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Asiakaslähtöinen tulevaisuuden työllisyydenhoidon malli

8.11.2011
Regina Saari

työllisyysjohtaja
Tampereen kaupunki

Työllisyyspalvelujen ja oppilaitosten yhteistyötilaisuus



Tulevaisuuden kunta
Kuntaliitto, Kunnat 2021 kehittämisohjelma:

• Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan 
toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä 
toimintatavat ovat muuttumassa.

• Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on 
löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Menestyminen edellyttää omien 
vahvuuksien löytämistä ja strategista ja pitkäjänteistä johtamista. Tulevaisuus on tekemisen kysymys.

• Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, 
esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen 
sekä monikulttuuristuminen. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. 

• Maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, 
tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja 
toimintatapoihin.

22.11.2018 lähde: TEM työnvälitysjärjestelmä / toimistoluvut 2



22.11.20183

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen 
mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen 
alueellisen kokeilun päätavoitteena on:

Edesauttaa kokeilun toimenpiteillä uusien työpaikkojen syntymistä, uutta 

yrittäjyyttä, toimivien yritysten kasvua sekä vähentää työttömyydestä julkiselle 

taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 

Luoda työnhakija-ja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen, 

hallinnonalojen rajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 

jälkeiseen aikaan. Kokeilut liittyvät hallitusohjelman kahden kärkihankkeen 

toimeenpanoon, jotka ovat kärkihanke 2, Kilpailukyvyn vahvistaminen 

elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla ja kärkihanke 5, 

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi.

Tarjota kunnille mahdollisuus valmistautua tulevien kasvupalvelujen 

tuotantorakenteen muutokseen.

Kehittää työttömille tarjottavia työllistämistä edistäviä palveluja ja palvelujen 

tuottamiseen liittyviä toimintamalleja.

Kuntien omat tavoitteet em. lisäksi.
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TYÖLLISYYDENHOIDON 
KEHITYSOHJELMA 2017-2018:

Pirkanmaa, Suomen suurin 
työvoima- ja yrityspalvelujen 

alueellinen kokeilu

10
Kuntaa

24 000
Asiakasta

350
työntekijää, joista 81
siirtyi te-toimistosta

1,5
kuukautta kaikkiaan

Uusia 
asiakaslähtöisiä 

ja vaikuttavia 
palveluja

Seudullinen 
toimintamalli

+ yhteistyökumppaneita

Vähemmän 
työttömiä ja 
työmarkkina-

maksuja



117 000
työpaikkaa
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Pirkanmaan kokeilualueen 
kunnat merkitty sinisellä

- Tampere johtaa kokeilua, sopimukset kolmen valtion 
viraston ja 10 kunnan kesken.

- Kokeilun kohderyhmänä noin 60 % Pirkanmaan työttömistä 
työnhakijoista:
- Kohderyhmä: Kaikki muut työttömät työnhakijat, paitsi 

ansioturvaa saavat kuntien vastuulla. Sis. henkilöt, joista 
kunnat maksavat työmarkkinatukimenoja. 

- Pormestariohjelman lisäykset työllisyydenhoitoon 10
M€/Tre, joista käytetty vain 5 M€. Ennusteen mukaan 
saadaan säästöinä yli 4 M€ takaisin.

- Kymmeniä erilaisia palvelukokeiluja, jotka tuotetaan 
monituottajamallilla.

- Tilastodataa, Tutkimuksia tulossa useita
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Palvelut sinne, missä asiakkaat ovat (oppilaitokset, 
hyvinvointikeskukset, kauppakeskukset)
Tampereella pormestariohjelman

VAHVUUKSIA

1+1 = 5
Asiakkaalla OMA-valmentaja, joka arvioi palvelutarpeet
ohja työhön, koulutukseen ja työllistymistä edistäviin
palveluihin ja huolehtii palveluketjuista tarvittaessa. Voi 
olla myös OMA-valmentaja, sosiaalityöntekijä.

Lähipalvelut kaikissa kokeilukunnissa asiakkaille.

