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Kasvupalvelujen palvelumuotoilu II

Loppuraportti 11.1.2018

”Asiakas keskiössä, yhteistyö ytimessä”



Taustaa
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Projekti

• Jatkoa keväällä 2017 toteutetulle kasvupalvelujen ylätason palvelumuotoiluprojektille, 

jonka lopputuloksena syntyi Kasvupalvelujen kokonaiskuva ja asiakaspolut -paketti

• Iskukykyiset palvelut -hankkeen rahoittaman, KEHA-keskuksen, TEM:n ja alueiden kanssa 

yhteistyössä toteutetun jatkoprojektin tavoitteena oli laskeutua lähemmäs arkirajapintaa 

ja asiakaskokemusta; tunnistaa asiakkaiden perimmäisiä tarpeita ja toiveita palvelujen 

suhteen sekä peilata niitä nykyisten palvelujen koettuihin ongelmakohtiin

• Lopputulos tarjoaa asiakkaiden tarpeista lähteviä, palveluiden järjestäjille ja tuottajille 

suunnattuja laadullisia vaatimuksia ja palveluideoita, joita eri alueiden toimijat voivat 

hyödyntää kasvupalvelujen valmistelutyössä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan   

3



Asiakkaat, asiantuntijat ja sidosryhmät mukana

• Eri alueilla toteutetut haastattelut ja fasilitoidut työpajat loivat 
perustaa työlle, joka laaja kokonaisuus huomioiden on vieläkin alussa
• Haastattelut Kuopiossa, Vantaalla ja Oulussa

• 20 henkilöasiakasta eri palvelulinjoilta
• 10 yritysasiakasta (aloittavat ja kasvavat)
• 18 asiantuntijaa

• Työpajat Tampereella, Porissa ja Kuopiossa
• 10 henkilöasiakasta
• 18 yritysasiakasta
• 26 asiantuntijaa, palveluntarjoajaa ja alueiden toimijaa
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Palvelumuotoilu on sopivimman löytämistä

• Palvelumuotoilulla on kaksi samanarvoista tavoitetta, mikä tekee siitä sekä 
tärkeää että haastavaa – olisi helppoa tarjota täydellisiä ratkaisuja 
jompaankumpaan
• Palvelun pitää vastata asiakkaan tarpeisiin
• Palvelun pitää vastata palveluntuottajan (liike)toiminnallisiin tavoitteisiin

• Tässä työssä on keskitytty asiakkaiden tarpeisiin ja tuotu heidän äänensä 
kuuluviin
• Se, miten asiakkaiden tarpeet ja toiveet saadaan huomioitua tulevaisuuden 

palvelujen kehittämisessä, vaatii ennennäkemättömän tiivistä yhteistyötä sekä 
valtakunnallisten ja alueiden toimijoiden välillä, että alueiden sisällä

• Palvelumuotoilua pitää jatkaa kaikissa ympäristöissä ja erityisesti niiden 
rajapinnoissa – asiakkaiden tarpeisiin on mahdollista vastata, kun palveluista 
poistetaan päällekkäisyydet ja keskitytään aidosti vaikuttaviin ratkaisuihin
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Yritysasiakkaiden tarpeet ja palvelut

”Selkeyttä ja varmuutta”
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Yritysasiakkaan palvelurenkaan sovellusohje

• Palvelukehällä yritysasiakas on laitettu keskiöön ja asiakkaan tyypillisimmät tarpeet oranssille kehälle. Tarpeita 
vastaavat palvelut ovat sinisellä kehällä. Asiakkaiden tarpeita ei ole kuvattu täydellisinä, ja palvelut voidaan 
alueilla järjestää sekä tuottaa erinimisinä ja -muotoisina kokonaisuuksina.

• Oleellisempaa on se, että tarpeiden ja palvelujen väliin on asiakastutkimuksen perusteella määritelty asiakkaiden 
toiveita eli laadullisia vaatimuksia kaikille palveluille. Palvelujen järjestäjän ja/tai tuottajan pitäisi jokaisen 
palvelun yhteydessä käydä läpi kaikki oranssille katkoviivalle kirjatut attribuutit. Esimerkiksi kun 
yritysasiakkaalle tarjotaan alueella tiettyä neuvontapalvelua, palvelun toteuttamisessa pitää pyrkiä 
löydettävyyteen, kokonaisvaltaisuuteen, selkeäkielisyyteen, jatkuvuuteen, jne. Alueille mahdollisesti muodostuva 
terve kilpailu ja asiakkaiden valinnanvapaus saattaa erottaa jyvät akanoista.

• Palvelukehän uloimmalle harmaalle kehälle on laitettu niin ikään asiakastutkimuksen perusteella tunnistettuja, 
toimintakulttuuriin liittyviä laaja-alaisempia muutostarpeita. Nykytoiminta ja palvelut ovat esim. Etsijästä 
löydetyksi -janalla vielä lähempänä ”etsijää”, ja siksi toiminnan ja palvelujen kehittämisessä pitää asettaa 
tavoitteeksi se, että janalla siirrytään johdonmukaisesti kohti ”löydetyksi” päätä.

• Yritysasiakkaiden palveluja on totuttu tarkastelemaan viranomais- ja prosessilähtöisesti; asiakkaita on osin 
keinotekoisestikin pyritty ryhmittelemään ja sovittamaan olemassa olevien palvelujen ja tuotteiden käyttäjiksi

• Yrittäjillä ja yrityksillä on kuitenkin yksilöllisiä ja ajassa muuttuvia tarpeita – ajoittain kaivataan tiiviimpää mukana 
kehittymistä, ajoittain toivotaan, että tukea saa silloin kuin sitä itse hakee. Palvelun saamisen ja sen tarjoamisen 
tulee olla mahdollista ennakoidusti, asiakkaan ajankohtaisesta tarpeesta lähtien.
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Yritysasiakkaiden toiveet palveluille
Laadullisia vaatimuksia
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Löydettävyys

• Yritysasiakkaat 
tuovat voimakkaasti 
esille toivetta 
’yhdestä luukusta’

• On liian monia 
toimijoita ja 
palveluntarjoajia, 
joiden palvelut ovat 
osittain päällekkäisiä

”Joutuu hakemaan 
liian monesta 
paikasta saadakseen 
kokonaiskäsityksen, 
mitä on tarjolla”

”Avun pitää löytyä 
läheltä ja nopeasti 
sitä tarvittaessa - yksi 
luukku, jonne kaikki 
palvelut tai ohjeet 
siitä, mistä apua saa”

”Viranomaisten 
palveluista kunnon 
mainontaa, jotta 
yrittäjä uskaltaa ottaa 
yhteyttä asiasta kuin 
asiasta”

”Yksi luukku myös 
kaikille koulutuksille!”

”Palveluiden 
sekamelskaan 
järjestys”

”Palvelut yrittäjän 
luo, ei toisin päin”

”Paljon hommaa, 
vielä pitäisi tämäkin 
löytää ja selvittää”

”Kasvuyritykset 
pitää hakea kentältä 
- menkää käymään 
yrityksissä!”

”Yritysbrändejä liikaa, 
pitäisi olla vain yksi”

”Sen sijaan että 
yrityksessä tehdään 
hakemuksia, yrityksille 
tehtäisiin tarjouksia”

”Tulevaisuudessa 
yrityspalvelut myyvät ja 
markkinoivat yritykselle 
apua ja palvelua”

”Kun palkkaa konsultin, 
palvelua löytää”
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Jatkuvuus & kokonaisvaltaisuus

• Yritysasiakkaat toivovat 
ennen kaikkea 
katkeamatonta 
palveluyhteyttä

• Yrittäjät kaipaavat 
kokonaisvaltaista tukea ja 
varmuutta siitä, että oikeat 
asiat on huomioitu oikeaan 
aikaan

• Oikeanlaista verkostoa ja 
pitkäjänteistä mentorointia 
pidetään hyvin tärkeinä

”Kokeillaan neuvolakonseptia –
uusille yrittäjille kokonaisvaltaiset 

tarkastukset kolmen ja kuuden 
kuukauden päästä aloittamisesta. 

