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Uusimaa: 
1) Ammatinvalinta- ja 

uraohjauspalvelu 
markkinoilla  

 
 

Ammatinvalinta- ja  
uraohjausasiakkaat. 1500 asiakasta vuoden 
aikana  
•Suoraan työmarkkinoille työnhaullaan 
tähtäävät ja osaamisen kehittämispalveluiden 
työllistymisen ratkaisuja etsivät (pl. Koto-
asiakkaat) asiakkaat 
•Ei-työnhakijoina olevat asiakkaat 

Ostopalvelu 
 
Henkilöstön 
kiinnostusta 
yrittäjyyteen tai 
siirtymistä 
palveluntuottajan 
palvelukseen 
selvitetään parhaillaan. 

 
 

 

2) Kuntaosuuspilotti 300-499 päivää työmarkkinatuella 
työttömänä olevat työnhakija-asiakkaat 
(määrän kasvattamiseksi voi laajentua tästä 
200-299 päivää työttömänä olleisiin 
edellyttäen, että siitä asiakastieto on 
kohtuullisesti saatavissa). 

Kohderyhmästä rajattu pois:  

 jos voimassa oleva 
kotoutumissuunnitelma tai 

 jos alle 30v tai 

 jos jo moniammatillisessa TYP-
verkostossa siirtohetkellä. 
 

Kohderyhmän koko olisi siirtohetkellä 3800 
työtöntä asiakasta (tämän hetkiseen 
analyysiin perustuen). Koko kohderyhmä 
siirrettäisiin yhdessä tai parissa erässä  
tuottajan vastuulle. 
 
 
 

Asiakkaan koko 
palveluprosessi 
ostopalveluna.  

 
Osa TE-hallinnon 
asiantuntijoista voi 
siirtyä 
yhteistyökumppanin 
työnjohdon alaisuuteen 
tai suoraan 
palvelukseen kokeilun 
ajaksi.  

 Tuo informaatiota ja 
kokemusta myös 
Uudenmaan 
kasvupalveluiden ja 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
välisestä 
yhteistyötarpeista 
yksityisen 
palveluntuottajan 
palvelukokemuksen 
näkökulmasta.  
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Varsinais-Suomi: 
Tehostettu työnvälitys Lounais-
Suomen positiivisen 
rakennemuutoksen tueksi 

Noin 5 000 työtöntä ja työttömyysuhanalaista 
työnhakijaa Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa ja niiden lähialueilla. 

Ostopalvelukumppa-
nuus palveluntuottajan 
kanssa. 
Tulosperusteinen 
hankinta. Tulospalkkio 
on porrastettu 
profilointityökalun 
riskiluokituksen 
mukaan. 

  

Pirkanmaa: 
Järjestämisen ja tuottamisen 
pilotti  
 
 
 
 

Heikoissa työmarkkina-asemassa olevat 
asiakkaat eli asiakkaat, joilla on useita erilaisia 
palveluntarpeita: 

- henkilöt, joilla ei ole koulutusta tai 
koulutustaso on alhainen 

- henkilöt, joilla ei ole vakiintunutta 
työuraa 

- henkilöt, joilla on pitkittynyt 
työttömyys (yli 6 kk) 

- henkilöt, joilla on terveysongelmia, 
mutta terveysongelmat eivät ole 
akuutteja tai selvityksen alla olevia ja 
asiakas on katsottu työnhakijaksi. 

- henkilöt, joilla on elämänhallintaan/ 
- elämäntilanteeseen liittyviä ongel-

mia. Voidaan ohjata työllistymis-
vaiheessa olevia. 

- henkilöt, joiden ikä on yli 55 vuotta 
- henkilöt, joilla on koulutus ja/tai 

työtausta alalta, joka ei työllistä 
Pilotin kohderyhmän volyymiksi esitetään 
5000 asiakasta. 

