
Työnvälityksen kärkihankkeen 
pilottien toiminta- ja 
arviointitutkimus
Keskeiset viestit



Sisältö

• Kysymykset ja aineisto
• Johtopäätökset

• Suositukset

2



3

Aineisto ja kysymykset

Osa 1



Tavoitteet ja aineisto
• Arvioinnin kohteena joukko erilaisia pilotteja, joiden 

kokonaismääräraha n. 3 milj. €: työnvälityksen tulosperusteiset pilotit, 
joissa valinnanvapautta; yrityspalveluiden uudet muodot; työnhaun 
uudet muodot

• Laaja joukko arviointikysymyksiä, jotka koskettivat seuraavia 
näkökulmia:
• Mitä piloteissa saadaan aikaan ja millaiset ovat niiden tulokset?
• Mitä piloteista voidaan oppia (vastaaviin pilotteihin, TE-palveluihin, 

hankintastrategiaan, kasvupalveluihin)
• Aineisto:

• Vuoden ajalta kerättyä toimintatutkimuksellista aineistoa: haastattelut 
(tilaaja, TE-toimisto, palveluntuottajat, sidosryhmät)

• Osallistuva havainnointi
• Työpajat pilottien kanssa
• Pilottien oma seurantatieto, asiakastyytyväisyyskyselyt
• Valinnanvapauspiloteissa kysely ei-osallistuneille 
• Työnvälityksen tulosperusteisten pilottien osalta URA-tietojen analyysi (ja 

vertailua ei-osallistuneisiin Uudenmaan ja Pirkanmaan osalta)

4



Arvioinnin kohde
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Pilottialue Pilotti Tavoite ja kohderyhmä Hankintatapa

Uusimaa Äkkilähtö työhön! -palvelut ICT-, digi-
ja markkinointialoille

Markkinointi, ICT-, digi- ja 
markkinointialojen 3–6 kuukautta 
työttömänä olleet työnhakijat.

Neuvottelumenettely 
osallistumishakemusten perusteella 
(osallistui 8)

Uusimaa Äkkilähtö työhön 2! -palvelut 
majoitus- ja ravitsemus- sekä 
kaupan- ja myynnin aloille

Majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan ja 
myynnin alojen 3–6 kuukautta työttömänä 
olleet. Puolet palveluun ohjattavista on alle 
30-vuotiaita ja puolet 30–50-vuotiaita.

Neuvottelumenettely 
osallistumishakemusten perusteella 
(osallistui 6)

Pirkanmaa TE-toimiston ja HPL:n Back to 
Business -pilotti korkeasti 
koulutetuille

Korkeasti koulutetut ensisijaisesti yli 50-
vuotiaat työnhakija-asiakkaat, joilla on 
(pääsääntöisesti) työttömyyttä takana 3–
6 kuukautta.

Neuvottelumenettely 
(osallistumishakemuksia 17, valittiin 
9, lopullisia 6)

Häme Yli 50-vuotiaiden tuotannollis-
taloudellisista syistä irtisanottujen 
tehokas työnvälitys

Yli 50-vuotiaiden irtisanottujen työnvälitys. 
Työttömänä 3–6 kuukautta.

Avoin hakumenettely

Pohjois-Savo Yrityslähtöistä työllistymistä 
rakennusalalla

Rakennusalan (talon-, viher-, maa- ja 
vesirakennusalojen & 
rakennustuoteteollisuuden) työnhakija-
asiakkaat, jotka ovat olleet työttömänä 
työnhakijana vähintään 3 kuukautta.

Neuvottelumenettely 
(osallistumishakemuksia 10, valittiin 
6, lopullisia 5)

Keski-Suomi TE-toimiston ja alueen 
henkilöstöpalveluyritysten yhteistyön 
kehittäminen ja työnvälityksen 
tehostamiseen tähtäävä pilotti 
rakennusalalla 

Noin 3–6 kuukautta työttömänä olleet ja 
alle 30-vuotiaat toisen asteen 
rakennusalan perustutkinnon suorittaneet 
vastavalmistuneet tai pitkän, vähintään 
viiden vuoden, rakennusalan 
työkokemuksen omaavat 50 vuotta 
täyttäneet työnhakijat.