Sitten vuositarkastukset”

”Eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä 

pitää parantaa 
yrittäjien hyväksi!” 

”Olisi huojentavaa, jos 
joku tulisi käymään ja 

arvioimaan, 
menemmekö ollenkaan 

oikeaan suuntaan” 

”Yrityksen 
perustamispalvelut 

toimivat hyvin, 
mutta sen jälkeen ei 
löydy kasvu-uraa” 

”Starttirahan 
jälkeen ei olla 

perään kyselty” 

”Yritys voi pudota 
tyhjän päälle, kun 

siirtyy ”kategoriasta” 
toiseen, esimerkiksi pk-

yrityksestä suureksi”

”Mistä tiedän, että 
olemme oikeassa 

verkostossa?”

”Marssijärjestys 
tietoon! Mitä pitää 

tehdä ja missä 
järjestyksessä.” 

”Yrityksen jatkamisessa kysyntä 
ja tarjonta eivät kohtaa”

”Kokenut kirjanpitäjä voi 
olla paras mentori” 

”Verkostoituminen 
on vaikeaa pienelle 

yritykselle, vaatii 
paljon aikaa”

”Kasvun sparrauksen pitäisi 
olla pitkäjänteisempää” 
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Yksilöllisyys & osuvuus

• Yritysasiakkaiden tarpeet 
ovat yksilöllisiä 

• Esimerkiksi osa 
yrityksistä on aidosti 
kunnianhimoisia kasvun 
suhteen, osa ei

• Palveluiden tarpeen tahti 
on myös yrityskohtaista

• Yrittäjät ovat persoonia, 
mikä heijastuu yrityksen 
tarpeisiin

”Yrityksiä on laidasta 
laitaan ja kaikilla on 

eri tilanteet ja tarpeet”

”Kaikille ei pidä tarjota 
samaa – tuotteistettu 

palvelu ei toimi kaikilla 
yhtä hyvin”

”Minusta on hienoa, että 
meitä on kuunneltu eikä 

olla tuotu valmista”

”Arvioidaan tilanne yhdessä, ja 
sovitetaan siihen instrumentit”

”Olisin aloittaessani toivonut 
enemmän näkökantoja 

itsestäänselvyyksien lisäksi”

”Kasvotonta taloa on 
vaikea lähestyä”

”Viranomaisilla pitäisi olla 
enemmän aikaa kohdata 

aloittava yrittäjä”

”Ongelmat syntyvät 
tasapäistämisestä”

”Koulutusten pitäisi olla 
alakohtaisia, räätälöityjä”

”Hyvään palveluun ja 
oikeanlaiseen tukeen pitää olla 

mahdollisuudet riippumatta siitä, 
keitä henkilökohtaisesti tuntee ”
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Selkeäkielisyys & yksinkertaisuus

• Palveluiden kielen pitää 
olla selkeää ja asiat tulee 
kertoa suoraan

• Viranomaiskieltä 
kannattaa välttää, vaikka 
lait ovat usein taustalla

• Asioiden 
monimutkaisuus ei ole 
itsetarkoitus, 
yksinkertaisuus sen 
sijaan on

”Palveluiden nimet ovat 
vaikeita, liikaa kapulakieltä””Käytetty termistö on 

yrityksille vierasta”

”Sähköinen apu pitää olla yrittäjän 
kielellä, kysytään yksinkertaisia 

kysymyksiä ja järjestelmä 
päättelee, mihin suuntaan 

yrittäjää pitää ohjata”

”Tuntuu siltä, että asioista 
tehdään turhan hankalia, aika 

yksinkertaisista jutuista 
kuitenkin loppujen lopuksi kyse”

”Tullut kyllä sellainenkin mieleen, 
että onko tässä joku testi: Jos 

viitsit käyttää päiväkausia asioiden 
selvittelyyn ja jaksat täyttää 

jäätävän vaikeita hakemuksia, olet 
tosissasi – tai ongelmissa”

”Luulen että monet varsinkin 
pienemmät ja avusta eniten 

hyötyvät jättävät hakematta, 
kun eivät saa näistä tolkkua”

”Se ettei täysin ymmärrä mitä 
milläkin tarkoitetaan aiheuttaa 

mokia, eikä mokailua katsota hyvällä”
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Älykkyys

• Älykkäiden 
ratkaisujen 
hyödyntäminen 
yrityksen yksilöllisen 
palvelutarpeen 
tunnistamisessa

• Yrityksen tilanteita ja 
tarpeita voisi 
tunnistaa myös 
analytiikan avulla

”Palvelun pitää toimia kuin 
maailman paras hakukone”

”Kaiken pitää olla kahden tai 
kolmen klikkauksen päässä”
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Palveluideoita yritysasiakkaille
Palveluideat ovat kuvitteellisia asiakastarinoita, joiden palveluketjuihin on muotoiltu asiakkaiden 
tarpeista ja toiveista lähteviä parannuksia.

Työmarkkinatorin, Suomi.fi:n ja muiden valtakunnallisten palvelujen konseptit hakevat vielä 
muotoaan. Näitä palveluja on tuotu tarinoihin mukaan ajatuksella, miten ne voisivat toimia osana 
asiakkaiden saumattomia palveluketjuja.
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Yrittäjän ensiaskeleet

• ”Riikka on työskennellyt kotisairaanhoitajana yli 15 vuotta. Ajatus 
oman kotihoitoyrityksen perustamisesta on kytenyt jo pitkään, ja kun 
Riikka kuulee paikallisessa yrittäjyystapahtumassa Suomi.fi:n
aloittaville yrittäjille tarkoitetusta palvelusta, asia alkaa edetä.

• Riikka vastailee yrityksen perustamispolun kysymyksiin, perehtyy 
vastausten perusteella muodostettuun kattavaan muistilistaan ja 
tallentaa sen myöhempää käyttöä varten.

• Palvelu tuo myös esille asiantuntijagallerian, josta löytyvät kaikki 
alueen uusyritysneuvojat ja yritysmentorit. Riikka varaa ajan 
valitsemalleen asiantuntijalle parin viikon päähän, koska haluaa miettiä 
liikeideaansa pitemmälle sivuilta löytyvän älykkään palvelun avulla. 

• Yhtiömuodot herättävät silti hämmennystä, ja Riikka päättää kysäistä 
niistä Suomi.fi:n yrittäjille tarkoitetusta puhelinpalvelusta. Puhelun 
aikana Riikka saa vastauksia myös moniin sellaisiin kysymyksiin, joita ei 
olisi edes osannut kysyä, sekä tarkempia ohjeita siitä, miten paikallisen 
yritysneuvojan tapaamiseen kannattaa valmistautua, jotta asiat 
etenisivät mahdollisimman jouhevasti.”

Älykkyys, yksinkertaisuus, yksilöllisyys, osuvuus, 
kokonaisvaltaisuus, jatkuvuus
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• ”Helenan perheyritys Transkiito Oy on Pohjois-Pohjanmaalla 
kuljetuksia ja tilausajoja tarjoava yritys. Alalla on pitkästä aikaa 
positiivista virettä, ja uuden auton hankinnan myötä yrityksessä 
syntyy tarve palkata uusi työntekijä.

• Helena tekee kännykällään haun sopivista työnhakijoista –
Työmarkkinatorin vaalikoneen tyyliin toimiva haku tuottaa yhden 
80 prosenttisesti hakuun täsmäävän ehdokkaan. 

