonsulttien
parempi hyödyntäminen
Some-vertaistukiryhmät
(jotka jäävät elämään
palvelun jälkeen)
Omien sähköisten
kartoitustyökalujen
uudistaminen
Yhtiörakenteen
muuttaminen (esim.
eriyttäminen)
Henkilöstön palkkaus- ja
palkitsemisperusteiden
uudistaminen

Aktiivinen palvelujen kehittäjä
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Potentiaalisia palveluntuottajia on
paljon
Suomessa toimi vuonna 2015 yht. 1323 työllistämistoimintaan
keskittynyttä yritystä. Näistä 82 % erikoistuu työvoiman
vuokraukseen. Toimialan liikevaihto on kasvanut voimakkaasti
viimeisen kolmen vuoden aikana.
Liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneita yrityksiä toimi
samana vuonna 8 562. Toimialan liikevaihto on pysynyt melko
tasaisena viime vuosina.
Konsultointialalla toimii hyvin paljon pieniä 1-4 henkilön
yrityksiä, joiden liikevaihto on korkeintaan 200 000 euroa.
Otosten perusteella ELY-keskukset ovat toistaisesti
hyödyntäneet toimialaa keskimääräistä perinteisempiä ja
suurempia yrityksiä.
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Liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneiden
yritysten toimipaikkojen määrä maakunnittain
Toimipaikat vuonna 2014 toimialalla Pääkonttorien toiminta: liikkeenjohdon
konsultointi
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Työllistämistoimintaan erikoistuneiden yritysten
toimipaikkojen määrä maakunnittain
Toimipaikat vuonna 2014 toimialalla Työllistämistoiminta
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Yritysten henkilöstömäärä
ELY-keskusten hyödyntämien
konsultointipalveluja tarjoavien yritysten
henkilöstön lukumäärä (N = 100)

Konsultointia ja työllistämistoimintaa
harjoittavien yritysten henkilöstön
lukumäärä; ELY-keskusten hyödyntämät vs.
toimiala yleisesti
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16%

Pieniä
yrityksiä
(alle 50 hlöä)
85 %

83%

Pieniä
yrityksiä
(alle 50 hlöä)
93 %

ELY-keskusten hyödyntämät Kaikki yritykset (otanta) (N = 5
yritykset (N = 100)
368)
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Henkilöstön lukumäärä alueittain

Konsultointia ja työllistämistoimintaa harjoittavien yritysten henkilöstön
lukumäärä alueittain (tapaukset, joissa tiedossa)
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1-4 hlöä

63

53
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58

10-19 hlöä
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20-49 hlöä
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105
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297

388 2565

Vähintään 100 hlöä
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Palaute
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Kiinnostusta tarjoamiseen ja kehittämiseen
on, maakunnallisuus näkyy
Kiinnostus uusien palveluiden tarjoamiseen

4,40

Kiinnostus nykyisten kaltaisten palvelujen
vahvistamiseen uusilla toimialoilla

4,21

Kiinnostus nykyisten kaltaisten palvelujen
vahvistamiseen muissa maakunnissa

3,94

Kiinnostus nykyisten kaltaisten palvelujen
vahvistamiseen yrityksemme…

4,46

Kiinnostus nykyisten kaltaisten palvelujen
vahvistamiseen yrityksemme nykyisillä…

4,38
1,00

2,00

3,00

Keskiarvo asteikolla 1-5, vastauksia yht. 144

4,00

5,00
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Nykyisiä palveluita käsiteltiin
tarpeiden kautta
Ei laajamittaisesti hankittu: pilotit

