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LOPPURAPORTTI

YHTEINEN TYÖ NUORTEN TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEKSI

Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin tavoitteena on alle 30-vuotiaiden
espoolaisten työttömien määrän puolittaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Tavoite saavutetaan kestävästi ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteeseen
päästään alkavien työttömyysjaksojen määrää vähentämällä ja jo alkaneita työttömyysjaksoja lyhentämällä. Sen saavuttamista verrataan 31.12.2020 tilanteeseen.
Alkavia työttömyysjaksoja ehkäisevä työ kattaa noin puolet 15-29-vuotiaiden ikäryhmistä ja
joka kolmannen jo alkaneen työttömyysjakson kestoa lyhentään. Tavoitteen saavuttaminen
tarkoittaa keskimäärin 250 alkavan työttömyysjakson ehkäisyä ja 1 000 työttömyysjakson
lyhentämistä kuukaudessa. Onnistuminen mahdollistaa 10,5 milj. euron säästöt työttömyysturvan maksuissa ja 250 000 euron säästöt pitkittyneiden työttömyysjaksojen kuntaosuuksissa 31.12.2022 mennessä.
Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemi puolittaa nuorten työttömyyden vuoden 2022
loppuun mennessä koordinoimalla muutokseen osallistuvien tekojen yhteisvaikutuksia siten,
että kohderyhmien erilaiset tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan yhdessä oppien.
Onnistumisen

edellyttämät

yksittäiset

ratkaisut

ovat

jo

olemassa.

Tavoitteen

saavuttaminen edellyttää ekosysteemin johtamista. Johtamisen kohteena ovat
yhteisvaikutuksia kuvaava tieto, ekosysteemin tarvitsemat resurssit ja niiden käytön
koordinointi, sekä jatkuva oppiminen muutokseen tukemiseksi.

JOHDANTO
Tämä loppuraportti kuvaa helmi-syyskuussa 2020 toteutetun espoolaisten nuorten
työllisyyden ekosysteemin valmistelun viitekehyksen ja työskentelyn, keskeiset tulokset
sekä suunnitelman ekosysteemin käynnistämiseksi. Loppuraportissa keskitytään ekosysteemiin kokonaisuutena. Raportin liitteenä oleva tiedosto sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset
valmistelun tuottamista käytännön ratkaisuista.

YHTEISKEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Vaikuttavuus (effectiveness) on tullut monelle tutuksi tekojen, palvelujen ja interventioiden
kykynä tuottaa haluttuja tuloksia kustannustehokkaasti. Tässä yhteiskehittämisessä
vaikuttavuudella (impact) tarkoitetaan kuitenkin tavoitteena olevaa muutosta
yhteiskunnallisessa hyödyssä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä todennettavissa oleva
muutos saavutetaan käyttäytymiseen ja rakenteisiin vaikuttamalla (outcomes).
Vaikuttaminen tapahtuu toisiaan tukevia tekoja (outputs) ja niihin toteuttamiseen
kohdennettuja panoksia (inputs) hyödyntäen. (ks. Kuvio 1)
To t e u t u s

Ta v o i t t e e t

Muutokset

Teot

Panokset

Yhteiskunnalliseen hyötyyn
vaikuttavat muutokset käyttäytymisessä ja rakenteissa

Muutoksia tuottavat
käytännön teot

Tavoitteellinen yhteinen työ
muutosten toteuttamiseksi

Vaikuttavuus

Muutos keskipitkän ja pitkän
aikavälin yhteiskunnallisessa
hyödyssä

Kuvio 1. Vaikuttavuusketju (iooi-menetelmä)
Vaikuttavuus syntyy usean muutoksen ja teon yhteisvaikutuksesta. Vaikuttavuuden
ekosysteemi (Ks. Kuvio 2) auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja yhteisen työn
suuntaamisessa. Ekosysteemi rajataan siten, että se kattaa kaikki onnistumiseen
merkittävällä tavalla vaikuttavat teot. Samalla varmistetaan, ettei panoksia kohdenneta
päällekkäisiin, irrallisiin tai toistensa tuloksia kumoaviin tekoihin.1
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Kuvio 2. Vaikuttavuuden ekosysteemi
Koska vaikuttavuus syntyy samaan tavoitteeseen suunnatun yhteisen työn tuloksena, ei
yksittäisten tekojen vaikutusta ole mielekästä tai edes mahdollista erottaa. Tämä on
huomioitava ekosysteemin vaikuttavuuden arvioinnissa. Panosten, tekojen ja tavoitteena
olevien muutosten välisten suhteiden (esim. kausaliteettien) todentamiseen sijaan,
ekosysteemin vaikuttavuutta arvioidaan yhteisten tulosten ja ekosysteemin toiminnan
kannalta. Toimintaa arvioidaan tiedon, koordinaation ja oppimisen näkökulmista.

1

Vaikuttavuuden ekosysteemin tehtävänä on ns. rajallisen rationaalisuuden riskin pienentäminen. Ks.
esim. Herbert S. 1972. Theories of Bounded Rationality. Teoksessa: Radner R. &. McGuire C. B (toim.)
Decision and Organization. Amsterdam: North-Holland Pub. Co, 161-176.
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Yhteiskunnallinen hyöty

Vaikuttavuudessa on kyse muutoksesta. Siksi myös vaikuttavuuden ekosysteemi
määritellään tavoitteena olevasta muutoksesta käsin. Vaikuttavuustavoite määrittelee
tavoitteena olevan muutoksen kohteen, suuruuden ja toteutumisen aikaikkunan. Sen
asettaminen edellyttää tietoa yhteiskunnallisen hyödyn todennäköisestä ja mahdollisesta
kehittymisestä. (ks. Kuvio 3)
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Kuvio 3. Vaikuttavuustavoite
Tavoitteen on lisäksi hyvä perustua vähintään alustavaan ymmärrykseen sen saavuttamisen
edellyttämistä muutoksista. Ekosysteemi kuvaakin, mitä tulee tehdä toisin, jotta tavoite
voidaan saavuttaa. Ekosysteemi tarvitsee usein tuekseen myös joukon ydintoimintoja, jotka
muodostavat yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisen perustason2.
Vaikuttavuuden ekosysteemi on jatkuvasti muuttuva. Sen tekojen ja niiden välisten
suhteiden tulee mukautua muutoksen etenemiseen. Myös ekosysteemin rajaus saattaa
muuttua, jos muutoksen eteneminen tarkoittaa uusien toimintojen liittämistä yhteiseen
työhön tai tarve joihinkin tekoihin vähenee. Siksi resursseja yhteiseen tavoitteeseen
suuntaavan tavoitteellisen vaikuttavuuden rinnalla tarvitaan oppivaa vaikuttavuutta.3
Yhteinen oppiminen tuottaa tietoa muutoksen etenemisestä ja mahdollistaa ekosysteemin
muokkaamisen onnistumisen vauhdittamiseksi.
Vaikuttavuutta tulee johtaa. Usein vaikuttavuuden johtamisen haasteena on löytää tapa
yhteisen muutoksen johtamiseen ympäristössä, jossa ei ole valmiiksi vuorovaikutuksessa
joustavaa yhteistä systeemiä. Pelkkä yhdyspinta ei riitä. Kunkin teon tulee muokkautua
suhteessa ympäröivään ekosysteemiin. Kriittiset yhdyspinnat löytyvät tyypillisesti juuri
toimijaryhmien ja toimintaympäristöjen väliltä, joissa molemmat muokkautuvat suhteessa
omiin toimintaympäristöihinsä.
Onnistuminen edellyttää monimuotoisuutta. Vaikuttavuuslähtöinen yhteiskehittäminen
ja yhteinen työ on laajasti osallistavaa, sitouttavaa ja yhteistä ymmärrystä luovaa.
Näkökulmien ja osaamisen monimuotoisuus auttavat haastamaan vallitsevia käsityksiä4 ja
kannustaa tunnistamaan niin uusia innovatiivisia ratkaisuja kuin mahdollisuuksia olemassa
olevan osaamisen nykyistä parempaan hyödyntämiseen.5 Osaamisen monimuotoisuus
mahdollistaa myös monimutkaisiin ja kompleksisiin asiakastarpeisiin vastaamisen.
2