• Yksi hakijoista on 50 prosenttisesti sopiva alanvaihtaja, jonka 
tiedoista näkyy, että hän olisi halukas osallistumaan alueella 
järjestettävään kuorma-auton kuljettajien rekrytointikoulutukseen. 
Palveluntarjoajan ilmoittama työllistymisprosentti on korkein koko 
alueella.

• Helena kutsuu Harrin ja Anssin haastatteluun, ja molemmat 
vaikuttavat profiilinsa mukaisilta, juuri oikeanlaisilta tyypeiltä.

• Helena palkkaa Harrin vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen
• Anssin kanssa sovitaan kokeilujaksosta ja hänelle tehdään 

koulutuksen järjestäjän kanssa suunnitelma koulutuksen ja 
käytännön työn joustavasta yhdistämisestä.” 

Älykkyys, yksinkertaisuus, yksilöllisyys, osuvuus, 
kokonaisvaltaisuus

Työntekijän palkkaaminen
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• ”Ilari on digitaalisia palveluita tarjoavan Webcabin
perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Yrityksen kasvun myötä 
esimiestehtäviin panostaminen on tullut ajankohtaiseksi, 
mutta Ilarilla ei nuoresta iästä johtuen ole kertynyt 
kokemusta johtamisesta eikä esimiestyöstä.

• Yrityksen perustamisen yhteydessä valittu ja yritykseen 
säännöllisesti yhteyksissä oleva mentori Esko on 
huomannut tilanteen. Hän suosittelee Ilarille tehokasta 
intensiivikurssia, koska tietää ettei mikään koulumainen 
innosta nuorta miestä ”enää ikinä”.

• Nuorten digialan johtajien tarpeisiin räätälöity kurssi 
löytyy Suomi.fi:n yhtenäisestä ja kokonaisvaltaisesta 
koulutustarjonnasta. Kurssi on yksi alueen 
kasvupalvelukoulutuksista ja se toteutetaan muutamana 
aamuna ja yhtenä viikonloppuna sekä osin verkossa. 

• Kurssin jälkeen Ilari on paitsi täynnä uutta intoa ja tietoa, 
myös tiiviimpi osa paikallista nuorten yrittäjien verkostoa. 
Ruotsin ekskursio on jo sovittu.”

Löydettävyys, yksilöllisyys, osuvuus, jatkuvuus

Yrittäjän kouluttautuminen
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Investointi

• ”Foodmen Oy:n Harri ja Steve ovat aloittaneet lihanjalostuksen ja 
elintarvikkeiden tuotannon. Sopiva markkina on selvästi löytynyt.

• Suomi.fi -sivuston palvelu ehdottaa heille kolmea sopivaa toimialalle 
profiloitunutta yritysneuvojaa, joille yrittäjät tekevät heti pyynnön 
toimenpide-ehdotuksista. Yksi ehdotuksista on ylitse muiden 
kattavuudeltaan ja asiantuntevuudeltaan ja yrittäjät valitsevat sopivan 
ajan tapaamiselle yritysneuvojan kanssa. 

• Tapaamisessa kartoitetaan kokonaistilanne uusien kylmätilojen 
rakentamiselle, lupamenettelyyn ja tuotannon aloittamiseen. Yrittäjät 
piirtävät yritysneuvojan kanssa tiekartan projektin läpiviemiseen sekä 
kontaktoivat sähköisen palvelun kautta tarvittavat tahot projektin 
toteuttamiseksi. Yritysneuvoja katsoo yrittäjien tilannetta 
kokonaisuutena tulevia tarpeita ennakoiden ja kertoo heille muun 
muassa siitä, miten ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa olisi hyvä 
edetä. 

• Seurantatapaaminen yritysneuvojan kanssa kirjautuu valmiiksi 
kalentereihin parin kuukauden päähän.” 

Älykkyys, yksilöllisyys, osuvuus, kokonaisvaltaisuus, jatkuvuus
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• ”Satakuntalainen 12 työntekijän SataWell Oy kehittää hyvinvointialan 
tuotettaan nyt neljättä vuotta, asiakkaitakin on jo Ahvenanmaalta 
Lappiin.

• Tiivis yhteistyö kasvupalvelujen aluetiimin kanssa on auttanut 
kasvattamaan liiketoimintaa ennakoivasti, juuri sopivankokoisin 
askelin. Vaikka riskit kuuluvat yrittäjyyteen, toimitusjohtaja Miikka 
haluaa, että tekeminen on mahdollisimman kestävällä pohjalla – pitää 
olla tietty varmuus, koko tiimin takia.

• Esimerkiksi rahoituksen järjestyminen on ollut tärkeää, mutta vielä 
tärkeämpää on ollut se, että asiantuntijat ovat jatkuvasti katsoneet 
yrityksen tilannetta kokonaisuutena ja auttaneet arvioimaan 
sijoitusten todellista vaikuttavuutta. Luotettava tieto ja oikeanlainen 
verkosto merkitsee enemmän kuin raha.

• Kun kasvupalvelujen aluetiimin asiantuntija tämänpäiväisellä 
visiitillään esitteli roadmap-ehdotuksen siitä, miten SataWellin
tuotetta voitaisiin lähteä viemään muihin Pohjoismaihin, Miikka 
tiimeineen alkoi varmistua siitä, että nyt on hyvä aika ottaa seuraava, 
isompi askel.”

Löydettävyys, yksilöllisyys, osuvuus, kokonaisvaltaisuus, 
jatkuvuus

Alueelta maailmalle
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Kulttuurin muutos
Asiakastutkimuksen perusteella tunnistettuja, toimintakulttuuriin liittyviä laaja-alaisempia 
muutostarpeita. 

Nykytoiminta ja palvelut ovat esim. Etsijästä löydetyksi -janalla vielä lähempänä ”etsijää”, ja siksi 
toiminnan ja palvelujen kehittämisessä pitää asettaa tavoitteeksi se, että janalla siirrytään 
johdonmukaisesti lähemmäksi ”löydetyksi” päätä.
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Prosessilähtöisestä asiakaslähtöisyyteen

• Asiakkaan ei tarvitse tuntea
prosesseja
• Asiakkaan tarpeesta liikkeelle
• Kulisseissa saa olla prosesseja, 

mutta asiakkaalle palvelu näkyy
sujuvana palveluna tai 
palvelukokonaisuutena

• Asiantuntijoiden yhteistyön
vahvistaminen

• Palvelujen yksinkertaisuus
• Asiakas ei ole prosessien eikä

järjestelmien asiantuntija
• Asiakkaan pitäisi pystyä asioimaan

palveluissa ilman kolmannen
osapuolen apua
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Etsijästä löydetyksi

• Löydetään yritys ja tunnistetaan
tarve
• Etsitään aktiivisesti yrityksiä

asiakkaiksi ja ollaan säännöllisesti
yhteydessä niihin

• Löydetään uusia asiakkaita
• Vältetään palvelujen kasautumista

tiettyihin yrityksiin

• Analytiikan hyödyntäminen
• Tunnistetaan yrityksen tilanteen

muutos, tarjotaan aktiivisesti sopivaa
palvelua
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Julkisesta markkinaehtoiseen

• Hyödynnetään
markkinaehtoisten palveluiden
tehokkuutta ja kilpailua
• Asiakkaan oman alan ja tilanteen

parhaiten tuntevan asiantuntijan
hyödyntäminen

• Valinnanvapaus
• Annetaan mahdollisuus parhaaseen

yhteensopivuuteen asiakkaan ja 
asiantuntijan kohtaamisessa

• Myydään ja markkinoidaan
palveluita
• Yrityspalveluiden pitää olla haluttavia

ja kilpailukykyisiä
• Myydään ja markkinoidaan palveluita

aktiivisesti yrityksille samalla tavalla
kuin mitä tahansa palveluita

• Yritykset tunnistavat tarpeensa, 
mutta eivät osaa yhdistää sitä
oikeaan palveluun
• Palveluiden kehittäminen

tarvelähtöisesti
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Muodollisuudesta vaikuttavuuteen