Ostopalvelu (laaja 
palvelukokonaisuus, 
tulosperusteinen) 

Pilotin tavoitteena on myös 
kehittää yhteistyörakenteita 
erityisesti kuntatoimijoiden 
kanssa (esim. allianssi), jotka 
mahdollistavat kumppanuuk-
sien ja palveluiden kehitty-
misen maakuntaan. Pilotissa 
ehdotetaan vahvaa yhteistyön 
mallia (esim. allianssi) kuntien 
kanssa yhteisten asiakkaiden 
palveluntarvearvioinnin ja 
erilaisten palvelujen 
yhteensovittamisen osalta. 

Kyllä. Pilotissa pyritään 
kehittämän myös 
kasvupalvelujen ja 
sote-palvelujen 
yhteistyötä ja 
rajapintaa 
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Satakunta: 
1) Ratkaisuja työllistymiseen 
 

Yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet 

työnhakijat, joiden ammatilliset valmiudet 

mahdollistaisivat työllistymisen tehostettujen 

palvelujen avulla. Kohderyhmään eivät 

kuuluisi monialaisen yhteispalvelun asiakkaat, 

eivätkä alle 25-vuotiaat työnhakijat.  

 

Kohderyhmän koko olisi alkuvaiheessa 1 000 

henkeä. Seuraavassa vaiheessa noin 200 

asiakasta Rauman seudulta, 200 asiakasta 

Kaakkois-Satakunnasta ja Pohjois-

Satakunnasta näiden alueiden TE-

toimipaikoilla tapahtuviin henkilökohtaisiin 

palveluihin 

Pääasiallinen 
toteutusmalli  
tulosperusteinen 
ostopalvelu. 
Mahdollisesti ESR-
hankkeena. 
Pohdittu yrittämistä ja 
palveluntuottajan 
palvelukseen 
siirtymistä.  

Allianssi –malli, jossa kunnat 
olisivat mukana, sopisi tämän 
hankkeen toteuttamiseen 
joiltakin osin ja 
allianssitoimintapaa voitaisiin 
tässä hankkeessa koe 
ponnistaa.  

Palvelutarpeiden 
perusteella myös 
koulutukselliset 
toimenpiteet, 
palkkatuki, 
työkokeilut, kun-
touttava työtoiminta, 
työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnit sekä 
mahdollisesti 
ohjaaminen monialai-
seen yhteispalvelun. 

2) Satarekry 
 
 
 

Ensimmäisessä vaiheessa noin 100 

työnhakijaa/kuukausi ja tarpeen mukaan 

volyymiä kasvatettaisiin riippuen alueen 

työnantajien rekrytointitarpeiden määrästä. 

Vuositasolla hakijoita olisi tehostetussa 

työnvälityksessä olisi 1000-1200 Arviota 

palvelun kohteena olevista yrityksistä on 

vaikea arvioida, mutta useita satoja yrityksiä 

tavoitellaan palvelun piiriin.  

 

 

 

 

 

Tulosperusteinen 
ostopalvelu. 
Palveluntuottajat 
hankitaan 
neuvottelumenettelyllä. 
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Häme: 
1) KOTO - pilotti 
 

Kotoasiakkaita on noin 1000, tarkempi 
kohderyhmärajaus tehdään myöhemmin. 

Pääosin ostopalvelu 
nykyisistä sopimuksista 
 
 

Neuvotellaan myös 
uudenlaisista toiminta- ja 
toteutustavoista ja 
tavoitellaan allianssimaista 
toimintatapaa pilotin jatkoksi. 

 

2) TE-asiantuntijoista yrittäjiksi  
 

TE-toimistoin henkilöstö 

 
Yrittäjyyden ja/tai 
markkinaehtoisen 
toiminnan tukeminen.  
 