Ydintoiminnot voidaan rinnastaa päätöksenteossa käytettäviin uponneisiin kustannuksiin (sunk costs).
Ne tarjoavat perustan muutoksen toteuttamiselle, mutta niihin ei kohdistu tavoitteen saavuttamisen
kannalta merkityksellisiä muutoksia. Erottelu mahdollistaa muutoksella saavutettavan hyödyn ja
kustannusten vertailun sekä tekee näkyväksi muutoksen edellyttämät todelliset lisäpanostukset.
3
Tavoitteellisella ja oppivalla vaikuttavuudella viitataan hyödyntämisen (exploit) ja kokeilun (explore)
yhteensovittamiseen. Elinkelpoinen ja tuloksellinen ekosysteemi edellyttää sekä yhteiseen
tavoitteeseen suunnattua työtä että kokeiluja ja yhteistä oppimista.
4
Vallitsevien käsitysten yhteydessä voidaan puhua myös dominoivasta logiikasta, joka saattaa estää
näkemästä uusia mahdollisuuksia. Ks. esim. Prahalad, C. K., 2004. The Blinders of Dominant Logic.
Long Range Planning, 37, 171-179.
5
Ks. esim. https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitivelydiverse
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TYÖSKENTELY JA SEN VAIHEET
Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelu toteutettiin neljänä yhteiskehittämisen työpajana ja niiden välillä tehtynä vaikuttavuuden ekosysteemin mallinnuksena.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan valmistelu oli tarkoitus saattaa päätökseen toukokuun
2020 loppuun mennessä. Koronaepidemian johdosta kahden työpajan toteutus siirrettiin eloja syyskuulle 2020. Muutos mahdollisti kevään työpajojen tulosten täydentämisen
huhtikuussa toteutetulla verkkokyselyllä.
Työpajojen työskentely valmisteltiin ja niiden tuloksia arvioitiin yhteistyössä kehittämistyön
tueksi nimetyn ohjausryhmän kanssa6. Työpajojen työskentely eteni yhteisen tavoitteen
määrittelystä, tarvittavien muutosten tunnistamiseen ja yhteisen työn ratkaisuihin.
Työpajoihin osallistui noin 60 henkilöä lähes 50 eri organisaatiosta. Ekosysteemin
valmistelusta vastasi palvelupäällikkö Kirsi Eskelinen Espoon kaupungilta ja työskentelyä
fasilitoi Jonna Heliskoski Leadcons Oy:stä.

TYÖSKENTELYN TULOKSET
Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelu tuotti erittäin laajan aineiston
työllisyyden edistämisen kohderyhmistä, heidän tarpeistaan ja tarpeisiin vastaavista
ratkaisuista. Aineisto on koottu tämän raportin liitteenä olevaan Excel-tiedostoon.
Loppuraportissa työskentelyn tulosta tarkastellaan päätöspuu-menetelmää hyödyntäen.
Päätöspuu mahdollistaa työskentelyn tuloksena syntyneen ekosysteemin määrittelyn
työskentelyn näkyväksi tekemien kriittisten valintojen pohjalta. Päätöspuussa nuorten
työllisyyden ekosysteemi määritellään seuraavien viiden valinnan tuloksena:
1.
2.
3.
4.
5.

Yhteisen tavoitteen asettaminen (tavoite)
Ekosysteemien määrä (yksi, useita)
Ratkaisujen määrä (harvoja, useita)
Ratkaisujen innovatiivisuus (suuri, vähäinen)
Ratkaisujen pääasiallinen kohde (tehokkuus, sisältö, koordinaatio)

1 Yhteisen tavoitteen asettaminen
Ensimmäisessä työpajassa nuorten työllisyyden ekosysteemin yhteiseksi tavoitteeksi
asetettiin: alle 30-vuotiaiden espoolaisten työttömien määrän puolittaminen
vuoden 2022 loppuun mennessä kestävästi ja nuorten tarpeet huomioiden. Tavoitteeseen päästään (1) alkavien työttömyysjaksojen määrää vähentämällä ja (2) alkaneita
työttömyysjaksoja lyhentämällä.
Ekosysteemin työskentely alkaa 1.1.2021 ja tavoitteen toteumista verrataan 31.12.2020
tilanteeseen. Tavoitteen asettamisen yhteydessä tehdyn alustavan arvion mukaan, tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutoksia

6

Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat: Elinkeinojohtaja Tuula Antola (pj), Palvelupäällikkö Kirsi
Eskelinen (sihteeri), Työllisyyspalvelupäällikkö Hilla-Maaria Sipilä, Kehittämispäällikkö Sanna Lindholm,
Aikuisten Sosiaalipalvelujen Päällikkö Tapio Nieminen, Alueellisten Nuorisopalvelujen Päällikkö Tero
Luukkonen, Nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling ja Suomenkielisen opetuksen Aluepäällikkö Leena
Lakovaara Espoon kaupungilta, Palvelujohtaja Mika Salo Uudenmaan TE-toimistosta, Liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu ja Palvelujohtaja Sirkka Wiman Omniasta. Ohjausryhmän esittelijänä
toimi Toimitusjohtaja Jonna Heliskoski Leadcons Oy:stä.
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•

matalan kynnyksen palvelujen saatavuudessa

•

oppilaitoksissa tarjottavassa tuessa

•

työllisyyspolkujen tarjoamisessa

•

varhaisessa tuessa

•

yksilöllisen tuessa

•

yhteisen työn kehittämisessä ja johtamisessa

Työpajan jälkeen tavoitteen toteutumisen vaihtoehtoja analysoitiin Työ- ja elinkenoministeriön

tuottamien

Työnvälitystilastojen

kohderyhmät, joihin ekosysteemin tulisi

tietojen

pohjalta.

ensisijaisesti

Analyysissä

tunnistettiin

keskittyä. Lisäksi

alustavalla

simulaatiolla arvioitiin tavoitteen saavuttamiseen vaadittavien kohderyhmien suuruutta sekä
ehkäisevän ja korjaavan työn yhteisvaikutusta. Ohjausryhmän toimesta kohderyhmiä
täydennettiin työelämän ulkopuolella olevilla nuorilla.
Taulukko 1 (Ks. alla) esittelee analyysin tuloksena määritellyt ekosysteemin ensisijaiset
kohderyhmät, valintojen perustelut, kohderyhmien suhteelliset osuudet työttömyyden
puolittamisen kokonaistavoitteesta sekä tunnistettujen asiakasprofiilien määrät. Asiakasprofiilit kuvaavat kunkin kohderyhmän tyypillisiä asiakastilanteita ja -tarpeita. Ne toimivat
jatkotyöskentelyssä konkreettisten asiakasratkaisujen suunnittelun lähtökohtina.
Taulukko 1. Nuorten työllisyyden ekosysteemin ensisijaiset kohderyhmät
Kohderyhmä

Osuus kokonais- Asiakasmuutoksesta
profiileja

Tavoitteena oleva muutos

Tavoitteen perustelu

Alkavien työttömyysjatkojen ehkäisy

Työttömyysjaksot jo nyt lyhyitä ja aktivointiaste 56

7%

5

Alkavien työttömyysjaksojen ehkäisy

Ehkäisevän työn vaikuttavuus

23 %

4

3

Muiden kuin vastavalmistuneiden
työttömyysajan lyhentäminen

Erityinen huomio nuoriin, joilta puuttuu perusasteen
jälkeinen tutkinto, eivät uusi työnhakuaan ja/tai
siirtyvät työvoiman ulkopuolelle