• Vaikuttavuuden mittaaminen
• Palvelujen vaikuttavuus palvelujen

muodollisuuden edelle
• Esim. rahoitushakemusten 

viilaamisesta kohti vaikuttavuuteen 
perustuvaa arviointia 
(vrt. prosessilähtöisyydestä 
asiakaslähtöisyyteen)

• Liikkumavaraa
• Joustetaan palvelun aikana, 

sallitaan suunnan tarkistukset

• Yhteinen tavoite – kasvua
Suomeen
• Kaikki toimijat istuvat samalla

puolella pöytää, palveluja kehitetään, 
tuotetaan ja käytetään yhteiseen
tavoitteeseen tähdäten
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Epäluuloisuudesta luottavaisuuteen

• Rakennetaan luottamukseen
perustuva palvelusuhde
• Molemminpuolinen luottamus

syntyy läpinäkyvyydestä ja 
yhteisestä tavoitteesta

• Tehdään palveluista ja niiden
tarjoajista helposti lähestyttäviä
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Jäykkyydestä mahdollistamiseen

• Positiivisen kautta
• Ei etsitä virheitä tai 

epäonnistumisen mahdollisuuksia, 
vaan luovia keinoja viedä asioita
eteenpäin

• Yhteisen motivaation
rakentaminen
• Asiakas ja asiantuntija samaan

veneeseen; molemminpuolinen
tavoitteenasetanta
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Tasapäistämisestä valinnanvapauteen

• Yksilöllinen yritys
• Yritysten tavoitteet ja arvot

vaihtelevat suuresti – niiden
ymmärtäminen auttaa palvelun
sovittaimsessa

• Yritykselle mahdollisuus
kilpailuttaa itselleen sopiva
kumppani
• Yrityspalveluiden altistaminen

kilpailulle nostaa laatua ja parantaa
sitoutumista
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Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

• Ei odoteta kysyntää, vaan
luodaan sitä
• Yritykset tuntevat huonosti

mahdollisuutensa yrityspalveluiden
käyttöön – kysyntä pitää luoda

• Varmistetaan palveluiden
saumattomuus
• Ei anneta palveluketjun katketa, 

jolloin asiakkuuden hoito pysyy
aktiivisena

• Tartutaan tilaisuuteen tarjoamalla
sopivia palveluita
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Henkilöasiakkaiden tarpeet ja palvelut

”Tukea ja turvaa”
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Tarve-
kartoitus 
palveluna
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säännölliselle 
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• Reaktiivisesta 
proaktiiviseen

• Etsijästä 
löydetyksi

• Muodollisuudesta 
vaikuttavuuteen

• Prosessista projektiksi 
(jämäkkä aloitus)

• Ihmisarvoisuus
• Osuvuus

• varmistaa toimeentulon
• (raha ja työllistyminen 

erillään)
• päästä heti oikealle polulle
• käyttää minulle sopivaa 

kanavaa

• kertoa todellisen tilanteeni 
ilman pelkoa 

• saada sen tasoista neuvoa 
ja apua, kuin minulle kuuluu

Haluan…

• Kokonaisvaltaisuus (kaikki 
osa-alueet)

• Yksilöllisyys
• Älykkyys

• Pelosta 
luottamukseen

• ymmärtää oman 
todellisen 
kokonais-
tilanteeni

• saada käyttööni 
suunnitelman ja 
esimerkkejä

• Selkeäkielisyys
• Osuvuus

• Prosessi-
lähtöisyydestä 
asiakas-
lähtöisyyteen

• hakea työtä minulle tarkoituksenmukaisella aikataululla
• tehdä mahdollisuuksien mukaan heti työtä, esim. 

satunnaista (ilman, että siitä rangaistaan tai tulee lisää 
byrokratiaa)

• älykkään systeemin tietävän, mikä minulle olisi parasta 
(nyt oma valveutuneisuus on liian isossa roolissa)

• minua auttavien ihmisten tuntevan kokonaistilanteeni, 
tavoitteeni ja toimialani

• Kokonaisvaltaisuus 
• Yksilöllisyys
• Osuvuus
• Älykkyys

• Prosessilähtöisyydestä 
asiakaslähtöisyyteen

• Muodollisuudesta vaikuttavuuteen
• Etsijästä löydetyksi

• vakituisen työn tuomaa 
toimeentuloa, varmuutta, 
pysyvyyttä ja sosiaalisuuta

• nauttia elämästä työn 
ulkopuolellakin

• tehdä kykyni mukaista 
työtä tai löytää 
vaihtoehdon työlle

• Älykkyys
• Läpinäkyvyys
• Ihmisarvoisuus
• Joustavuus

• Prosessilähtöisyydestä 
asiakaslähtöisyyteen

Yksilöllinen 
työnhaku

Oppiminen 
ja projektin 

lopetus

Lopetus

• Prosessista 
projektiksi 
(jämäkkä 
lopetus)

• Kokonais-
valtaisuus

• Älykkyys

• päästä 
kääntämään 
sivuja 
elämässäni
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Työnhaku projektina
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Työnhaku projektina -idea

• Projektisoidaan asiakkaan työllistyminen
• Käsitellään työnhaku-/työttömyysjaksoa

projektina
• Projektilla on alku, vaiheet ja loppu, sekä

aikataulu ja nimetyt resurssit
• Tuloksellisuus, tehokkuus, seurattavuus

• Projekti on helppo antaa erilaisten
toimijoiden toteutettavaksi
• Palveluntarjoajilla olisi laajat

mahdollisuudet resursoida projekti tilanteen
ja tarpeen mukaan

• Projektipäälliköllä viimekäden vastuu
asiakkaasta

• Projektissa tavoitteet ja vastuiden
jakaminen ovat selkeitä
• Sitoutumiseen ja motivointiin voidaan

kehittää erilaisia malleja

• Projekti takaa yksilöllisen kohtelun
• Massaräätälöinti

• Kaikille vai pelkästään vaikeammin
työllistyville?
• Kaikilla on tarve tulla nähdyksi kokonaisuutena

ja että löydetään yksilöllinen palvelupolku sekä
paras ratkaisu

• Ns. vaikeammissa tapauksissa tarve hyvälle
kokonaisuudenhallinnalle on luonnollisesti
suurempi

• Uhka: kermankuorinta
• Miten varmistetaan kaikille saman laatuinen

palvelu, jos esim. tuloksista palkitaan?
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IDEA 
TYÖNHAUSTA 
PROJEKTINA

Projekti nimeltä
“Juhalle töitä”

Juhan
markkinointi

Valmennus

“Helppo projekti”

Projekti nimeltä
“Sannalle töitä”

Kootaan
projektitiimi

toteutukseen

Aliprojekti 1
Toteuttajat A

(esim. kuntoutus)
“Vaativa projekti”

Aliprojekti 2
Toteuttajat B

(esim. koulutus)

Sannan
neuvottelut Sanna saa töitä

Projekti:
”Ajatellaan työnhakua 
projektina, jolla on alku, 
vaiheet ja loppu”
”Määritellyt aikataulu ja 
resurssit”

+Proj.
pääll.

+Proj.
pääll.