  

3) Sujuva ja yhtenäinen 
palveluprosessi 

 

Palvelu kohdennetaan työvoimapula-aloille 
Hämeessä. Näitä aloja ovat rakennus- ja 
metalliala sekä kuljetus ja logistiikka. 
Yhteensä näillä aloilla on työttömiä noin 900, 
joista osa on ”työkyvyttömiä”. Realistisesti 
arvioidaan palveluun saatavan ja olevan 
aiheellista ohjata runsaat 300 asiakasta. 
Asiakkaat ohjataan palveluun nippuina, josta 
ensimmäisessä erässä ohjataan noin 100 
asiakasta. Tähän palveluun ohjattavat 
asiakkaat ovat nuoria (alle 30-v.) ja he ovat 
olleet työttömänä 3 kk tai he ovat aikuisia, 
joiden työttömyys on kestänyt 6 – 12 kk 

Ostopalvelu. Palvelusta 
maksetaan kolmessa 
vaiheessa kolmen 
viikon, kolmen 
kuukauden ja 
kahdeksan kuukauden 
kohdissa kiinteät 
korvaukset mikäli on 
osoitettavissa asiakkaan 
riittävää etenemistä. 

 Palveluun pyritään 
ohjaamaan 
läpileikkaus TE-
toimiston 
asiakaskunnasta, jotta 
myös yhdyspintoja 
soteen voidaan 
tarkastella ja siihen 
liittyviä 
palvelutarpeita 
saadaan selville.  
 

Kaakkois-Suomi: 
Kaakkois-Suomen 
yrityspalveluiden sopimusmallit 

Yrityspalvelujen toimijat Kaakkois-Suomessa Palvelusopimukset 
(esim. Business 
Finland), hankerahoitus 
(EAKR, ESR; ) 

 

Allianssimalli setelikokeiluun, 
kevennettynä 
mahdollisuuksien mukaan 
(hankitaan yhdessä palveluita 
markkinoilta tai sovitulta 
tuottajalta, esim. 
oppilaitokset) 
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Etelä-Savo: 
Kasvupalveluiden ja soten 
yhdyspinnat ja tulevaisuuden 
palvelut rakenteellisen 
työttömyyden alentamiseksi  

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat 
(4800 hlöä) sekä osatyökykyiset (2900 hlöä) 
työnhakija-asiakkaat. 
 

Uudenlaisten 
ostopalveluiden 
suunnittelu ja 
yhteisyrityksen 
selvittäminen  
 

Maakunnallisen allianssin 
selvitys kuntien kanssa 
menossa. Pilottia valmistellaan 
yhdessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoiden 
ja kuntien kanssa. Asiakastyö 
pilotissa käynnistyy vuonna 
2019, ja mukaan tulevat myös 
yksityiset palvelutuottajat sekä 
järjestä-tuottajamallia. 
 

Kohderyhmälle 
kehitetään  sote- ja 
kasvupalveluiden  
yhdyspinnassa 
monialainen 
palvelutarpeen 
arviointi ja oikea-
aikainen palveluohjaus 

Pohjois-Savo: 
Pohjois-Savon 
kasvupalvelukokeilu 

1. Kasvupalvelu-

kokeilu/Kasvupalvelun 
valinnanvapauskokeilu 

2. Yhtiöittämis- 
selvitys/yhtiöittä- 
minen MessiLive/ 
Messi 

3. Julkisen palvelutuo-
tannon kilpailukyvyn 
kehittäminen 
 
Kaikki kehittämis-osiot 
toteutetaan samanaikai-
sesti  

 

Siilinjärven ja Lapinlahden kunnan alueiden 
työnhakija- ja mahdollisesti välillisesti 
työnantaja-asiakkaat. Kokeilu koskee kaikkia 
työnhakija-asiakkaita (pl. kotoutumislain 
piirissä olevat maahanmuuttajat ja 
työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun asiakkaat, eli nk. TYP-
asiakkaat) 
 
4000 työnhakija-asiakasta, joista työttömiä 
1500-1700/v (n. 10 % maakunnan työnhakija-
asiakkaista) 
 
Pilotin kohderyhmänä ovat myös TE-
toimiston asiantuntijat. 