7%

6

4

Alkavien työttömyysjaksojen ehkäisy

Ehkäisevän työn vaikuttavuus

27 %

4

Vastavalmistuneiden
työttömyysajan lyhentäminen

Viivästyneen työllistymisen syiden tunnistaminen ja
varhainen tukeminen

3%

4

Muiden kuin vastavalmistuneiden
työttömyysajan lyhentäminen

Erityinen huomio nuoriin, joilta puuttuu perusasteen
jälkeinen tutkinto, eivät uusi työnhakuaan ja/tai
siirtyvät työvoiman ulkopuolelle

33 %

4

Siirtyminen työelämän ulkopuolelta
mukaan työelämään

Työelämän ulkopuolella olevien tunnistaminen ja
tukeminen osaksi työelämää

na

6

1

Ikäryhmä
15-19

2
20-24

5

25-29

6

7

15-29

Kohderyhmiin kuuluvien nuorten määrien kehitystä seurattiin koko työskentelyn ajan.
Koronaepidemiasta johtuen, työttömyyden puolittamisen vertailuluvun arvioidaan nousevan
epidemiaa

edeltävästä

2000

työnhakijasta

noin

4000

työttömään

työnhakijaan.

Vastavalmistuneiden ja muiden työnhakijoiden suhteellisissa osuuksissa ei kuitenkaan
näyttäisi olevan merkittävää muutosta minkään ikäryhmän osalta. Kuvio 4 havainnollistaa
15-29-vuotiaiden espoolaisten työttömien määrässä, palveluiden käytössä ja aktivointiasteessa tapahtuneita muutoksia.
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15-29-vuotiaat työttömät, palvelujen käyttö ja aktivointiaste
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Aktivointiaste
70

5000

60
50

4000

40

3000

30

2000

20

1000

AKTIVOINTIASTE

NUORET YHTEENSÄ

Työttömiä työnhakijoita
6000

10
joulu.20

marras.20

loka.20

el o.20

syys.20

kesä.20

heinä.20

touk o.20

huhti.20

maalis.20

helmi .20

tammi.20

joulu.19

loka.19

marras.19

el o.19

syys.19

heinä.19

kesä.19

touk o.19

huhti.19

maalis.19

helmi .19

0
tammi.19

0

Kuvio 4. 15-29-vuotiaat työttömät, palvelujen käyttö ja aktivointiaste Espoossa 01/2019 –
07/2020 [Tilastotiedon lähde: Työnvälitystilasto (TEM)]
2 Ekosysteemien määrän tunnistaminen
Yhteiskehittämisen toisessa työpajassa keskityttiin ensisijaisten kohderyhmien tyypillisten
asiakasprofiilien tunnistamiseen ja niihin vastaavien ratkaisujen kuvaamiseen. Työpajan
tuloksia arviointiin ja täydennettiin kohderyhmiä sekä työllisyyden asiantuntijoita osallistavalla Webropol-kyselyllä.
Työpajan ja kyselyn tuloksena kuvattiin 33 tyypillistä kohderyhmiin kuuluvien nuorten
tilannetta ja 344 niihin vastaavaa ratkaisua. Kuvatut ratkaisut luokiteltiin (1) toteutuksen
toimintaympäristön, (2) itsenäisen ja yhteisen työn roolin, (3) toteutuksen nykytilan ja (4)
ratkaisujen mahdollisen rahoitustavan näkökulmista. Luokittelun perusteella eri kohderyhmien ratkaisujen toimintaympäristöt eroavat merkityksellisellä tavalla toisistaan (ks.
Kuvio 5). Tuloksesta seuraa, että espoolaisten nuorten työttömyyden puolittava kokonaisratkaisu rakentuu usean, kohderyhmien erilaiset tarpeet huomioivan ekosysteemin
pohjalle.
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Työpaikka
23 %
SOTE-palvelut
11 %

Koulutus
28 %

Työllisyys-palvelut
SOTE-palvelut
36 %
2%

Vapaa-aikalyhentäminen
työttömyysjaksojen
4%

Työpaikka
25 %

Koulutus
32 %

vastavalmistuneiden
työttömyysjaksojen lyhentäminen
VapaaKoulutus
aika
12 %
10 %
Työpaikka
12 %

SOTE-palvelut
31 %

Työllisyys-palvelut
35 %

Työllisyys-palvelut
37 %

Kuvio 5. Nuorten työllisyyden ekosysteemien toimintaympäristöt
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mukaan työelämään

Työpaikka
7%

Vapaa-aika
13 %

SOTE-palvelut
28 %

Koulutus
19 %

Työllisyys-palvelut
33 %

Yhteisen työn ja asiakasohjauksen merkitys korostuu muutoksen toteuttamisessa (Ks. Kuvio
6). Luokittelun perusteella lähes 80 % kohderyhmien tilanteisiin ja tarpeisiin vastaavista 344
ratkaisusta on sellaisia, jotka toteutetaan joko yhdessä eri toimintaympäristöjen edustajien
kanssa tai ne liittyvät toimintaympäristöjen välillä tapahtuvaan asiakasohjaukseen. Vain
noin 20 % on mahdollista toteuttaa itsenäisesti ilman toimintaympäristöjen rajat ylittävää
yhteistyötä.

Yhteisen ja itsenäisen työn osuudet toimenpiteistä
51 %

0%

10 %

20 %

28 %

30 %

Yhteisen ty ön toimenpiteet

40 %

50 %

60 %

21 %

70 %

Asiakasohjaukseen liittyvät toimenpiteet

80 %

90 %

100 %

Itsenäisen työn toimenpiteet

Kuvio 6. Yhteisen ja itsenäisen työn osuudet kaikissa ratkaisuista
Luokittelu paljastaa myös, että noin puolet tarvittavista ratkaisuista on jo olemassa ja niitä
voidaan suoraan hyödyntää ekosysteemin toiminnassa. Lisäksi lähes 45 % on olemassa,
mutta niiden hyödyntäminen edellyttää muutoksia toimintavoissa. Vain 5 % ratkaisuista
vaatii uuden palvelun kehittämistä.
Tarvittavien ratkaisujen olemassaolo heijastuu myös alustavaan arvioon niiden kustannusvaikutuksesta. Näyttäisi siltä, että 55 prosenttia asiakasprofiilien tarpeisiin vastaavista
ratkaisuista ei aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia tuottavista
ratkaisuista neljännes on sellaisia, jotka edellyttävät ekosysteemin toimijoiden nykyisen
asiakasvolyymin kasvattamista. Kolmannekseen voidaan soveltaa vaikuttavia hankintoja ja
viidennekseen mahdollisesti myös vaikuttamisinvestoimisen ratkaisuja.
3 Ratkaisujen määrän tunnistaminen
Kolmas

päätöspuun

valinta

liittyy

tarvittavien

ratkaisujen

määrän

tunnistamiseen.

Vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää erottaa, saadaanko haluttu muutos aikaan
yksittäisiin ratkaisuihin panostamalla vai tapahtuuko muutos usean saamaan tavoitteeseen

Merkittävä osa
kokonaishyödystä syntyy
yksittäisten ratkaisujen
tuloksena
1, 2. 3. 4. …

Kokonaishyöty

Kokonaishyöty

tähtäävän ratkaisun yhteisvaikutuksesta (Ks. Kuvio 7).