1. OSAAVAN TYÖVOIMAN
SAATAVUUDEN TURVAAMINEN
YRITYKSILLE JA TYÖHAKIJOILLE
TYÖN LÖYTÄMINEN

3. TYÖNHAKIJOIDEN
TYÖMARKKINAVALMIUKSIEN JA
TYÖNHAKUTAITOJEN
KEHITTÄMINEN

Esim. työnhakuvalmennukset
Muut valmentavat palvelut

Esim. FEC / Rekrykoulutukset

2. TYÖNHAKIJOIDEN
LYHYTKESTOINEN
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

4. YRITTÄJIKSI AIKOIVIEN
JA YRITYSTEN
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN
VAHVISTAMINEN

Liiketoimintasuunnittelu,
keksintö- ja IPR-asiat,
kansainvälistymisosaaminen jne.
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Valitut tarpeet

Kaikki tarpeet

HANKINTATAPA
HANKINNAN KOHDEMÄÄRITTELY

“Valittujen
asiakassegmenttien
ulkoistus”

“Yksittäisten
palvelujen osto”

Valitut segmentit

“Kokonaisulkoitus”

“Osittaisulkoistus”

•

Kokonaisulkoistus: ”Ulkoistettu TEtoimisto” (kaikki palvelut ja asiakkaat)

•

Osittaisulkoistus: Tietyt
palvelukokonaisuudet/kategoriat on
ulkoistettu kokonaisuudessaan

•

Asiakassegmenttien ulkoistus:
Kokonaisulkoistus tiettyjen
asiakassegmenttien osalta

•

Yksittäisten palvelujen osto: Ostetaan
erikseen eri asiakasryhmien tarpeisiin
valittuja palveluita

Kaikki asiakkaat
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Erilliset palveluostot

Palvelukokonaisuus

TOIMITTAJIEN MÄÄRÄ
JA HANKINTAMALLIT

Toimittajaverkosto
asiakkaiden
käytössä
(valinnan vapaus)

Kokonaisulkoistus
yhdelle toimijalle

Monitoimittajasopimukset

Yksi toimittaja per
palvelukokonaisuus

Monta toimittajaa

Yksi toimittaja

Toimittajien määrä ja operointimalli
• Yksi toimittaja vs. monta toimittajaa
• Operaattori vs. kokonaistoimittaja
• Palvelulusetelimalli (monta toimittajaa ja
valinnan vapaus)
• Yksi toimittaja per palvelu/palvelukokonaisuus
• Toimittajaverkosto (esim. toimialapohjainen)
Maksumekanismi
• Resurssipohjainen
• Suoritepohjainen
• Tulos/vaikutuspohjainen
• Hybridi
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Huomioita suunnitteluvaiheesta
• Suunnitteluvaihe – osa kuulemassa
• Paljon pieniä toimijoita – huoli keskittymisestä
• Osa palvelutarjoajista näkee tarpeen ja mahdollisuuden laajamittaisiin
tulosperusteisiin palvelukokonaisuuksiin jotka kattavat kaikki eri
tyyppiset tarpeet. Voidaan siis ajatella, että markkinavuoropuhelu on
herättänyt palveluntuottajia tämän tyyppiseen ajatteluun.
• Muutoin usein keskustelu liikkui yksittäisissä palveluissa tai teemoissa,
joita näiden eri teemojen kokonaisuuksien sisällä tulisi huomioida.
• Useat palveluntuottajista näkevät toimialakohtaisen erikoistumisen
(kuten nyt on toteutettu esim. piloteissa). Vastaavasti tämän
tyyppistä toimialakohtaista erikoistumista ei ole laajemmissa Welfareto-Work/Employability –service –konsepteissa.
• Useat kiinnittävät huomiota asiakastyytyväisyyden ja
asiakaspalautteen seurantaan segmentistä riippumatta
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Raportin Nimi

1. OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN
YRITYKSILLE JA TYÖHAKIJOILLE TYÖN LÖYTÄMINEN
Palveluntuottajien näkökulmasta keskeiset
kasvupalveluissa ratkaistavat tarpeet tässä
kategoriassa ovat:
1. Työnvälitys, ennakoiva matching kaikista
keskeisin palvelu. Sisältäen
palveluntuottajille riittävät valtuudet
ohjata henkilö työhön, koulutukseen ja ml.
Aktiivisen työnvälityksen keinot.
2. Osaamisperustaisuus ja osaamisen
tunnistaminen osana näitä palveluita