Juha saa töitä
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Henkilöasiakkaiden toiveet palveluille
Laadullisia vaatimuksia
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Ihmisarvoisuus

• Monet henkilöasiakkaat 
kokevat tilanteessaan 
voimakasta huolta, 
epävarmuutta ja jopa 
häpeää

• Asiakkaat haluavat tulla 
inhimillisesti ja 
tasavertaisesti kohdatuksi, 
mutta kokemukset  
kohtaamisista ovat hyvin 
vaihtelevia

• Työttömyys ei vähennä 
ihmisen arvoa

”Järjestelmää pitäisi muuttaa 
monelta osin hyvin 

toisenlaiseksi, että oikeasti 
autettaisiin ihmisiä eteenpäin 
näissä asioissa, että virkailijat 
välittäisivät muustakin kuin 
tulla kahdeksaksi töihin ja 
varttia vaille neljä pois”

”Pitää rikkoa käsitys sohvalla 
makaavasta ja kattoon 

syleksivästä työttömästä. Osa 
työttömistä on lusmuja, 

mutta niin on työllisistäkin” 

”On todella karua, että korkeasti 
koulutetusta ja yritteliäästä 
ihmisestä voi tulla yhtäkkiä 
yhteiskunnan pohjasakkaa”

”Älkää nyt herranjestas 
syyllistäkö niitä,

joilla ei ole töitä!”

”Ihmiset ihmisinä!”

”Kaikki pitäisi itse tietää ja osata 
kysyä. On täysin virkailijakohtaista, 

keneltä apua saa – sattuuko virkailijaa 
kiinnostamaan minun tilanteeni ja 
haluaako tehdä työtä tosissaan” 

”Työkkärin ihmiset ovat 
olleet aivan ihania, 

mutta eivät hekään voi 
tietää kaikkea, kun en 
itsekään arvannut että 
työkokeilusta tulee liian 

raskas juttu”

”Kävin omavirkailijan 
neuvosta pari kertaa 

psykologin juttusilla, ja nyt 
tuntuu pitkästä aikaa siltä, 

että asiat ovat 
liikahtamassa oikeaan 

suuntaan” 

”Pelkään koko 
systeemiä, tuntuu siltä 

että kaikki valta on 
jossain muualla”

”Systeemi toimii epäreilusti. 
Työnhakijaa voidaan rangaista 

pienestäkin virheestä, mutta 
systeemin ei ole pakko 

noudattaa sovittua”

”Minä haluan kohdata ja 
tulla kohdatuksi”
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Yksilöllisyys

• Moni henkilöasiakas 
kokee olevansa numero 
tilastoissa, osa harmaata 
massaa

• Asiakas haluaa tulla 
nähdyksi yksilönä, jolla 
on omanlaisensa tarpeet 
ja toiveet

• Monet kuitenkin pitävät 
realismina sitä, ettei 
yksilölliseen palveluun 
ole mahdollisuuksia

”Palvelkaa minua, 
älkääkä jotain 

geneeristä työtöntä!”

”Toivon henkilökohtaista 
palvelua ja sitä, että minut 
nähtäisiin yksilönä, mutta 

onko suunta yhä enemmän 
kohti kaavamaisuutta ja 

kasvottomuutta?”

”Tolleen on hirveen helppo 
unohtaa ihmiset, kun ne 

laitetaan vain klikkailemaan”

”Sähköiset härpäkkeet 
tekevät sen, että ihmisen 

persoona katoaa”

”Eka kerta olisi hyvä olla 
kasvotusten, tai tätä 

pitäisi edes ehdottaa”

”Pitäisi oikeasti olla sellaista 
tuntua, että tässä nyt yritetään 
ratkaista mun tilannetta, eikä 

vain jutella niitä näitä”
”Koska kukaan ei pysty hallitsemaan 

kaikkea eikä ohjaamaan kaikkia, 
ammattialoja pitäisi ryhmitellä 

virkailijakohtaisesti”

”Tuntuu etten saa juurikaan 
ohjausta minulle tärkeisiin 

palveluihin, en pääse eteenpäin”

”Ei tässä systeemissä ole 
mistään muusta kyse kuin 

siitä, että joku numero pitää 
saada suuremmaksi tai 

pienemmäksi””Työkkäri on kaivanut 
omaa kuoppaansa, kun 
väki on vähentynyt ja 

asiantuntemus rapistunut” 
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Kokonaisvaltaisuus

• Useat asiakkaat kokevat, 
ettei kukaan tiedä tai 
ymmärrä heidän 
tilannettaan 
kokonaisuutena tai ole 
edes kiinnostunut siitä

• Kokonaisvaltainen ja 
totuudenmukainen 
tarvekartoitus on 
välttämättömyys –
asiakkaan pitää voida 
kertoa tilanteestaan 
avoimesti 
tarkoituksenmukaisen 
palvelun järjestämiseksi

”Yhdelläkään luukulla ei 
tiedetä, kuka sinä oikeasti olet”

”Palvelut ovat lokeroissa, toisaalla ollaan 
huolissaan työllistymisestä, toisaalla 
jaksamisesta, kolmannessa rahoista”

”Puhelun aikana tuntuu siltä, 
että lähdetään nollasta, vaikka 
soittaja näkee varmasti tietoni. 

Ei siinä sitten mitään 
uuttakaan keksitä”

”Olen ollut valmistumisen jälkeen 
vain pätkätöissä, ja joka kerta kun 
olen jäänyt työttömäksi, olen ollut 
täysin omillani. Työkkäristä ei ole 
tullut minkäänlaisia ehdotuksia” 

”Kun sanoin virkailijalle, että 
CV-netistä ei minun kohdallani 
ole mitään hyötyä, hän sanoi, 

että annetaan sattumalle 
mahdollisuus”

”Kyllä tässä on ihan 
rauhassa ’saanut’ olla, 

ei ole juuri ollut 
yhteydenottoja”

”On annettu ymmärtää, että 
työnantajat käyvät ahkerasti 

CV-netissä, mutta minulla 
katselukertoja on aina ollut 0”

”Eri asiantuntijat eivät pysty katsomaan 
ihmisen tilannetta kokonaisuutena, 

siirrellään luukulta toiselle”

”Työkkärin asiantuntijoiden 
pitäisi olla oman alansa 
huippuja, eikä kolmen 

kuukauden työllistettyjä. Se 
valitettavasti paistaa puheesta 

läpi, jos ihminen ei tiedä 
asioista mitään.” 
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Joustavuus

• Henkilöasiakkaat pitävät 
palvelujärjestelmää 
kokonaisuudessaan 
kankeana ja hitaana

• Työllistymisessä 
korostetaan asiakkaan 
omaa aktiivisuutta ja 
nopeaa reagointia, mutta 
järjestelmä ei itse kykene 
vastaamaan tähän

• Verkkopalveluita pidetään 
vaikeatajuisina ja 
konstikkaina

”On helpompaa olla vakituisesti 
työtön kuin lähteä tekemään 
kiinnostaviakin pätkätöitä. 

Paperisota on älytön ja etuuden 
käsittelyaika pitenee”

”Se että haluaisi ilmoittaa jostain 
asiasta työkkäriin on tehty hirmu 
hankalaksi. Esimerkiksi jos soittaa 

puhelinpalveluun, ei yleensä pääse läpi 
ja takaisinsoitto tehdään vain kerran” 

”Oma asiointi on aivan 
persiistä, jos saan näin 
tietotekniikkaihmisenä 
sanoa ihan suoraan”

”Miksen minä voisi valita 
haastatteluaikaa samaan 
tapaan kuin varaisin ajan 

lääkärille?”