Ratkaisut

Kuvio 7. Ratkaisujen hyödyn muodostuminen
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Kokonaishyöty syntyy
riittävän monen samaan
tavoitteeseen tähtäävän ja
ratkaisun yhteisvaikutuksesta
1 2 3 4 5 6 7…

Ratkaisut

Asian selvittämiseksi kunkin kohderyhmän asiakasprofiilit ja ratkaisut kuvattiin verkostokarttoina (ks. Kuvio 7). Karttojen pohjalta tunnistettiin eri asiakasprofiileja yhdistävät
ratkaisut ja arviointiin niiden merkitystä kohderyhmän tavoitteen saavuttamisessa.
15-19-vuotiaat (kohderyhmän koko: 234 nuorta/kk*)

20-24-vuotiaat (kohderyhmän koko: 936 nuorta/kk*)

Toimenpiteet TOP 3
Toimenpiteet TOP 10

Matalan kynnyksen kohtaaminen, 2

Oppilaitosvierailut, 5

Osallistumismahdollisuudet, 6

Yrittäjyys, 5

Kieliopinnot, 6

Myöhään maahan tullut nuori, joka
täydentää peruskoulun opintoja

Työelämätaidot, 11

9-luokkalainen

Taloudellinen kannuste, 5

Koko perheen huomioiminen, 6

Mahdollisuuksien tunnistaminen,5

Vapaa-aika ja harrastukset, 6

Työharjoittelu, 14
Positiivinen diskriminointi, 9
Tekemällä oppiminen, 12

Terveydenhuollon palvelut, 12
Pelilliset työmenetelmät, 2
Sosiaalinen kuntoutus, 2
Vapaa-aika ja harrastukset, 4
Etsivä nuorisotyö, 16
Päihde- ja mielenterveyspalvelut, 43
Sosiaalityö, 4
Vakituinen asunto, 4
Kuntoutus- ja terapiapalvelut, 4

Ohjaamo, 6
Työpaja, 29

Nuorella on puutteelliset
työelämätaidot. Mahdollisesti
myös mielenterveysongelmia

Päihdeongelmainen
ja/tai asunnoton nuori

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen, 14

Opinto-ohjaus, 17
Nuori, jolla ei ole kosketusta
tai tietoa työelämästä

Työpaja, 3
Arjen taidot, 3

Nuoren peruskoulun jälkeinen jatko
epäselvä. Nuorella mahdollisesti myös
oppimisvaikeuksia

Nivelvaiheen tuki, 12

Mentori/tutor, 5
Onnistumistarinat, 5
Etsivä nuorisotyö, 5

Asenteisiin vaikuttaminen, 3
Uravalmentaja/työvalmentaja, 3

Ohjaamon tunnettuus, 24

Työelämätaidot, 93
Monialainen verkosto, 31

Työnhakutaidot, 12

Sosiaaliset verkostot, 15
Työharjoittelu, 30

Tekemällä oppiminen, 10
Asenteisiin vaikuttaminen, 5

Nuori, jonka opinnot uhkaavat
keskeytyä

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen, 7
Ohjauksen varmistaminen, 23

Varhainen tunnistaminen, 4

Ohjaamo, 4

Ryhmämuotoiset palvelut, 11
Opettajan antama tuki, 7

Korkeasti koulutettu alalle,
jolla vähän töitä tarjolla

Tilanteen kattava kartoittaminen, 168
Taloudellinen kannuste, 202

Nuori on ollut pitkään työelämän
ulkopuolella. Vanhemmat ottavat
yhteyttä.

Työkokeilu, 117
Nuorella päihdeongelma
ja/tai trauma

Asenteisiin vaikuttaminen, 18
Mahdollisuuksien tunnistaminen, 18

Nuorella keskeytyneitä
tutkintoja ja halu työllistyä

Sosiaaliset taidot, 2

KELA-listalaiset, jotka Ohjaamo
kutsuu tapaamiseen

Toimenpiteet TOP 3
Toimenpiteet TOP 10

Työpaja, 68
Nuorelta puuttuu
koulutus
Matalan kynnyksen työtehtävät, 64

Yrittäjyys, 2

Positiivinen kannustaminen, 32
Päihde- ja mielenterveyspalvelut, 32

Positiivinen diskriminointi, 11

Tilanteen kattava kartoittaminen, 12

Haasteena työttömyyden
ylisukupolvisuus

Matalan kynnyksen kohtaaminen, 11

Asenteisiin vaikuttaminen, 12

Työelämätaidot, 53
Työnhakutaidot, 9

Matalan kynnyksen työtehtävät, 6

Vapaa-aika ja harrastukset, 21

Vastavalmistunut nuori,
jolla ei ole työkokemusta
Vieraskielinen, jonka kielitaito
ei riitä 2. asteen opintoihin tai
työllistymiseen
Oppimisvaikeuksien tunnistaminen, 3
Koko perheen huomioiminen, 3

Nuorella mielenterveystai päihdeongelma

Vertaistukihenkilö, 11
Kuntoutus- ja terapiapalvelut, 11
Yhteisöllisyyden tukeminen, 4

Maahanmuuttajataustainen
kotiäiti

Oppilashuolto, 4

Työkokeilu, 21
Nuori on kokenut
koulukiusaamista ja/tai
yksinäisyyttä

Päihde- ja mielenterveyspalvelut, 26

Mentori/tutor, 6
Vapaaehtoistyö, 6

Ryhmämuotoiset palvelut, 16

Työharjoittelu, 21

Etsivä nuorisotyö, 4
Kotiin vietävät palvelut, 4
Koulukiusaamiseen puuttuminen, 11
Koulun ilmapiirin kehittäminen, 4
Nuoriso-ohjaajat yläkouluihin, 4
Vapaa-aika ja harrastukset, 4

Yritysten yhteiskuntavastuun
hyödyntäminen, 2

Nuorella puutteelliset arjen
taidot (esim. netti)

Yritysyhteistyö, 2

Arjen taidot, 5

Arjen taidot, 3
Kieliopinnot, 5

Osaamisen tunnistaminen, 6
Taloudellinen kannuste, 6

Terveydenhuollon palvelut, 4

Työpaikkojen luominen, 41

Vapaaehtoistyö, 11

Nuorella fyysinen
sairaus tai sairauksia

Omatyöntekijä/rinnallakulkija, 43

Joustava tuki, 6
Kohderyhmän tavoittaminen, 6

Nuoren työsuhde päättymässä.
Ei tietoa seuraavasta työstä

Uravalmentaja/työvalmentaja, 84

Kohderyhmän tavoittaminen, 5

Koko perheen huomioiminen, 11

Kieliopinnot, 11

Mentori/tutor, 49

Omatyöntekijä/rinnallakulkija, 120

Ohjauksen varmistaminen, 147

Vastavalmistunut nuori
kilpailee työpaikoista
kokeneempien kanssa

Nivelvaiheen tuki, 6

Urapalvelu, 2

Varhainen tunnistaminen, 96

Osaamisen tunnistaminen, 20

Työvoimapoliittinen koulutus, 16

Oppisopimus, 2
Osaamisen tunnistaminen, 2

(kohderyhmän koko: 300 nuorta/kk*)

Kuntoutus- ja terapiapalvelut, 32

Opon/kuraattorin tuki, 42

Opiskelutaidot, 16

Etsivä nuorisotyö, 2
Opintonsa
keskeyttänyt nuori
Koulutuskokeilu, 5

Täydennys- ja uudelleenkoulutus, 7

Ei motivaatiota työllistyä
tai kouluttautua

Pelilliset työmenetelmät, 77

Hyvinvoinnin tukeminen, 16

Arjen taidot, 2

Kuntouttava työtoiminta, 19
Oppisopimus, 17

Nuorella oppimisvaikeuksia,
joita ei ole aiemmin todettu.
Kouluvastustusta.