Toiminnon yhtiöittämis-
selvitys ja mahdollinen 
yhtiöittäminen 
(ostopalvelu). 
Lähtökohtana on hakea 
markkinalähtöistä 
toimintamallia.  
Ostopalveluita hyödyn-
netään myös hankinta-
prosessin aikana 
(markkinavuoropuhelun 
fasiliointi ja hankinnan 
kohteen laadunhallinta 
ja maksatuksen 
perusteet sekä seuranta 
ja arviointi). 
Osa toimenpiteistä 
tarkentuu 
suunnitelman edetessä. 

Kuntaneuvotteluissa 
selvitetään myös edellytykset 
allianssimallin toteuttamiseen. 
 

Vaikeammin 
työllistyvät mukana 
pilotissa.  
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Keski-Suomi:  
Hallittu siirtymä kasvupalveluun 

 

Henkilö- ja yritysasiakkaat 
 
Pilotissa toteutetaan asteittainen siirtymä 
kohti maakuntamallia. Valmistelua tehdään 
kaikkien osakokonaisuuksien osalta. Tällaisia 
ovat asiakasryhmien palvelutarpeen arviointi, 
markkinavuoropuhelu, palvelumuotoilu ja 
hankinta, asiakasneuvonta, julkiset 
hallintotehtävät, kasvu- ja sote-palvelujen 
yhteensovittaminen sekä yrityspalvelut.   
 

Pilotissa testataan 
tulosperusteisia 
ostopalveluja ja 
palvelusetelimallia.  

 

Pilotissa testataan allianssia.  Kasvu- ja sote-
palvelujen 
yhteensovittaminen 
on mukana pilotissa 

Etelä-Pohjanmaa:  
Työllistymisen palveluallianssi 
Seinäjoella 
 

Kohderyhmä on Seinäjoella asuvat 
työmarkkinatukea saavat työnhakijat. 
Kohderyhmän kokonaismäärä on n. 1900 
henkilöä, joista kokonaan työttömänä n. 1400 
ja työllistymistä edistävissä palveluissa n. 500. 

 

Allianssitoiminta, jota 
täydennetään 
ostopalveluilla. 

 
 
 
 

Allianssin muodostamisvaihe 
on jo käynnissä 
pääsopijaosapuolten 
(Seinäjoen kaupunki, Etelä-
Pohjanmaan TE-toimisto ja 
ELY-keskus, 
Koulutuskuntayhtymä Sedu ja 
Kela, Keskinen vakuutuspiiri) 
kesken. Strategia-, hankinta- ja 
kehitysvaiheet toteutetaan 
vuoden 2018 aikana. 

Kyllä. Kohderyhmä 
tarvitsee monipuolisia 
sosiaali- ja 
terveyspalveluja, 
jolloin mallissa 
kyettäisiin testaamaan 
kehittyvää yhteistyötä 
maakuntavalmistelun 
tueksi.  

Pohjanmaa:  
Yritysasiakkaan sujuvat ja tasa-
arvoiset palvelupolut 
Pohjanmaalla ja Keski-
Pohjanmaalla 

Palveluntuottajina pilotointiin osallistuu n. 15 
yritystä. 
 
 
 
 
 
 

Ostopalvelut, 
palveluseteli 

Kevytallianssi  
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Pohjois-Pohjanmaa: 
1) ICT-toimialakohtainen  
rekrytointipalvelu 
 
 
 

ICT-toimialan henkilöasiakkaat sekä alan 
työvoimaa tarvitsevat yritykset. 
Henkilöasiakasryhmän muodostavat eri 
työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt. 
Vuositasolla henkilöasiakkaita on 1000-1500 
ja yrityksiä noin 100. 