”Kun saan työtarjouksen, se 
automaattisesti lyö sinne 

päivämäärän, johon mennessä pitää 
ilmoittaa lopullisesta valinnasta, vaikka 

ilmoituksen mukaan määräaika on 
kauempana tulevaisuudessa. Monet 

työnantajat eivät edes ilmoita mitään”

”Oma asiointiin ei tule 
kirjauduttua joka päivä, kun 

siellä ei yleensä tapahdu 
mitään. Uusista tapahtumista 
pitäisi tulla esim. tekstiviesti”

”Minä olen saanut useitakin 
sopivia työtarjouksia, mutten 

ole päässyt haastatteluihin. Se 
on ikävää, etteivät työnantajat 

aina ilmoita mitään, kun 
lopputulos täytyy kuitenkin 

raportoida työkkäriin”

”Hitaus ärsyttää kaikista 
eniten, päätöksiä saa 

aina odotella”
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Osuvuus

• Monet 
henkilöasiakkaat ovat 
sitä mieltä, ettei 
työnvälitys ole 
tarkoituksenmukaista 
– tarjotut työpaikat 
eivät usein vastaa 
asiakkaan koulutusta 
tai työkokemusta

• Näennäinen aktiivisuus 
kuormittaa ja 
turhauttaa kaikkia 
osapuolia  

”Mullekin tuputettiin yrittäjyyttä. Se 
taitaa olla sellainen yleinen heitto”

”Jokaisessa koulutuksessa on puhuttu yrittäjyydestä, eikä 
siinä mitään, mutta vain todella harvoista ihmisistä olisi 

yrittäjäksi. Vaikuttaa tilastojen kaunistelulta.”

”Työkokeilu on periaatteessa hyvä 
ajatus, mutta kyllä sitä käytetään 
myös törkeästi väärin: Minä opin 

parin kuukauden aikana keittämään 
kahvia ja siivoamaan komeroita”

”Tulee vähän sellainen olo, että 
laitetaan vain joku työtarjous, 

niin voidaan sanoa että 
onpahan nyt tarjottu”

”Soitin työnantajalle ja kysyin 
suoraan, kannattaako minun 
tällä taustalla oikeasti leikkiä 
hakevani tarjottuun paikkaan. 
”Kiitos soitosta, ei kannata”.”

”Kun tietotekniikkainsinöörille 
tarjotaan töitä, se voi näköjään olla 
ihan mitä tahansa tietotekniikkaan 

liittyvää. Enhän mä pysty 
hakemaan joka hommaan, kun 

ensin pitää googlata, mitä nämä 
lyhenteet edes tarkoittaa.”

”Ne ovat tarjoavinaan ja 
minä olen hakevinani”

”Työkkärin järjestelmä ei mitenkään 
vastaa sitä, mitä mettäpuolella haetaan”

”Sain eilen ensimmäinen 
työtarjouksen tämän vuoden 

aikana – olen sosionomi ja 
paikka oli myyntisihteerille”

”Työkkärin työtarjous ei 
ole tarjous vaan ehdotus”

”Sopimattomien 
työpaikkojen pakkohaku 

kuormittaa sekä 
hakijoita, työnantajia 

että virkailijoita”
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Läpinäkyvyys

• Henkilöasiakkaat 
kaipaavat parempaa 
ymmärrystä 
työmarkkinoista, 
varsinkin opintoja 
suunnitellessaan

• Asiakkaat ovat tietoisia 
piilotyöpaikoista, 
mutta niiden 
löytämiseen tarvitaan 
apua

”Piilotyöpaikat ovat 
tavallisen työnhakijan 

ulottumattomissa”

”Työpaikkoja ei haluta 
laittaa avoimeen hakuun”

”Tiedän että piilotyöpaikkoja 
on paljon ja kaipaisin 

informaatiota siitä, missä 
oman alan paikkoja voisi 

olla, missä voisi saada jalan 
ovenväliin – suunnan 

näyttämistä” 

”Vaikuttaa vähän siltä, ettei 
meille graafisille osaajille ole 
täälläpäin töitä, vaikka muille 

IT-tradenomeille onkin” 

”Työvoimakoulutuksessa 
totesimme, ettei TE-toimisto 

ole keskustellut elinkeinon 
kanssa ollenkaan – yritykset 

tarvitsevat kirjanpitäjiä 
eivätkä yritysanalyysien 

laatijoita!” 

”Minulle voisi myös sanoa ihan 
suoraan, jos oman alani tilanne 

vaikuttaa toivottomalta. Yrittäisin 
sitten keksiä jotain muuta.” 

”Kaipaan parempaa 
ymmärrystä työmarkkinoista, 
millä alalla on töitä, millä ei” 

”Työvoimakoulutus oli sinänsä 
ihan ok ja opin paljon uutta, 

mutta edes harjoittelupaikkaa ei 
tahtonut löytyä millään, 

työpaikasta nyt puhumattakaan” 

”Olen tradenomi ilman 
taloushallinnon osaamista, 

suuntauduin jo siis alun 
perin väärin” 

”Työttömilläkin pitäisi olla 
mahdollisuus verkostoitua, 

saada tukea ja neuvoja 
muilta samassa tilanteessa 

olleilta” 
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Selkeäkielisyys

• Palveluissa käytetty 
virkakieli on monien 
asiakkaiden mielestä 
vaikeaselkoista ja jopa 
pelottavaa

• Monet pitävät 
vuorovaikutuksen yleistä 
sävyä uhkaavana

• Velvoittavista ja 
ikävistäkin asioista on 
mahdollista viestiä 
selkeäkielisesti ja 
kohteliaasti

”Työkkärin sivuilla on 
varmasti paljon hyödyllistä 

tietoa, mutta asiat on 
ryhmitelty ja nimetty 

jotenkin tosi vaikeasti”

”Multa on jäänyt parikin 
kertaa joku ruksi 

laittamatta, kun en ole 
ihan hoksannut, mitä 
tekstillä tarkoitetaan”

”Ymmärrän kyllä hyvin, että 
nämä ovat lakisääteisiä juttuja, 

mutta miksi ihmeessä kaikki 
pitää sanoa niin vaikeasti?”

”Tässä yhteydenpidossa on 
sellainen jännä juttu, että 

jotenkin olo tuntuu aina vähän 
syylliseltä, vaikka on tehnyt 

kaiken niin kuin on pyydetty”

”Työnhakijoiden oikeudet ja 
velvollisuudet pitää avata 

tarkemmin työkkärin sivuilla, mitä 
missäkin tilanteessa vaaditaan ja 

mihin olisi mahdollisuuksia”

”Sivuilla voisi olla 
kansankielisiä esimerkkejä 
erilaisista tilanteista, vähän 

niin kuin selviytymistarinoita”

”On kyllä sekin käynyt mielessä, 
että onko tästä tarkoituksella 

tehty näin epäselvää”

”Ottakaa Kelan 
sivuilta mallia!”
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Älykkyys

• Henkilökohtaisen 
palvelun puutteen 
tuntua voisi olla 
mahdollisilla korvata 
älykkäillä ratkaisuilla

• Asiakkaat haluavat, että 
asia hoituu kerralla

• Palvelun sujuvuutta 
voidaan parantaa 
älykkäällä huolenpidolla, 
esimerkiksi ennakoinnilla 
ja muistutuksilla
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”Näistä määräaikaan 
mennessä tehtävistä 

asioista voisi tulla 
muistutus tekstarina, ei 

sinne oma-asiointiin tule 
joka päivä kirjauduttua”

”CV:n tekeminen ja varsinkin oman 
osaamisen kuvaaminen on 

hankalaa, kun monia taitoja pitää 
itsekin itsestäänselvyyksinä. 

Ohjelma voisi ehdotella osaamisia 
ja ominaisuuksia, joista voisi valita 

kuvaavimmat”



Palveluideoita henkilöasiakkaille
Palveluideat ovat kuvitteellisia asiakastarinoita, joiden palveluketjuihin on muotoiltu asiakkaiden 
tarpeista ja toiveista lähteviä parannuksia.

Työmarkkinatorin, Suomi.fi:n ja muiden valtakunnallisten palvelujen konseptit hakevat vielä 
muotoaan. Näitä palveluja on tuotu tarinoihin mukaan ajatuksella, miten ne voisivat toimia osana 
asiakkaiden saumattomia palveluketjuja.
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Hetki työttömänä

• ”Juha jää työttömäksi konepajalta yt-neuvottelujen myötä. Hän uskoo 
saavansa töitä, onhan hänellä pitkä kokemus alalta ja motivaatio 
korkealla. 