Työelämän ulkopuolelta työelämään

Toimenpiteet TOP 3
Toimenpiteet TOP 10

Kohderyhmän tavoittaminen, 26

Tutkintoon johtava koulutus, 16

Valmistuvalla nuorella
ei ole kokemusta tai
uskallusta työnhakuun

Opettajan antama tuki, 11
Täsmäkoulutus, 11

Varhainen tunnistaminen, 13

Oppilashuolto, 61

*Arvio kohderyhmän koosta perustuu TEM:n työnvälitystilaston 04/2020 lukuihin

25-29-vuotiaat (kohderyhmän koko: 1 975 nuorta/kk*)

Oppisopimus, 53

Matalan kynnyksen työtehtävät, 9

Tilanteen kattava kartoittaminen, 7

*Arvio kohderyhmän koosta perustuu TEM:n työnvälitystilaston 04/2020 lukuihin

Osaamisen tunnistaminen, 26

Mentori/ tutor, 13
Opinto-ohjaus, 23
Nuori, jonka opinnot
uhkaavat keskeytyä

Ohjauksen varmistaminen, 40

Nuorella ei ole tietoa
työmahdollisuuksista

Onnistumistarinat, 18

Yritysyhteistyö, 15

Monialainen verkosto, 12

Oppilashuolto, 5

Taloudellinen kannuste, 19

Omatyöntekijä/rinnallakulkija, 71

Sosiaaliset taidot, 3

Työpaikkojen luominen, 4

Uravalmentaja/työvalmentaja, 50
Työkokeilu, 32

Mahdollisuuksien tunnistaminen, 37

Yritysyhteistyö, 5

Ammatillisen koulutuksen saanut
nuori, jolla repaleinen työhistoria

Tilanteen kattava
kartoittaminen, 41

Omatyöntekijä/rinnallakulkija, 13

Työnhakutaidot, 17

Toimenpiteet TOP 3
Toimenpiteet TOP 10

Yritysyhteistyö, 5

Mahdollisuuksien tunnistaminen, 5

Työpaja, 9

Sosiaalinen kuntoutus, 5

Vieraskielinen opetus, 3

*Arvio kohderyhmän koosta perustuu TEM:n työnvälitystilaston 04/2020 lukuihin

*Arvio kohderyhmän koosta perustuu TEM:n työnvälitystilaston 04/2020 lukuihin

Kuvio 7. Kohderyhmien asiakasprofiilit ja ratkaisut verkostokarttoina
Seuraavassa

vaiheessa

verkostokarttojen

tulokset

koottiin

kohderyhmittäin,

mikä

mahdollisti myös kohderyhmiä yhdistävien ratkaisujen tunnistamisen (ks. Kuvio 8). Kohderyhmäkohtaisten ratkaisujen määrässä huomioitiin sekä kohderyhmän koko että kunkin
ratkaisun suhteellinen merkitys tavoitteen saavuttamisessa.

15-19-vuotiaat

20-24-vuotiaat

25-29-vuotiaat

(kohderyhmän koko: 234 nuorta/kk)

(kohderyhmän koko: 936 nuorta/kk)

(kohderyhmän koko: 1975 nuorta/kk)

1

Opinto-ohjaus (17)

1

Työelämätaidot (93)

1

Taloudellinen kannuste (202)

2

Työnhakutaidot (17)

2

Omatyöntekijä/rinnallakulkija (71)

2

Tilanteen kattava kartoittaminen (168)

3

Työharjoittelu (14)

3

Oppilashuolto (61)

3

Ohjauksen varmistaminen (147)

4

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen (14)

4

Uravalmentaja/työvalmentaja (50)

4

Omatyöntekijä/rinnallakulkija (120)

5

Tilanteen kattava kartoittaminen (41)

5

Työkokeilu (117)

6

Ohjauksen varmistaminen (40)

6

Varhainen tunnistaminen (96)

7

Uravalmentaja/työvalmentaja (84)

8

Pelilliset menetelmät (77)

9

Työpajat (68)

10

Matalan kynnyksen työtehtävät (64)

11

Työelämätaidot (53)

12

Oppisopimus (53)

Työelämän ulkopuolelta työelämään
(kohderyhmän koko: 300 nuorta/kk)

1

Omatyöntekijä/rinnallakulkija (43)

2

Päihde- ja mielenterveyspalvelut (26)

3

Ryhmämuotoiset palvelut (16)

4

Tilanteen kattava kartoittaminen (12)

5

Asenteisiin vaikuttaminen (12)

Kuvio 8. Kriittisten ratkaisujen tunnistaminen
Analyysin lopputuloksena 344 ratkaisun joukosta nimettiin 20 ratkaisua, joihin keskittymällä
voidaan (1) varmistua ekosysteemin toiminnan suuntautumisesta kaikkiin sen ensisijaisiin
kohderyhmiin, (2) maksimoida toiminnan kohteeksi tulevien nuorten määrä ja (3) kohdentaa
tekeminen tavoitteen saavuttamisen kannalta vaikuttavimpiin ratkaisuihin. Analyysin
perusteella muutokset syntyvät usean samaan tavoitteeseen kohdentuvan ratkaisun
yhteisvaikutuksesta.
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4 Ratkaisujen innovatiivisuus
Yhteiskehittämisen kolmas työpaja keskittyi 15 tavoitteen saavuttamisen kannalta kriittisen
ratkaisun toteutuksen suunnitteluun. Suunnittelussa otettiin kantaa (1) kohderyhmän
tunnistamiseen, (2) ratkaisun käytännön toteutukseen, (3) toteutukseen osallistuviin
sidosryhmiin sekä (4) onnistumisen mittareihin. Työskentelyn tuloksena syntyi 43
toimintamallia ratkaisujen toteuttamiseen käytännössä.
Työpajan työskentelyn lähtökohtana oli jo aiemmin tehty havainto, että valtaosa ratkaisuista
on jo olemassa tai vaatii korkeintaan muutoksia yksittäisissä toimintatavoissa. Siksi
myöskään ratkaisujen tarkemman yhteisen suunnittelun ei oletettu tuottavan uusia palveluinnovaatioita.
Ratkaisujen vähäinen innovatiivisuus voidaan tulkita palvelukehitysprosessin epäonnistumiseksi. Toinen mahdollinen tulkinta on, ettei yksittäisten palvelujen kehittämisellä
voida saavuttaa haluttua tulosta nuorten työllisyyden edistämisessä.7 Vaikka innovatiiviset
palvelut ovat edelleen mahdollisia ja toivottaviakin, on nuorten työttömyyden puolittamiseen
tarvittavat ratkaisut jo keksitty. Innovatiivisuus ei näin ollen liity yksittäisiin palveluihin vaan
niiden muodostamaan uudenlaiseen kokonaisuuteen, nuorten työllisyyden ekosysteemiin.
Palveluinnovaation sijaan kyse on systeemi-innovaatiosta.
6 Ratkaisujen pääasiallinen kohde
Nuorten työllisyyden ekosysteemin käytännön ratkaisuja arvioitiin lopuksi vielä niiden
valmiusasteen ja kohdentumisen perusteella. Valtaosa 15 ratkaisusta ja niitä toteuttavista
43

toimintamallista

vaatii

vielä

jatkokehittämistä

ennen

1.1.2021

käynnistyvää

ekosysteemin työskentelyä. Kehittämistarpeista 60 % liittyy ratkaisujen koordinaatioon ja
20 % niiden sisältöjen kehittämiseen yhteistyössä kohde- ja sidosryhmien kanssa. Hieman
yli puolet ratkaisuista ja toimintamalleista kohdentuu työttömyyden ehkäisyyn.
Koordinaation kehittämisen tarvetta voidaan tarkastella myös asiakkuuden elinkaaren näkökulmasta.