Muita keskustelussa esiintyneitä palveluita /
tarpeita, joihin palveluntuottajilla voisi olla
annettavaa olivat:
• Työnvälityspalvelu myös
pitkäaikaistyöttömille
• Rekrytointivalmennus yrityksille
• Yritysten oikean tarpeen tunnistaminen
• Yritysten välinen vertoistoiminen ja
kasvuhakuisten yritysten tunnistaminen
osana työnvälityspalveluita
• FEC-koulutukset muillekin kuin yrityksille ja
kilpailutusten kehittäminen helpommiksi
pienille yrityksille
• Toimialakohtainen kokonaishankinta
• Haastattelut työnhakijoille ja
työnhakijoiden profilointi
• Jne....

Markkinavuoropuhelun tuki

B. Millaisia näkemyksiä teillä on palveluntuottajien
määrästä eri tarpeiden ratkaisemisessa?
Vuoropuhelutilaisuuksissa esiintyi erilaisia näkemyksiä
siitä, mikä olisi soveltuva maksimimäärä
palveluntuottajia. Keskeiset viestit on tiivistetty
seuraavassa.
Työllisyyspalvelut:
• Maksimimäärä (Tieto asiakkaista aina kaikilla
palvelutarjoajilla)
• Alussa pitäisi olla paljon, jotta saadaan tietoa eri
tyyppisten palvelun tuottajien toiminnasta ja
palvelujen tuottajat kehittyvät
• 3-7 – maakunnallisuus palvelutarjoajista
Yrityspalveluissa laajalla palvelusetelimallilla nähdään
olevan paras mahdollisuus toteuttaa tilaisuudessa
kuvattuja kasvupalveluja.
Useista kommenteista on nähtävissä, että
puitesopimus/operaattorimalli voisi olla toimiva
kompromissi.

Muita keskustelussa esiintyneitä näkökulmia olivat:
• Asiantuntijoiden akreditointi tietyillä
valintakriteereillä -> ei liian tiukat kriteerit, jotta
mukaan pääsee asiantuntijoita pienemmälläkin
kokemuksella
• Osaaminen ja laatu kriteerinä kaikista keskeinen
• Muutamat palveluntuottajista arvioivat, että
kokonaisulkoistus tuskin halvempaa kuin julkinen
• Suuret toimijat voisivat hoitaa massoja ja pienet
erikoistua
• Jos mennään Brittimalliin niin isoilla operaattoreilla
pitää olla tulosvastuu myös sen alaisista
alihankkijoista, jotta ei synny hyvä veli –tyyppisiä
verkostoja
• Monituottajamalleissa asiakasmäärien / tarpeiden
ennakointi on tarpeen, jotta palveluja voidaan
toteuttaa
• Puitesopimusmallit: 2-5 isompaa alan toimijaa
koordinoi kokonaisuutta, mutta muitakin kriteerit
täyttäviä palvelun tuottajia pitää olla mahdollisuus
käyttää
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Mitä kansainväliset toimijat sanoivat?
1.

Evolution – not revolution (pilot, experiment, learn)

2.

Do not prescribe or focus on process – Black Box

3.

Play with Unknown

4.

Customer Orientation – Black Box and Customer -metrics

5.

Quality over price

6.

Performance measurement (transparent and comparative)

7.

Award longer contracts with a larger client volumes to encourage
greater level of investment and share of risk/reward

8.

Assume more risk initially and shift it to providers over time

9.