• Juha menee heti Työmarkkinatorille katsomaan, mitä töitä olisi tarjolla. 
Samalla hän aktivoi itselleen työnhakijastatuksen ja vastailee muutamiin 
kysymyksiin palvelussa.

• Juhalle aukeaa chat-ikkuna, jossa botti kartoittaa Juhan tilannetta. 
• Kartoituksen jälkeen chat kääntyy paikalliselle asiantuntijalle, joka 

tuntee metallialan toiminnan ja työpaikat. Asiantuntija kutsuu Juhan 
parin päivän päästä järjestettävään rekrytapahtumaan ensitapaamiseen.

• Juhalle tulee tekstiviesti, jossa on ilmoitus työttömyysetuuden 
aktivoitumisesta ja kutsu rekrytapahtumaan.

• Asiantuntija, joka on ottanut Juhan työllistymisen omaksi projektikseen, 
lähettää Juhalle tiedot mahdollisesti sopivista työnantajista, ja Juha sopii 
näiden kanssa tapaamiset messuille. 

• Messuilla sovitaan määräaikaisen työsuhteen aloittamisesta 
naapuripitäjän konepajayrittäjän kanssa, sekä parista tiiviistä 
jatkokoulutuksesta uuteen työhön liittyen.

• Työttömyysjakso jäi Juhalta lopulta kahden viikon mittaiseksi.”

Löydettävyys, älykkyys, yksilöllisyys, osuvuus
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Osaamisen päivitys

• ”Niina valmistui kolme vuotta sitten tradenomiksi myyntityön 
koulutusohjelmasta, mutta on saanut vain lyhyitä, maksimissaan kolmen 
kuukauden myyjän sijaisuuksia paikallisista liikkeistä. Eskari-ikäisen 
lapsen sinkkuäitinä ajatus toiselle paikkakunnalle ja kauemmaksi 
isovanhemmista muuttamisesta ei ole tuntunut turvalliselta.

• Niina ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi jälleen heti, kun saa kuulla 
ettei viimeisintä sopimusta paikallisessa marketissa voida jatkaa 
määräajan jälkeen. Hän myös päivittää osaamisprofiilinsa 
Työmarkkinatorilla. 

• Haku tuottaa sopivia osumia vasta ensi kesän lomasijaisuuksista, mutta 
sen lisäksi Työmarkkinatori ehdottaa Niinalle mahdollisuutta hakeutua 
kaupan alan osaajille tarkoitettuun taloushallinnon 
täydennyskoulutukseen. Vuoden kestävä koulutus järjestetään siksi, että 
alueen yrityksillä on kasvava pula pätevistä kirjanpitäjistä ja 
palkanlaskijoista. Työmarkkinatorilta löytyy myös jo lista yrityksistä, 
joista voi hakea paikkaa koulutukseen kuuluvalle harjoittelujaksolle.

• Niina innostuu ajatuksesta, koska matikka ja keskittymistä vaativat 
tehtävät ovat aina tuntuneet omilta. Lisäksi päivä- ja etäopetuksena 
järjestettävä koulutus toisi kaivattua säännöllisyyttä pienen perheen 
päivärytmiin. Niina tekee hakemuksen netissä ja tulee hyväksytyksi.”

Löydettävyys, läpinäkyvyys , yksilöllisyys, osuvuus
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Takaisin työelämään

• ”Anni jäi pian merkonomiksi valmistumisensa jälkeen kotiin hoitamaan lapsia, 
joita syntyi perheeseen viisi. 

• Nyt 15 vuoden jälkeen kuopuksenkin ollessa jo taaperoiässä Anni haluaisi 
palata työelämään, ehkä opiskellakin, mutta ei tiedä mitä ja miten. Hän myös 
arvelee, ettei pärjäisi opinnoissa tai voisi saada työtä, koska kokee ettei osaa 
oikein yhtään mitään. Anni varaa ystävänsä vinkistä Työmarkkinatorilta ajan 
ammatinvalintapsykologille.

• Ohjauskeskusteluissa psykologi auttaa Annia huomaamaan, millaista 
osaamista ja minkälaisia vahvuuksia hänen työnsä kotiäitinä ja 
vapaaehtoistoiminnassa on kehittänyt. Annilla on hyvät sosiaaliset taidot, 
organisointikykyä, osaamista raha-asioiden hoidosta ja monenlaisia 
käytännön taitoja.

• Anni tekee netissä sovitut kyky- ja persoonallisuustestit. Hän saa psykologin 
palautekeskustelussa kuulla, että hänen lahjakkuusprofiilinsa vastaa 
ylioppilaiden tasoa ja rohkaistuu harkitsemaan kuntoutuksen ohjaajan 
ammattikorkeakouluopintoja.

• Anni ilmoittautuu etälukioon kertaamaan matematiikkaa ja kieliä AMK-
opintoja varten. Hän myös löytää Työmarkkinatorilta työkokeilupaikan 
paikallisen päiväkodin erityisryhmästä. 

• Nämä sujuvat niin hyvin, että Anni hakee seuraavan vuoden yhteishaussa 
toimintaterapeutin monimuotokoulutukseen ja pääsee sisään.”

Älykkyys, yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, osuvuus
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Uusia mahdollisuuksia

• ”Jari on ollut neljä vuotta työttömänä rakennusalalta alueella, jolla on pitkään 
ollut huono työllisyystilanne. Hän on käynyt parissa koulutuksessa ja saanut 
muutamia työmahdollisuuksia, mutta ei ole päässyt eteenpäin. Selkäkin tuntuu 
kipuilevan enemmän kuin ennen, mikä yhdessä toimettomuuden kanssa vetää 
mieltä apeaksi.

• Määräaikaishaastattelussa Jari kertoo asiantuntijalle epäilyksensä siitä, ettei 
kroppa ehkä enää kestäisi rakennushommia. Hän vastailee asiantuntijan kanssa 
tarvekartoituksen kysymyksiin, jonka perusteella he päättävät varata ajan 
psykologille ja terveystarkastukseen.

• Psykologin kanssa keskustellessaan Jari tulee itsekin siihen tulokseen, että 
pitkään jatkunut alakuloisuus on tainnut olla suurin syy siihen, ettei ”mistään 
tule mitään”. Terveystarkastuksessa hän saa kuulla, etteivät selkävaivat 
todennäköisesti vaadi muuta kuin yleiskuntoa kohottavaa liikuntaa ja 
lihasharjoituksia. Aktiivisuus myös kohottaisi mielialaa. Jarista tuntuu, että asiat 
alkavat lutviutua.

• Asiantuntijat suosittelevat Jarille kuntouttavaa työtoimintaa, ja vuoden
palkkatuettu pesti kylätalkkarina sopii käsistään taitavalle Jarille kuin nakutettu.

• Vuoden aikana Jarin kunto ja itsetunto kohoavat rinta rinnan, ja kun
työtoiminnan ohjaaja vinkkaa Jarille kevytyrittäjyyden mahdollisuudesta, Jari 
käy Työmarkkinatorilla tekemässä “Sinustako kevytyrittäjä?” -testin. Ehkäpä..?”

Löydettävyys, älykkyys, yksilöllisyys, osuvuus, kokonaisvaltaisuus
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Työkuntoon

• ”Sanna on sairastellut pitkään työssään, joka on oikeastaan aina tuntunut sekä 
henkisesti että ruumiillisesti liian raskaalta. Kun työsuhde lopulta päättyy, 
Sanna on enemmän helpottunut kuin harmissaan. Jatkuva syyllisyyden tunne 
oli ikävä seuralainen.