Asiakkuuden

elinkaari

nousee

erityisen

merkitykselliseksi

ekosysteemin

vaikuttavuutta todennettaessa ja johdettaessa. Arvion mukaan 10 % koordinaation
kehittämistarpeesta kohdistuu asiakkuuden alkuun, 85 % sen hoitoon ja 5 % asiakkuuden
hallittuun päättämiseen.
Tarve koordinaation kehittämiseen näkyy toimintamalleihin osallistuvien sidosryhmien
määrässä.

Työttömyyttä

ehkäiseviin

toimintamalleihin

osallistuu

keskimäärin

3

eri

sidosryhmää ja työttömyysajan lyhentämiseen keskimäärin 4. Koulut ja oppilaitokset
osallistuvat lähes 80 % toimintamalleista, 3. sektorin toimijat 56 %:iin ja SOTE-palvelut
noin 50 %:iin. Myös työnantajien rooli ekosysteemissä on merkittävä. Nyt kuvatuissa
toimintamalleissa 35 % edellyttää myös työnantajien osallistumista.

7

Tätä tulkintaa tukee myös havainnot lapsiperheiden tukipalvelujen kehittämisestä Varkaudessa,

Vantaalla, Helsingissä ja Lohjalla. Niissä tehtyjen, lapsiperheiden tukipalvelujen käyttöä analysoivien,
tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että lapsiperheiden käytössä on jo nyt kymmeniä erilaisia
palveluja. Tätä vasten ei ole perusteltua olettaa, että yksittäisen uuden palvelun kehittäminen
vaikuttaisi merkittävästi tavoitteena olevaan lastensuojelun palvelutarpeen vähentämiseen.
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7 Nuorten työllisyyden ekosysteemin määrittely
Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemi voidaan määritellä edellä kuvattujen viiden
vaiheen tuloksena. Määrittely kiteyttää, miten yhteisesti asetettu tavoite voidaan saavuttaa.
Lopputulos edustaa yhtä 24 mahdollisesta vaihtoehdosta. (Ks. Kuvio 8)

Tavoite

Ekosysteemien
määrä

Ratkaisujen määrä

Ratkaisujen
innovatiivisuus

Ratkaisujen
pääasiallinen kohde
Tehokkuus

Suuri
Yksi
Vähäinen

Sisältö
Koordinaatio
Tehokkuus
Sisältö
Koordinaatio

Yksi
Suuri

Koordinaatio

Useita

Tehokkuus
Vähäinen

Nuorten
työttömyyden
puolittaminen

Tehokkuus
Sisältö

Sisältö
Koordinaatio

Suuri

Tehokkuus
Sisältö
Koordinaatio

Yksi
Vähäinen
Useita

Tehokkuus
Sisältö
Koordinaatio
Tehokkuus

Suuri

Sisältö
Koordinaatio

Useita

Tehokkuus
Vähäinen

Sisältö
Koordinaatio

Kuvio 8. Espoolaista nuorten työllisyyden ekosysteemin määrittelyn päätöspolku
Päätöspuun pohjalta, espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemi puolittaa
nuorten työttömyyden vuoden 2022 loppuun mennessä koordinoimalla muutokseen osallistuvien tekojen yhteisvaikutuksia siten, että kohderyhmien erilaiset
tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan yhdessä oppien.
Määritelmä korostaa ekosysteemitasoisen johtamisen merkitystä. Johtamisen kohteena
tulee olla (1) yhteisvaikutuksia kuvaava tieto, (2) ekosysteemin tarvitsemat resurssit ja
niiden käytön koordinointi, sekä (3) jatkuva oppiminen muutokseen mukautumisen ja
sen vauhdittamisen varmistamiseksi. Johtamisen tulee tukea myös ekosysteemin toimijoiden välisen luottamuksen vahvistumista.
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VAIKUTTAVUUDEN MALLINTAMINEN
Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelu toteutettiin kahdella tasolla.
Yhteiskehittämisen työpajat keskittyivät tarvittavien konkreettisten ratkaisujen tunnistamiseen ja sisältöjen kuvaamiseen. Työpajatyöskentelyn taustalla tehtiin vaikuttavuuden
mallinnusta, jonka tehtävänä oli varmistaa, että muodostuva kokonaisratkaisu mahdollistaa
yhdessä asetetun tavoitteen saavuttamisen. Mallinnus toteutettiin työpajojen tuloksia ja
Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoja hyödyntäen.
Vaikuttavuuden simulointi
Yksi keskeinen vaikuttavuuden mallinnuksen työväline oli kohderyhmien tavoitteiden
saavuttamisen simulointi Työnvälitystilastojen tietojen pohjalta rakennettua laskennallista
mallia hyödyntäen. Simuloinnin tehtävänä oli varmistaa toimenpiteiden vaikuttava kohdentaminen sekä eri kohderyhmien, että ehkäisevän ja korjaavan työn välillä. Koska
työttömyysjaksojen ehkäisy vaikuttaa lyhennettävien työttömyysjaksojen määrään, ei
niiden yhteisvaikutus ole muutoin helposti ennakoitavissa.
Loppuraportin

liitteenä

oleva

Excel-tiedosto

sisältää

ekosysteemin

vaikuttavuuden

simulaation, sekä sen laskenta- ja datataulukot. Simulaatio mahdollistaa 31.12.2022
tilanteen ennakoinnin 10 muuttujan avulla. Muuttujien arvot syötetään simulaation punaisiin
soluihin ja niiden tulokset ovat välittömästi nähtävissä viereisissä taulukoissa (Ks. Kuvio 9),
tuloskaavioissa (Ks. Kuvio 10) ja simulaation virtauskaaviossa (ks. Kuvio 11).
Simulaation yhteiset parametrit

Simulaation tulos

Työttömät työnhakijat 31.12.2020
Työttömyysjaksot kuukaudessa 2021 ka.
Työttömyysjaksot kuukaudessa 2022 ka.

4 000
4 000
3 500

hlöä
hlöä/kk
hlöä/kk

Työttömyysturva
Työttömyysturvan maksupäivät kuukaudessa ka.
Onnistumis% ensimmäisen 6 kk:n aikana

33,66
50 %
50 %

€/arkipvä

Alkavien työttömyysjaksojen ehkäisy
Kohderyhmät
15-19 Vastavalmistuneet
15-19 Muut
20-24 Vastavalmistuneet
20-24 Muut
25-29 Vastavalmistuneet
25-29 Muut

Työttömien työnhakijoiden määrä 31.12.2022
Muutos 31.12.2020 -> 31.12.2022
Työttömyysturvan maksut ilman interventioita 1.1.2021 - 31.12.2022
Työttömyysturvan maksut interventioilla 1.1.2020 - 31.12.2021
Muutos työttömyysturvan maksuissa 1.1.2021 - 31.12.2022
Muutos työmarkkinatuen kuntaosuudessa 1.1.-31.12.2022

1 954
-51 %
29 342 178 €
18 797 612 €
-10 544 566 €
-244 255 €

Simulaation tulos
Kohderyhmäkerroin
5
5
5
5
5
5

Onnistumis%
30 %
30 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Yli 2kk kestäneiden työttömyysjaksojen lyhentäminen
Kohderyhmät
15-19 Vastavalmistuneet
15-19 Muut

Onnistumis%
0%
0%

20-24 Vastavalmistuneet
20-24 Muut
25-29 Vastavalmistuneet
25-29 Muut

15 %
40 %
15 %
40 %

Kohderyhmä 2021-2022

6 196
9 828
8 399
41 425
8 136
49 456
123 441

Kohderyhmä/kk ka.
258
410
350
1 726
339
2 061
5 143

Muutos 2021-2022
372
590
420
2 071
407
2 473
6 332

Muutos/kk ka.
15
25
17
86
17
103
264

Simulaation tulos
Muutos 2021-2022
397
700
541

Muutos/kk ka.
17
29
23

7 801
583
12 980
23 003

325
24
541
958

Työelämän ulkopuolelta mukaan työelämään
Työelämään siirtyvät nuoret kuukaudessa ka.