Neuvottelumenettely (6 
osallistumishakemusta, joista 
kohdennettiin 5:lle)

Lappi Yhteistyöpilotti, 
henkilöstöpalveluyritykset

Työttömät tai irtisanomistilanteissa 
olevat työnhakija-asiakkaat, joilla on halu 
ja kyky työllistyä majoitus- ja ravitsemus 
ja/tai kaupan ja myynnin tehtäviin.

Neuvottelumenettely (11 
osallistumishakemusta, joista täytti 
10. 5 valittiin neuvottelumenettelyyn)



Arvioinnin kohde
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Pilottialue Pilotti Tavoite ja kohderyhmä Hankintatapa
Kainuu Nuoret oppisopimuksen 

kautta yrittäjyyteen. 
Oppisopimuksia nuorille erityisesti 
omistajanvaihdokseen suuntaaviin yrityksiin. 
Kohderyhmänä kaikki henkilöasiakkaat.

Avoin hankintamenettely

Pohjanmaan 
pilotti 

Yrittäjyysvalmennus Työnhakuvalmennus yrittäjyyteen sisältäen 
oman yrityksen perustamisen teemapäivät. 
Kohderyhmänä henkilöt, jotka haluavat 
lisätietoa yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä, 
ml. maahanmuuttajat. Yrittäjävalmennusosa: 
julkisiin työvoimapalveluihin oikeutetut.

Avoin hankintamenettely

Satakunta Työllisyysperusteinen 
yrittäjyyden ja 
omistajavaihdosten 
edistäminen

Omistajanvaihdos -valmennus 
yrittäjäpainotteisena uravalmennuksena. 

Avoin hankintamenettely

Lapin pilotti Pienten kasvuhakuisten 
yritysten 
rekrytointikynnyksen 
madaltaminen

Valmennuspalvelu työnantajalle uuden 
työntekijän rekrytointiin tai työvoimatarpeiden 
muihin ratkaisuihin. Kohderyhmänä ovat Lapin 
kasvuhakuiset ja -kykyiset mikroyritykset tai 
yksinyrittäjät.

Avoin hankintamenettely

Pohjanmaa Alkutuotantoon 
rekrytointi yhteistyössä 
HPL:n kanssa

Kokeillaan työvoimanvuokrauspoolin käyttöä 
ja alkutuotantoon erikoistuvia 
rekrytointikoulutuksia sekä kehitetään TE-
toimiston kotouttamispalveluja.
Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja 
(oleskeluluvan saaneet) turvapaikanhakijat.

Avoin hankintamenettely
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Arvioinnin johtopäätökset

Osa 2



Mitä voidaan sanoa?

• Pilotit ovat onnistuneet kokeiluina, sillä niistä voidaan ottaa oppia 
vastaavan tyyppisten pilottien jatkokehittelyyn

• Pilottien asiakasmäärä on kokonaisuudessaan niin pieni, että 
merkittäviä johtopäätöksiä ei voi tehdä – reilu pari tuhatta 
kaikkiaan, parhaimmillaan yli 740. 

• Parhaimmillaan joka toinen palveluun osallistuneista työllistyi heti 
palvelun päätyttyä onnistuneissa piloteissa, toisaalta heikommissa 
työllistymistä ei juurikaan tapahtunut.
• Keskimääräinen kuukausittainen käänteinen virta työhön 3-6kk:n välillä 

olisi n. 17,7 %. 

• Parhaiten työnvälitykseen liittyneet tulosperusteiset pilotit ovat 
onnistuneet osaamisintensiivisillä digi-, ICT-, markkinointi- tai 
muilla asiantuntija-aloilla. Heikoimmin onnistuneissa piloteissa 
asiakkaiden kiinnostus palveluihin on ollut vähäistä. 
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Mitkä selittävät? (Laadullisesti)
• Yksittäisen pilotin tuloksellisuutta laadullisesti selittävät erityisesti seuraavat tekijät:

• palveluntuottajien kyky räätälöidä pilotin toteutusmalli TE-toimiston 
kohderyhmälle

• uudet innovatiiviset toteutustavat (erityisesti vertaistoimintojen hyödyntäminen) 
ja

• valmennuksellisen toiminnan yhdistäminen työnantajien rekrytointitarpeisiin. 