Palvelut luotu sinne, missä asiakkaat ovat; oppilaitoksiin, 
hyvinvointikeskuksiin, Nuorten ohjaamoon, 
kauppakeskuksiin…Duunibussi ja Digi

Palvelut suunnitellaan ja tilataan tarpeiden pohjalta niin 
ELY-keskuksesta kuin kuntien omina hankintoina. Valtio + 
kunta hankinnat= suuremmat markkinat.

Ei päällekkäisyyksiä palveluissa valtion ja kuntien kesken

Keskitetyt kokeilualueen palvelut tarkoituksenmukaisesti 
Tampereelta, tuovat säästöä esim. kotoutumisen palvelut



Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Yrityspalvelut
Koulutus-
palvelut

Koko kunta hoitaa työllisyyttä, turvaa osaamista, 
osallisuutta sekä alueen kasvun

Kuntien 
työllisyyspal-

velut

Jokaisessa alustassa monia toimijoita
Pohjana v. 2019 – toimintamallille 
yhdessä TE-hallinnon ja maakunta-
valmistelun kanssa Pirkanmaalla

Lisäksi infran hyödyntäminen



Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden 
osuus kunnan maksuosuuden piirissä olevista - kokeilukunnat

Lähde: Kelasto / NIT089C
Visualisointi Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Teuvo Moilanen

Yli 1000 pv. TMT:a
saaneista kunnan 
rahoitusosuus on 
70 %. Tampereen 

työttömyyden 
rakenne on vaikea 

ja yli 1000 pv. 
osuus on korkea.
45,2 % (09/2018)
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Aktivointiaste Tampere 2006-2018



22.11.201811 Lähde: Toimiala Online (TEM) Raportti 4250
Visualisointi: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Teuvo Moilanen

Aktivointiasteen muutos vuoden takaisesta (prosenttiyksikköä)



Kelan työttömyysturvan saajat aktiivitoimen 
perusteella (Tampere) 

Lähde: Kelasto
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Moilanen



TMT –kuntaosuus vuosivertailu
Tampere

Lähde: Kelasto
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Moilanen
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Lähde Kelasto: Vertailu 01-07/2017 keskiarvoon

Mikko Kesä  & Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Moilanen

Vertailu kuukausittain 01-07/2017 keskiarvoon
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Lähde Kelasto: Vertaiilu 01-07/2017 keskiarvoihin

Mikko Kesä  & Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut Moilanen

Vertailu kuukausittain 01-07/2017 keskiarvoon



Kuusikkokuntien työttömyysaste

lähde: Tampereen kaupungin 
työllisyyskatsaus  / TEM

Elokuu 2018

Tampere alitti maaliskuussa 
Oulun ja huhtikuussa
Turun työttömyysasteen.
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Asiakaspalautejärjestelmämme suosittelukysymyksessä asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 0–10. Asiakkaiden antamat 
vastaukset luokitellaan seuraavasti: 0–6 = arvostelijat, 7–8 = passiiviset, 9–10 = suosittelijat.

NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan 
pelkkänä kokonaislukuna. 

HENKILÖASIAKKAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS  (NPS)  - KAIKKI KOKEILUKUNNAT  

Järjestelmän käyttöönotto:
Tampereella 1.9. 2017 alk.
muut kokeilukunnat 1.12.17 alk.

vastaajia yhteensä 6699
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Asiakaspalautejärjestelmämme suosittelukysymyksessä asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 0–10. Asiakkaiden antamat 
vastaukset luokitellaan seuraavasti: 0–6 = arvostelijat, 7–8 = passiiviset, 9–10 = suosittelijat.

NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan 
pelkkänä kokonaislukuna. 

HENKILÖASIAKKAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS  (NPS)  - TAMPERE  

vastaajia yht. 5674



MIKÄ TAPAAMISESSA OMA-VALMENTAJAN KANSSA OLI HYVÄÄ (Tampereella) 

Jatkosuunnitelma tehtiin yhdessä 3497 kpl / 28 %

Minua kuunneltiin 3009 kpl / 24 %

Luottamus työllistymiseeni parani 1283 kpl / 10 %

Yhteistyö valmentajan kanssa oli sujuvaa 2889 kpl  / 23 %

Tilanteeni selkiytyi minulle 1678 kpl / 13 %

Tapaamisessa ei ollut mitään hyvää 49 kpl / 0%



22.11.201820



Miten tästä eteenpäin

- Kehittäminen jatkuu, neuvottelut menossa TE-toimisto, ELY-keskus ja maakuntavalmistelu. Syntymässä uudenlaisia alustoja 

monialaiseen työhön; työllistyminen ja koulutus, aikuisten palvelut, nuorten palvelut, kansainvälinen osaaminen.

- Koordinoidaan järjestämisvastuuta maku/kunnat kesken. Resurssit käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla niin perustyö kuin 

hankinnatkin. Pirkanmaan kuntakenttään kehitysohjelmatyöllä yhteinen työllisyydenhoidon palvelumalli. Elinvoima-ja 

kasvupalvelujen allianssi 2019 – 2020.

- Seuraavat kaksi vuotta: 1) rakennetaan sekä monialaisen tuen yhteisiä malleja Pirkanmaan kuntien työllisyyspalvelujen, sosiaali-

ja terveyspalvelujen sekä koulutuspalvelujen välille ja valmistaudutaan maakuntauudistukseen. Kuntouttavan työtoiminnan 

tuotteistus yhdessä sos. kanssa.

- 2) Rakennetaan samaan aikaan kuntien tulevaa vahvaa roolia osaamisperusteisiin työllisyyspalveluihin, kiinnitytään 

oppilaitosyhdyspintaan (valmistuvat opiskelijat nopeasti työhön, osaamisen kehittämistä tarvitsevat osaamisen kehittämistä 

vahvistaviin palveluihin), kuntien työllisyyspalveluja opinnollistaminen, tuotteistetaan kokeilun parhaat tuotteet, uusia 

kokeillaan, digi-palveluja otetaan käyttöön, kansainvälisen osaamisen houkuttelun ja hyödyntämisen mallien rakentaminen 

alustamaisesti.

- Paluuta vanhaan taida olla.
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Kansainvälisen osaamisen palvelualusta

- Kansainvälisen osaamisen strategiatyö

- Maahanmuuttajien kotouttamisohjelman uudistaminen

- Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentaminen
- Kotouttamispalvelut

- Kotouttamisajan ylittäneiden erityispalvelut

- Maahanmuuttajien neuvontapalvelut

- Kunnan kotouttamispalvelut

- Kela

- Yksityiset palveluntuottajat

- International House

- Talent Boost,
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Työllistymisen, yrittämisen, koulutuksen 
palvelualusta

- Keskiössä yritysten osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja 
yritteliäisyys, nuoret, työnhakijat: opiskelijat, työttömät

- Osaamisen kehittäminen, osaamispohjan vahvistaminen työnhakijoilla 

- Yrittelijäisyyden palvelut

- Tailor’s House konseptin laajentaminen – yhteiset Ura-ja rekrytointipalvelut 
Työllisyyspalvelujen ja Tredun kesken.

- Työllisyyspalvelujen opinnollistaminen
- kaupungin palkkatukityö, kuntouttava työtoiminta

- Kaupungin kehitysohjelmien ja infrahankkeiden työvoiman saatavuuden turvaaminen ja isojen 
hankkeiden työvoiman saatavuuden turvaaminen

- Palveluntuottajien ja muiden oppilaitosten verkottaminen alustan toimintaan
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Aikuisten palvelualusta

- Aikuisten työllistymistä ja osallisuutta lisäävät palvelut

- Monialainen yhteistyö

- Yhteistyömallien rakentaminen sosiaali-ja terveyspalvelujen ja Kelan 
kanssa

- Työhön suuntaava kuntouttava työtoiminta

- Osallistava kuntouttava työtoiminta

- Kaikilla alustoilla yhteisiä palvelutuotteita.
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Nuorten palvelualusta

- Nuorten työllistymistä edistävä palvelukokonaisuus

- Sisältää mm. monialaisen tuen palvelut nuorille (TYP)

- Ohjaamon kehittäminen
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