300

Kuvio 9. Simulaation muuttujien syöttäminen
Kuviossa 9 esitettyjen muuttujien arvot tarjoavat yhden vaihtoehdon nuorten työttömyyden
puolittamistavoitteen saavuttamiseen 31.12.2022 mennessä. Tässä esimerkissä tavoitteen
saavuttaminen tuottaa noin 10,5 miljoonan euron säästön 15-29-vuotiaiden työttömyysturvan maksuissa 1.1.2021-31.12.2022, sekä lähes 250 000 euron säästön pitkittyneiden
työttömyyksien kuntaosuuksissa.
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Eri kohderyhmien alkavien työttömyysjaksojen ehkäisyn ja yli 2kk kestäneiden työttömyysjaksojen lyhentämisen onnistumisprosentteja arvioitaessa on tärkeää huomioida näiden
kahden tavoitteen erilainen vaikutus kokonaistulokseen. Kuten simulaation avulla voidaan
nähdä, yksi onnistuneesti ehkäisty alkava työttömyysjakso tuottaa keskimäärin noin 1090
euron säästön työttömyysturvan maksuissa 1.1.2021-31.12.2022. Säästöä voi verrata
yhteen onnistuneesti lyhennettyyn työttömyysjaksoon, jonka keskimääräinen säästö on 370
euroa.
Vertailua tehdessä on kuitenkin syytä huomioida, että ehkäisevä työ kohdistuu lähes aina
huomattavasti laajempaan kohderyhmään kuin korjaava työ. Siksi simulaatioon on lisätty
ehkäisevän työn kohdalle kohderyhmäkerroin, joka mahdollistaa toimintamallien kohderyhmien suuruuksien huomioimisen toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa.8
Asiakaskannan työttömät työnhakijat

Asiakaskannan työttömyysturvan maksut

4500

1600 000 €

4000

1400 000 €

3500

1200 000 €

3000
1000 000 €

2500
800 000 €

2000
600 000 €

1500

Ilman interventioita

Ilman interventioita
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Interventioilla
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200 000 €
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Kuvio 10. Simuloinnin tuloskaaviot
Simulaation tuloskaaviot (Ks. Kuvio 10) esittävät työttömien työnhakijoiden sekä
työttömyysturvan maksujen määrien kehityksen 1.1.2021-31.12.2022 välisenä aikana.
Lisäksi ne kuvaavat perusuran (ennuste ilman toimenpiteitä) ja simulaation välistä
säästöpotentiaalia kuukausittain sekä kumulatiivisena kertymänä koko ajanjaksolla.
Simulaatioon lisättiin myös hyvin alustava ennuste toimenpiteiden vaikutuksesta yli 12 kk
kestäneistä työttömyysjaksoista maksettaviin Espoon kuntaosuuksiin.
Kolmas simulaation tulosnäkymä kokoaa simulaation tulokset virtauskaavioon (ks. Kuvio
11). Virtauskaavio auttaa hahmottamaan, miten simulaatioon syötetyt arvot vaikuttavat
työpajoissa suunniteltujen ratkaisujen kohderyhmien määriin ja niiden tavoitteena oleviin
tuloksiin. Virtauskaavio näyttää myös, miten eri ratkaisut osallistuvat ehkäisevään ja
korvaavaan työhön, sekä työelämän ulkopuolelta mukaan työelämään haluttavien nuorten
kanssa

työskentelyyn.

Virtauskaaviota

voidaan

hyödyntää

ekosysteemin

toiminnan

seurannan lähtökohtana (ks. Kuvio 13).

8

Edellä kuvatut keskimääräiset säästöt antavat viitteellisen arvon ehkäisevän ja korjaan työn
kokonaisvaikutuksen sekä niihin kohdistettavien toimintamallien vertailuun. Nyrkkisääntönä voidaan
sanoa, että ehkäisevään työhön panostaminen on korjaavaa työtä tuottavampaa, kun se toteutetaan
laajoille kohderyhmille tarkoitettuja kustannustehokkaita toimintamalleja hyödyntäen. Korjaavan työn
intensiivisten ja yksilökustannuksiltaan korkeiden palvelujen hyödyntäminen ehkäisevässä työssä
johtaa helposti päinvastaiseen lopputulokseen.
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Kuvio 11. Ekosysteemin simulaation virtauskaavio
Simulaatiota voidaan myöhemmin täydentää eri ratkaisujen toteuttamiseen käytettävillä
kustannuksilla.

Kustannustietojen

lisääminen

mahdollistaa

kustannusvaikuttavuuden

seurannan ja vaikuttavuusinvestointien laskennan. Ratkaisujen kustannustiedoissa on
tärkeää varmistaa, että kyse on nimenomaan muutoksen toteuttamiseen liittyvistä aidoista
lisäkustannuksista, ei sellaisista perustoiminnan kuluista, jotka toteutuisivat ekosysteemistä
riippumatta

(sunk

costs).

Näin

kustannusvaikuttavuutta

voidaan

arvioida

lisä-

ja

rajakustannusten, sekä kustannus-hyötyanalyysien periaatteita noudattaen.
Toinen tärkeä kustannuksiin liittyvä huomio koskee kustannussäästöjen toteutumista.
Näkökulmaa ei tarvitse huomioida, jos tavoitteena oleva hyöty, kuten työttömyysturvan
maksut, on aidosti muuttuva. Jos hyödyn laskentaan sisällytetään myöhemmin esim.
palvelujen käytön kustannuksia, tulee niiden osalta erottaa kiinteät ja muuttuvat
kustannukset.
kysynnän

Kuten

muutosten

työttömyysturvan
mukaan.

Kiinteät

maksut,
tai

muuttuvat

niihin

kustannukset

verrattavat

joustavat

kustannukset

eivät

automaattisesti jousta, mikä saattaa palvelutarpeen vähetessä johtaa kustannussäästöjen
sijaan yksikkökustannusten kasvuun.
Vaikuttavuuden toteutumisen seuranta
Nuorten työllisyyden ekosysteemin vaikuttavuuden toteutumisen seurantaa voidaan tehdä
neljällä tasolla:
1.
2.
3.
4.

Työllisyystilastojen kehitys [Työnvälitystilastot (TEM)]
Ekosysteemin toiminta (ekosysteemikartta)
Ratkaisujen tuloksellisuus (ratkaisukohtaiset mittarit)
Kohde- ja sidosryhmien kokemus (määrälliset ja laadulliset menetelmät)

Työnvälitystilastoja voidaan hyödyntää sekä ekosysteemin tuloksellisuuden seurantaan että
kehittämistä tukevan simuloinnin tarkentamiseen. Vaikuttavuuden kannalta kriittisin
seurannan taso liittyy kuitenkin ekosysteemin toimintaan. Ekosysteemin toiminnan
seurannassa voidaan hyödyntää ekosysteemikarttaa, joka on mahdollista tuottaa jo nyt
laajassa käytössä olevaa verkostokarttaa hyödyntäen (Ks. Kuvio 12).
Verkostokartan täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kartan toteuttamista sähköisenä
lomakkeena sekä lomakkeen täydentämistä tiedolla asiakkuuden elinkaaren vaiheesta (alku,
hoito, päättyminen). Asiakkaan yksilöiviä tietoja ei ole tarvetta siirtää ekosysteemikartan
käyttöön.
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Toimijan x nuorelle y
tekemä verkostokartta
q
q
q
q
q

b

g

Toimija a
Toimija b
Toimija c
Toimija d
…

f

a

h

b

x

c

f

e

j

e

c

d

i

a

g

l
d

m
Sähköinen verkostokartta tuottaa anonyymisti
tiedon asiakkuuteen liittyvistä toimijoista

k

Sähköisten verkostokarttojen avulla voidaan tuottaa kokonaisnäkymä
ekosysteemin toimijoista ja niiden välisistä suhteista