• Asiakasohjauksen toimivuus on keskeinen pilottien onnistumista selittävä tekijä
• Paras esimerkki: Pirkanmaan TE-toimisto;

• Arvioinnin tarkastelujaksolla ja tarkastelun kohteena olleissa kahdessa 
pilotissa työllistämistulos on ollut pääasiassa yhtä hyvä piloteista 
kiinnostuneilla asiakkailla kuin niillä, jotka eivät ole osallistuneet pilotteihin.
• Maksettiinko turhasta? Ei, koska valikoituminen. 

9



Miksi hinta on niin tärkeä?
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Ostajat määrittävät hinnan liian alas

4

”Hinnoitteluvirhe 
johtaa palvelun 
vesittymiseen”

”Palveluntuottaja 
tarjoaa hinnalla X”

”Kermankuorinta”

”Hinta ei mahdollista 
katetta, mutta 

kokeilu/pilotti nähdään 
investointina”

”Asiakasvalikointi”

”Hinnan suoriteosa iso”

”Peruskonseptin 
tekeminen 
keskiössä”

”Kokeilu/pilotti 
jää pienelle 

painoarvolle”

”Hinnoittelu 
realistinen”

”Haetaan volyymin kautta sekä 
tulosta että uutta otetta ” 

(ts. hinnoittelumekanismi ohjaa)

”Maksuja työnantajille”
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Aktiivinen palvelujen kehittäjäPassiivinen palvelujen kehittäjä 
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“Kehittäjä”

“Uudistaja”
“Perusliiketoiminta 

jossain muualla”

“Oman 
peruskonseptin 

tarjoaja”

Palveluntuottajien ero on laadullinen
Kvantitatiiviset analyysit eivät kerro palveluntuottajien tuloksellisuuden tai tehokkuuden 
eroista mitään; pienellä orientaatiomuutoksella toiminta voisi muuttua merkittävästi



Yrittäjyys / yrityspalvelut

• Yritystoiminnan aloittaminen on ollut piloteissa aitona 
vaihtoehtona vain osittain

• Palvelut vähän lyhyitä

• Maksettu liian vähän

• Yrityspalvelupiloteista tuloksellisimpia ovat olleet selkeään 
tarpeeseen ja tavoitteenasetteluun liittyneet pilotit, joissa 
yhteistyössä toteutetut toiminnot eivät kilpaile 
yrityspalveluverkoston kumppaniorganisaatioiden olemassa olevien 
palveluiden kanssa.

• Omistajavaihdospilottien haasteina olivat joko suunnitteluun 
liittyneiden tietopohjien vähäisyys tai omistajavaihdospiloteissa 
erityisesti potentiaalisten myyjien tavoittaminen.
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Kasvupalvelut ja valinnanvapaus
• Pilottien tulokset herättävät kysymyksen tulisiko yksityisen palveluntuotannon 

hyödyntämistä kokeilla pidempään työttömänä olleille.

• Valinnanvapauteen perustuviin pilotteihin näyttävät valikoituvan hieman vanhemmat 
asiakkaat sekä mahdollisesti ne, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja ohjausta 
työnhaussaan.

• Asiakkaita ei kiinnosta
• 1/3  - 2 / 3 ajattelee työllistyvänsä muuten
• Osaamisen kehittäminen nousee esiin

• Asiakasmäärät ovat olleet liian vähäisiä suhteessa palveluntuottajien määrään, jotta 
palvelua voidaan mielekkäästi toteuttaa. 