Move to sustained payments

10. Manage Supply Chains (ks. www.merlinstandard.co.uk)
11. Ensure robust independent audit and publish comparative
performance data
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Entä sitten?
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Kasvupalvelujen kehityskaari
• Laajempien kokonaisuuksien
ostamisen kokeilut 3-4 vuoden
sopimuskausilla

NYKYTILA
• 300 miljoonan
markkinat, jotka
painottuvat julkisille
toimijoille
• Yksittäiset
palveluostot, joissa
on painotettu
suoritemaksuja
tulosten asemasta

• Yrityspalveluita ja
työnvälitystä integroivat
kokeilut

• Tulosperusteisten maksujen
• Palvelusetelimallin (tai
nykyistä vahvempi painottaminen
jatkuvan akkreditoinnin mallin
työllisyyspalveluissa
kokeilu) yrityspalveluissa

Kokeilujen vaihe

Kehittämisen vaihe

• Alueelliset
markkinavuoropu
helut

• Keskitetty
seuranta- ja
arviointijärjestelmä

• Ostamisosaamisen
kehittäminen ja
laadun korostaminen

• Järjestelmien
rajapintojen
kehittäminen

• Menestyvien
palkitseminen
osaksi
toimintamallia

KASVUPALVELUT
• Kasvupalvelujen ostaminen
laajoina tulosperusteisina
kokonaisuuksina useita
palveluntuottajia (2-4)
keskenään kilpailuttaen
• Yritysten osaamistarpeiden
ratkaiseminen
palvelusetelimallilla
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Suositukset
1. Maakunnalliset markkinavuoropuhelut. Maakuntien tulee toteuttaa omiin ostamisen
suunnitteluihin liittyvät markkinavuoropuhelut, jotta vuoropuhelussa päästään
konkreettisiin maakuntakohtaisiin tarpeisiin ja toteutustapoihin.
2. Yhteinen alusta markkinavuoropuhelujen toteutukseen. Markkinavuoropuhelua tulisi
jatkaa myös keskitetysti siten, että maakuntien kasvupalvelujen ostamisen
suunnitelmat koottaisiin yhteen ja näistä käytäisiin avoin verkkokonsultaatio yhdessä
palveluntarjoajien kanssa.
3. Päähankkija/operaattorimalli varmistamaan monenlaisten palvelutarjoajien
mahdollisuuksia osallistua kasvupalvelujen toteuttamiseen. Ostamisen kehittämistä
tulee kehittää työllisyyttä edistävien palvelujen osalta usean pääoperaattorin väliseksi
kilpailulliseksi malliksi, jossa rajatusta määrästä palveluntuottajien muodostamista
konsortioista asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan. Markkinavuopuhelussa
saatu palaute tukee tätä mallia.
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Suositukset
3. Yrityspalveluissa palvelusetelimallin jatkokehittäminen. Yrityspalveluissa ostamisen
kehittämistä tulee jatkaa asiakkaiden valinnanvapautta korostavaa
palvelusetelimallia hyödyntäen kuitenkin siten, että siihen sisältyy palvelun tuottajan
laadun kontrolli.
4. Palkkio työssä pysymisestä, ei suoritteista. Työllisyyttä edistävissä palveluissa tulisi
siirtyä nykyisiä pilotteja enemmän tulosten ja vaikutusten ostamiseen. Vaikutuksilla
tarkoitetaan tässä erityisesti työssä pysymisestä maksamista (työllistymisen
asemasta). Tämä on erityisesti kansainvälisten toimijoiden palaute.
5. Keskitetty ja avoin palveluntuottajien suorituskyvyn seuranta. Palveluntuottajien
suorituskyvyn seuranta tulisi toteuttaa keskitetysti ja avoimesti siten, että se tarjoaa
asiakkaille, tilaajille ja palvelun tuottajille tietoa. Parhaita käytäntöjä tulisi hyödyntää
erityisesti Australiasta (Star Rating -järjestelmä) sekä Sveitsistä (alueiden
suorituskyvyn arviointi ja vertailu)
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