• Sanna saa alueensa asiantuntijalta viestin, jossa kysytään, sopiiko tulla kotiin 
apua tarjoamaan. Juuri nyt Sanna tuntee olevansa niin puhki, ettei jaksaisi 
lähteä ”ravaamaan luukulta luukulle”, joten viesti tuntuu tosi mieluisalta - hän 
kokee tulleensa huomatuksi ja välitetyksi.

• Terveyden ja työelämän asiantuntijat tulevat ryhmänä kotikäynnille. He 
laativat yhdessä Sannan kanssa suunnitelman, jolla tavoitellaan takaisin 
työkuntoon pääsyä sekä uuden oman alan löytämistä.

• Vajaan vuoden kestäneen projektin jälkeen Sanna on löytänyt tiensä uuteen 
tiimiin liikunta-alan järjestössä, jossa hän työskentelee aluksi osa-aikaisesti ja 
tuettuna.

• Tuetun jakson päättyessä työ tuntuu unelmatyöltä ja koska Sanna on 
pärjännyt työssään kaikin puolin kiitettävästi, hän saa määräaikaisen 
työsopimuksen myös ensi vuodelle.”

Löydettävyys, ihmisarvoisuus, yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus
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Kulttuurin muutos
Asiakastutkimuksen perusteella tunnistettuja, toimintakulttuuriin liittyviä laaja-alaisempia 
muutostarpeita. 

Nykytoiminta ja palvelut ovat esim. Etsijästä löydetyksi -janalla vielä lähempänä ”etsijää”, ja siksi 
toiminnan ja palvelujen kehittämisessä pitää asettaa tavoitteeksi se, että janalla siirrytään 
johdonmukaisesti lähemmäksi ”löydetyksi” päätä.
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Reaktiivisesta proaktiiviseen

• Ihmisten ohjaaminen palvelujen
pariin työllisyyden aikana
• Palvelut tutuiksi ja käyttöön ennen

mahdollista työttömyyttä
• Sopivamman työpaikan etsimiseen

kannustaminen
• Ammatinvalinta ja uraohjaus

työssäoloaikana

• Analytiikan hyödyntäminen

• Tulevaisuuskestävyys
• Trendien ja muutosten 

hyödyntäminen toiminnassa, esim. 
osaamisen ja työmarkkinoiden 
kehittämisen ennakointi ja 
sovittaminen yksilön profiiliin
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Muodollisuudesta vaikuttavuuteen

• Vältetään muodollisuuksia
• Esim. pakolliset työnhaut

epäsopivaan kohteeseen kuormittavat
niin hakijaa, työnantajia kuin
asiantuntijoitakin

• Muodollisten, kaikille samanlaisten
kontrollitoimenpiteiden tilalle
yksilöllisiä ja tarkoituksenmukaisia
tapoja edistää työllistymistä –
esimerkiksi projektimainen malli

• Hyödynnetään tarkemmin
asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien
eri alojen sekä työmarkkina- ja 
työnantajatuntemusta
• Osuvammat työtarjoukset ja –

hakemukset

• Yritykset entistä tiiviimmin mukaan
• Esim. koulutukset yhteistyössä

yritysten kanssa

57



Pelosta luottamukseen

• Eliminoidaan mahdollisuudet
vahinkoihin, joista seuraa jokin
rangaistus
• Esim. kommunikaatiokatkokset, 

virheet sähköisten palveluiden
käytössä

• Irrotetaan raha ja apu toisistaan
• Eri tahot käsittelemään avustuksia

ja antamaan neuvontapalveluita

• Luottamuksen ansaitseminen
• Saavutetaan luottamus asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välillä; asiakkaan
tulisi voida kertoa tilanteestaan
avoimesti

• Oikea apu oikeaan hätään
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Julkisesta markkinaehtoiseen

• Hyödynnetään
markkinaehtoisten palveluiden
tehokkuutta ja kilpailua
• Asiakkaan oman alan ja tilanteen

parhaiten tuntevan asiantuntijan
hyödyntäminen

• Valinnanvapaus
• Annetaan mahdollisuus parhaaseen

yhteensopivuuteen asiakkaan ja 
asiantuntijan kohtaamisessa

• Molemminpuolinen motivaatio ja 
sitoutuminen
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Prosessilähtöisestä asiakaslähtöisyyteen

• Panostetaan vahvaan starttiin
• Alussa on tärkeää löytää asiakkaalle

sopiva etenemistapa
• Katsotaan asiakkaan tilannetta

kokonaisuutena; eri alojen
asiantuntijoiden yhteistyö

• Älykkäiden ratkaisujen
hyödyntäminen
• Hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja

palvelukokonaisuuden
rakentamiseen

• Hyväksytään asiakkaan
yksilöllinen ratkaisu
• Löydetään asiakkaalle

tarkoituksenmukaisin ratkaisu; 
hyväksytään myös muut ratkaisut
kuin säännölliseen työhön
päätyminen
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Etsijästä löydetyksi

• Palvelu löytää asiakkaan
• Ei edellytetä asiakkaan tuntevan

palvelutarjontaa
• Ei edellytetä asiakkaan tietävän, 

millainen palvelu olisi hänelle
tarkoituksenmukaisin

• Vaikka asiakkaan oma aktiivisuus
on hyvin tärkeää, asiakkaan ei pidä
joutua selvittämään kaikkea itse

• Tarjotaan oikeaa palvelua oikeaan
aikaan, eikä anneta asiakkaan
tilanteen hankaloitua ja pitkittyä
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Prosessista projektiksi

• Aikataulutettu projekti jatkuvan
prosessin sijaan
• Projektisoidaan henkilökohtainen

eteneminen työn-/ratkaisunhaussa

• Sopiva projektitiimi
• Kootaan tapauskohtaisesti sopiva

projektitiimi viemään projekti läpi

• Läpinäkyvyys ja tavoitteellisuus
• Toiminta läpinäkyväksi,  

ymmärrettäväksi ja hallittavaksi
kokonaisuudeksi

• Tavoitteiden asettaminen ja 
resurssien mitoitus yksilöllisesti
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Seuraavaksi
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Asiakas keskiössä

• Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja syvällinen ymmärtäminen on aidosti 
vaikuttavien palvelujen keskeisin lähtökohta

• Tässä työssä saavutettu ja kuvattu asiakasymmärrys on hyvä alku – vielä on 
kuitenkin paljon tunnistettavaa ja ymmärrettävää

• Tunnistetuista jatkotutkimusaiheista muutamia:
• Yrityspalvelujen ulkopuolelle jääneiden yritysten löytäminen: Onko näissä mukana sellaisia, 

joilla sekä hyvät mahdollisuudet että halua kasvuun, mutta eivät ole löytäneet palveluita?
• Uusien yritysten tuki starttivaiheen jälkeen: Pudotaanko ”tyhjän päälle”?
• Moniammatillista tukea tarvitsevien henkilöasiakkaiden palvelupolut tulevissa maakunnissa; 

kasvu- ja sotepalvelujen vaikuttava yhdistäminen
• Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja selättäminen; miten tunnistaa asiakkaat, joilla 

suurin riski, todelliset mahdollisuudet työurien pidentämiselle?
• Nuoret
• Maahanmuuttajat
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Yhteistyö ytimessä

• Uuteen toimintamalliin siirryttäessä toimijoiden välinen yhteistyö on 
ydinkysymys - vain sellainen alue, jossa osataan yhdistää 
valtakunnalliset, maakunnan, kuntien ja muiden palveluntarjoajien 
kasvupalvelut asiakkaan kannalta saumattomaksi kokonaisuudeksi, voi 
onnistua

• Uudistus pitää kuitenkin ennen kaikkea nähdä mahdollisuutena –
tilaisuutena järjestää ja tuottaa asiakkaille entistä innovatiivisempia ja 
osuvampia palveluita palvelujärjestelmän kannalta kestävällä tavalla
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