• Asiakkaat valitsevat palveluntarjoajan asiakaskyselyn ja eri haastattelujen 
havaintojen pohjalta usein infotilaisuudessa esiintyneen valmentajan, 
palveluntuottajan maineen tai aiemman kokemuksen perusteella.

• Vastaavien palvelujen toteutus voitaisiin tehdä myös ilman asiakkaan 
valinnanvapautta.

13



Valinnanvapaus

• Maantieteellinen 
etäisyys

• Pitsaus, aikaisempi 
kokemus, yleinen maine

• Viive palveluprosessiin 
(”uudelleenkilpailutus”)

• Edellyttäisi vahvempaa 
informaatioita 
asiakkaille
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41%

36%

19%

2%

2%

0,4 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En ole saanut 
kutsua (N=279)

Kävin läpi potentiaaliset 
palveluntarjoajat / 

palveluntarjoajan, mutta …

Osallistuin 
infotilaisuuteen, jossa 
yksityiset yritykset …

Keskustelin 
palveluntarjoajan kanssa, 

mutta en ollut oikeutettu …

TE-toimisto soitti minulle 
ja tarjosi palvelua, mutta 

en halunnut lähteä …

Palveluntuottaja soitti 
minulle, mutta en halunut 

lähteä (N=3)
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Suositukset

Osa 3



Asiakasohjaus
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Asiakas

PalveluntuottajaJulkinen 
palvelujärjestelmä



Suositukset
1. Asiakasohjaus tulee toteuttaa nykyistä systemaattisemmin ja selkeämmin

2. Hankinnat tulisi toteuttaa neuvottelumenettelynä ja laatutekijöitä sekä 
kilpailullisuutta painottaen

3. Tulisi kokeilla pilotteja pidempään työttömänä olleille

4. Asiakkaiden valintaaarvalla tai vertailuasetelmaa käyttäen tulisi kokeilla

5. Palveluntuottajia tulisi rohkaista erilaisten asioiden kokeiluun pilottien aikana

6. Omistajavaihdospalveluissa toimintaa tulisi kehittää myyjälähtöisesti, ei 
työnhakijalähtöisesti

7. Valinnanvapauteen mentäessä järjestäjien tulee lisätä palveluntuottajien 
markkinointia ja palveluita koskevaa viestintää sekä palveluntuottajista saatavissa 
olevaa tietoa. 

8. Yrittäjyys sekä työllistymisen uudet muodot tulisi entistä paremmin huomioida 
työllistymistuloksen vaihtoehtona
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Analyyttinen tuki 
tulosperusteisten hankintojen 
tuloskriteeristön tueksi
Keskeiset viestit



1. ”Ostamme yhteiskunnallisia tuloksia ja vaikutuksia, emme toimenpiteitä tai 
suoritteita.”

2. ” Hankinnan kokonaisuuden suunnittelu on kilpailutuksen toteutusta 
tärkeämpi.”

3. ”Eri palvelujen tavoitteiden selkeys on edellytys toimivalle tulosperusteiselle 
ostamiselle.”

Ostamisen suunnittelu

4. ”Asiakasohjauksen tulee vastata hankinnan tavoitteita.”

5. ”Nykyistä laajemmat sopimukset.”

Ostamista tukeva palvelujen toteutus

Toimittajasuhteiden hallinta

1. ”Markkinavuoropuhelu tulee olla järjestäjillä systemaattisena 
toimintatapana.”

2. ”Haluamme ostaa erinomaista, laadukasta, palvelua.”

3. ”Tulemme palkitsemaan parempaa tulosta tekeviä.”
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Hankinnan 
suunnittelu

Hankinnan 
valmistelu

-1v

-6kk

Kilpailutuksen 
valmistelu-1kk

Kilpailutus0 Sopimus

Sopimuksen 
seuranta

Toimitusprosessin
aloitus

Päätös uudesta 
kilpailutuksesta

Horizon Scanning
Pitkän aikavälin suunnittelu, 
2-3 vuoden näkökulma 
markkinoihin