Tulosperusteinen 
ostopalvelu, johon 
voidaan sisällyttää 
myös 
rekrytointiprosessin 
aikaisia toteutuneiden 
suoritteiden 
kustannuksia. Asia 
tarkentuu hankkeen 
valmistelun yhteydessä.  

 
 
 
 
 

 

2 ) Yhteistyöstä yhteiseen 
tekemiseen 

 

Kohderyhmäksi valitaan alle 30- vuotiaat, 
vähintään ammatillisen tutkinnon 
suorittaneet TE- toimiston oululaiset 
asiakkaat. Rinnakkais-/ vertailuryhmäksi 
valitaan alueen toisen kunnan 
vastaavanlaisen taustan omaavat nuoret 
(esim. Kuusamo/ Pudasjärvi/ Raahe) 
 
Alle 30- vuotiaita työttömiä Pohjois-
Pohjanmaan TE- toimistossa on n. 5500 
(11.4.2018). Heistä palvelulinjan 1 asiakkaina 
on noin 2000 henkilöä.  
 
Toisena ”kohdejoukkona” voidaan pitää 
avoimena olevia työpaikkoja, joita on noin 
3800 (11.4.2018).  
 
 

 Yhteistyöosapuolena olisivat 
alustavan suunnitelman 
(neuvotteluja ei ole vielä 
käyty) mukaan: 
Pohjois-Pohjanmaan ELY- 
keskus,  
Pohjois-Pohjanmaan TE- 
toimisto,  
Oulun kaupunki/ BusinessOulu 
ja toinen maakunnan kaupunki 
työllisyyspalveluineen. 
Kela; Pohjoinen alue,  
Ammatillisen koulutuksen 
ylläpitäjät; mahdollisesti Oulun 
seudun ammattiopisto (Osao) 

Vaikeammin 
työllistyviä on 
varmasti 
kohderyhmässä. 
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Pohjois-Karjala: 
1) Osuva malli –työttömien 
henkilöasiakkaiden 
kasvupalveluiden järjestäminen 
ja tuottaminen  
 
Osuva-pilotin käytännön 
toteutus siirtyy elo-syyskuulle 
ensimmäisen aluepilotin osalta.  
ODA-projektin 
sähköisen 
hyvinvointitarkastuksen 
käyttöönotto on kansallisella 
tasolla hieman jäljessä 
aikataulustaan, joka 
osaltaan vaikuttaa myös Osuva-
pilotin käynnistymiseen. 
 
 

Maakunnan kasvu- ja sote-järjestäjä, 
palveluiden tuottajat sekä alueen kunnat. 
Pilotin kohteena ovat maakunnan tulevia 
kasvu- ja/tai sote-palveluita käyttävät 
työttömät asiakkaat. 

Ostopalvelut, erilaisten 
yhteistyörakenteiden 
käyttäminen ml. 
yhteiskehittäminen. 
 
 
 
 
 

Allianssimalli (viisi kuntaa 
tiedossa) 
 
 
 
 

Soteka- allianssi 
useamman tahon 
yhtäaikaista apua 
tarvitsevien 
asiakkaiden tarpeisiin 
vastaamiseksi (kunnat, 
maakunta, 
palveluntuottajat). 
Useamman tahon 
apua tarvitsevien 
asiakkaiden 
liikkuminen eri 
palveluiden välillä 
aiheuttaa 
kustannuksia kaikille 
(vrt. 
työttömyyskorvaukset, 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
käyttö, kuntien 
TMTosuudet). 
Ko. allianssimalli 
mahdollistaa nykyistä 
toimivamman 
yhteistoiminnan ja 
synnyttää säästöä.  
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2) TE-toimiston palveluiden 
yhtiöittämisen simulointi  
 

TE-toimiston henkilöstö 
 
Ensimäisessä vaiheessa TE-palveluiden 
tehtävistä erotetaan maakuntaan jäävät 
viranomaistehtävät ja niiden hoitamiseksi 
tarvittavat htv:t. Toisessa vaiheessa 
kokeillaan yhtiöittämistä, eli muodostetaan 
virtuaaliyhtiö-,  
-yhtiöt tai osuuskunta. 
 