Hankintakohtaiset foorumit 
Markkinavuoropuhelut 
hankintaan liittyen

Tarjoajien infotilaisuudet
Hankinnan yksityiskohtien 
täsmentäminen

Toimittajatapaaminen
Operatiivisten 

seurantakäytäntöjen 
sopiminen

Jatkuva vuoropuhelu
Seuranta ja 

arviointi

VUOROPUHELU
HANKINTAPROSESSIN ERI 
VAIHEISSA

Hankintakauden opit
Yhteinen vuoropuhelu

toimittajien kanssa
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Viime tukiryhmän keskustelua

Tuloksen merkityksen lisääminen 
(Työssä pysymiseen siirtyminen)

Monipuolistaminen: Erilaisista 
palveluista tulosten huomioiminen 
(ml. Yrityspalvelut)

”JOS NYT 
TYÖSOPIMUS (tai 

yritys)”



Kori A. Työllisyys- ja 
osaamispainotteiset kasvupalvelut -
Nyt 
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30 % 70 % 50 % 50 %
Kiinteä Tulososa

Raportti

Markkinan 
luominen (15 
%)

Raportti 15 %
Markkinan luominen 15 
%

20 % demonstroiduista 
esteiden poistamisesta

Segmentti 1: 3-12 kuukautta 
työttömänä olleet

40 %: 
työllistyminen

30 % 
työllisyystulos 4 
kuukauden jälkeen

20 %: 
Työllistyminen

30 % 
työllisyystulos 4 
kuukauden jälkeen

Segmentti 2: Yli 12 kuukautta 
työttömänä olleet
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Kori C. Työllisyys- ja osaamispainotteiset 
kasvupalvelut

15 % 85 % 30 % 70 %
Kiinteä Tulososa

Raportointi Raportointi 10 %

20 % 
demonstroiduista 
esteen 
poistamisesta

Max. 15 %: 
Työllistyminen

35 %- :  työllisyystulos 4 
kuukauden seurannan 
jälkeen

35  %- : työllisyystulos 6 
kuukauden seurannan 
jälkeen

40 %: 
työllisyystulos

30 % 
työllisyystulos 4 
kuukauden 
seurannan jälkeen

Segmentti 1: 3-12 kuukautta 
työttömänä olleet

Segmentti 2: yli 12 kuukautta 
työttömänä olleet



KORI B+D: Yrityspainotteiset kasvupalvelut
PALVELUT MITTARIEHDOTUKSET

TYÖTTÖMÄSTÄ YRITTÄJÄKSI -
PALVELUT

• Neuvontatapahtumien määrä, valmennusten määrä
• Asiakkaan palaute: ”Saitko palvelusta ratkaisun tai tukea toiminnalle”
• Rahoituskelpoinen LTS/ tai päätös ei ryhdy yrittäjäksi (eli tilanteen 

selkeytyminen)
• Starttiraha-lausuntojen arvioinnista voidaan hakea joitakin 

tulospainotuksia
• Liiketoimintasuunnitelmien laadun edistäminen

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN 
NEUVONTA + 
LIIKETOIMINNAN 
KÄYNNISTÄMISEN TUKI

• Neuvontatapahtumat
• Markkinointisuunnitelman ja sen toteutuksen aloitus
• Asiakkaiden määrän / myynnin / tilausten kasvu
• Ensimmäisen työntekijän palkkaus
• LTS-uudistaminen ja vahvistaminen
• Asiakkaan palaute

KASVUUN LIITTYVÄT 
PALVELUT

• Myynnin & Henkilöstön kasvu
• Liikevaihdon kasvu
• Viennin tai tuonnin aloittaminen tai kasvu
• Kumppanisopimusten lisääntyminen alihankintaverkostossa
• Henkilöstön tyytyväisyyden lisääntyminen työhyvinvointipalveluissa
• Asiakkaan antama palaute

EXIT-VAIHEEN PALVELUT

• Toteutuneet omistajavaihdokset + asiakkaan palaute
• Toimintastrategian uudelleensuuntaaminen
• Onnistuneetrahoitusjärjestelyt
• Muutosturvaprosessin tukitoimet - koordinointi