Vaihtoehtoisina 
toteutusmalleina ovat 
yhtiöittäminen, 
yrittäjyys ja muu 
yhteistyörakenne. 

  

3) Metsäbiotalousosaamisen 
vienti maailmalle case Kanada 

Maakunnan kasvupalvelujen järjestäjät, 
valtion kasvupalvelujen järjestäjät (BF, 
UM,TEM) ja pilottiin mukaan tulevat 
kaupungit ja kunnat. 
Pilotin kohteena ovat Kanadan markkinoista 
kiinnostuneet metsäbiotaloustoimi- 
alalla toimivat yritykset 
ja oppilaitokset sekä Kanadan markkinoilla 
toimivat asiakkaat ja kumppanit. 
 
Pilotin käynnistämiseksi keskeisenä 
kysymyksenä nousi esille se, mitä on 
mahdollista tehdä TEM:n kautta 
mahdollisesti tulevalla rahoituksella?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimijoiden välisen 
yhteistyömallin 
kehittämiselle on 
mahdollisia useampi 
toteutusmalli. 
Yhteistyötä 
on tehty jo 
TeamFinland toiminnan 
periaatteilla alueella. 
Tavoitteena olisi sen 
syventäminen.   
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Kainuu: 
Kopakka-Kuntoon oikeilla 
palveluilla koko Kainuussa 
 

Työttömät työnhakijat, joilla on työ- ja 
toimintakyvyssä haasteita.  

Pilottiin otetaan 200 asiakasta.  

Ostopalvelu 
(tulosperusteinen, 
laajat 
palvelukokonaisuudet) 
Järjestämisen (ml. 
viranomaistehtävät) ja 
tuottamisen 
eriyttäminen. 

Solmiitaan vähintään 
yhteistyösopimus tai allianssi 
kaikkien pilottiin osallistuvien 
kanssa (TE-tsto, ELY-keskus, 
Kainuun sote, Kela ja Kainuun 
kunnat). Tähän sopimukseen 
linkitetään myös kolmannen 
sektorin toimijoita ja 
palveluntuottajia.  

Palvelujen tuottamiseen 
luodaanyhteistyösopimusmalli, 
joka voi jatkossa muotoutua 
allianssiksi. 

Kyllä. TE-palveluiden 
ja SOTE-palveluiden 
integraation ympärille 
rakennetaan 
ostopalveluna 
toteutettava 
omavalmentajamalli, 
elämänhallintaa 
tukeva ja 
työllistymistä edistävä 
palvelukokonaisuus. 

Lappi: 
Osaajia yritysten tarpeisin 

Ensisijaisena kohderyhmänä pilotissa ovat 
toimintaansa kehittävät ja kasvua 
tavoittelevat pk-yritykset ja mahdollisesti 
muita työnantajia, joilla haasteita saada 
työvoimaa.  

- Yritysten ja työntekijöiden määrä n 
300 

 
Toissijaisesti kohderyhmänä ovat:  
Työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea 
työllistymiseen (osaamisen täydentämistä, 
ehkä myös työllistymisen kynnyksen 
madaltamista)  

- Ei ikärajausta, mutta nuoret ei 
erityisenä kohderyhmänä, 
ikääntyneistä ne, joilla 
ammattitaito kohtuullisen hyvä  

- työnhakijoiden määrä n. 500 - 600  
 

Ostopalvelu, 
määritellyn 
kohderyhmän 
asiakkuudet siirretään 
kokonaisuudessaan 
palvelutuottajalle.  

Hankkeen aikana selvitetään 
allianssimallin mahdollisuuksia 
kuntayhteistyöhön. 

 

  