Kuvio 12. Ekosysteemikartta
Ekosysteemikartan avulla voidaan
•

tunnistaa asiakkuuksien tyypilliset alku- ja päättymispisteet kohderyhmittäin

•

tunnistaa ekosysteemin kriittiset ja tyypilliset polut

•

tunnistaa ekosysteemin pullonkaulat

•

tunnistaa ratkaisujen kynnysarvot havaintoaineiston perusteella

•

määritellä ekosysteemin rajat ja tunnistaa ekosysteemissä tapahtuvat muutokset
(Ks. Kuvio 13)

•

arvioida asiakkuuksien tuloksellisuuden suhdetta asiakaspolkuihin ja/tai ratkaisujen
kombinaatioihin (edellyttää anonymisoitua asiakastunnistetta)

Ekosysteemin pullonkaulojen tunnistaminen mahdollistaa kohdennetut investoinnit esim.
asiakasjonojen kertaluontoiseen purkamiseen. Tämä voi tulla kysymykseen erityisesti
palveluissa, joiden jonotilanne on vakiintunut ja ne haittaavat merkittävästi ekosysteemin
toimintaa. Vakiintunut jono viittaa palvelun kykyyn vastata palvelukysyntään jonojen
kertaluontoisen purkamisen jälkeen.

Nuorten työllisyyden ekosysteemin
ennakoidun verkoston toiminnot

Nuorten työllisyyden ekosysteemin
toteutuneen verkoston toiminnot
g

Toimijan x nuorelle y
tekemä verkostokartta
q
q
q
q
q

Toimija a
Toimija b
Toimija c
Toimija d
…

f

b

e

d

h

b

x
c

c

f

j

e
l
m

Kuvio 12. Ennakoitu ja toteutunut ekosysteemi
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Työpajojen työskentelyn tuloksena syntyi alustava hahmotelma yksittäisten ratkaisujen ja
toimintamallien tuloksellisuuden seurannasta sekä mittareista. Ratkaisukohtaisia mittareita
täydennetään jatkokehityksen yhteydessä. Seuranta huomioidaan myös ratkaisujen
kustannuslaskentaan valmisteltaessa.
Neljäntenä

seurannan

kohteena

on

nuorten

ja

työhön

osallistuvien

sidosryhmien

kokemukset. Nuorten osalta kokemuksen seurantaa tulee toteuttaa sekä yksittäisiin
kohtaamisiin liittyen, että asiakkuuden vaiheisiin kiinnittyen. Sidosryhmien kuuntelu taas on
merkittävä osa ekosysteemin toimijoiden välisen luottamuksen vahvistamista. Kuuntelu
voidaan toteuttaa osana ekosysteemin kumppanuuksien säännönmukaisia sopimus- ja
seurantatapaamisia, jolloin se kytkeytyy luontaiseksi osaksi kumppanuuksien tavoitteellista
kehittämistä9.

EKOSYSTEEMIN JOHTAMINEN
Yhteiskehittämisen viimeinen työpaja keskittyi ekosysteemin onnistumisen johtamiseen.
Taulukko 2 kokoaa työpajan tuottamia konkreettisia esimerkkejä ekosysteemin johtamisen
kohteiksi ja työvälineiksi.
Taulukko 2. Nuorten työllisyyden ekosysteemin johtaminen
JOHTAMISEN TYÖVÄLINE

Kohderyhmien
tunnistaminen
ja tunteminen

Tieto

Resurssit

Oppiminen

Tieto nuoren tilanteesta ja
tarpeista yksilöllisen
työllisyyspolun tukena

Helposti saatavilla oleva tieto
ekosysteemin resursseista

Tuloksellisten työllisyyspolkujen
tietotarpeista oppiminen ja
tiedon hallinnan työvälineiden
kehittäminen

Esim. Yhteiset tietopalvelut sekä
nuoren omistama ja mukana
kulkeva tieto

JOHTAMISEN KOHDE

Tieto nuorten siirtymistä
ekosysteemin tekojen välillä
Tieto nuorten tuloksellista
työllisyyspoluista

Yhteisen työn
koordinointi

Esim. Ekosysteemisopimus
saattaen vaihdon toteuttamisesta
ja todentamisesta sekä
ekosysteemikartan toteuttaminen
verkostokarttaa kehittämällä
Nuoren työllisyyspolun tulostiedon
kerääminen yhteisvaikutuksen
todentamiseksi

Muutosta
tukeva
yhteisvaikutus

9

Esim. Nuorten työllisyyspolkujen
vaiheiden tunnistaminen ja
polkujen analysointi kriittisten ja
tyypillisten polkujen sekä
ekosysteemin pullonkaulojen
tunnistamiseksi

Esim. Palvelujen verkostokartta 3.
sektorin ja vapaaehtoistyön
resursseilla täydennettynä
Ekosysteemin tarvitsemien
resurssien koordinointi ja
riittävyyden varmistaminen
Ekosysteemin kriittisten polkujen
tunnistaminen ja resurssien
varmistaminen
Esim. Tarvittavien resurssien
saatavuuden koordinointi (ketterä
resurssien kohdentaminen) ja
ekosysteemin pullonkaulojen
tunnistaminen
Nuorten tarvitsemien resurssien
oikea-aikaisen kohdentamisen
varistaminen parhaan
yhteisvaikutuksen saavuttamiseksi
Esim. Yksilölliset suunnitelmat
työllisyyspoluksi ja tuloksellisten
työllisyyspolkujen
yhteisvaikutuksen ymmärtäminen

Esim. Yhteisten tietopalvelujen
kehittäminen ja työllisyyspolkujen
yhteinen analysointi
Ekosysteemin toiminnan
johtamisesta oppiminen ja
johtamisen kehittäminen
Esim. Ekosysteemisopimukset,
ekosysteemin toimijoiden välisen
luottamuksen vahvistaminen ja
yhteiseen työhön sitouttaminen

Yhteisvaikutuksesta oppiminen ja
rationaalisen rajallisuuden riskien
yhteinen tunnistaminen
Esim. Hyvien käytäntöjen
tunnistaminen ja skaalaaminen,
käytännöt oppivan
vaikuttavuuden vahvistamiseksi

Koska vaikuttavuudessa on kyse muutoksesta, ovat myös sitä tuottavat vaikuttavuuden ekosysteemit
alati muuttuvia. Onnistuminen edellyttää yhteiskehittämistä, yhteistä työtä ja oppimista – yhteistä
kyvykkyyttä muutosten toteuttamiseen. Havainto on suunnannut vaikuttavuuden tutkijoiden ja
arvioijien huomion yhteiseen työhön osallistuvien toimijoiden välisiin suhteisiin. Vaikuttavuus edellyttää
tavoitteellista ja suunnitelmallista kumppanuuksien johtamista. Ks. esim. Van Slyke D. M. 2009.
Collaboration and Relational Contracting. Teoksessa: O’Leary R. & Bingham L. B. (toim.) The
Collaborative Public Manager. New Ideas for the Twenty-first Century. Washington, D.C.: Georgetown
University Press
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Nuorten työllisyyden ekosysteemin johtamisen tärkeimpiä haasteita ovat toimijoiden
sitouttaminen yhteiseen työhön ja ekosysteemin jatkuvan muutoksen hallinta. Haasteet
liittyvät merkittävällä tavalla toisiinsa. Nuorten työttömyyden vuoden 2022 loppuun
mennessä puolittavan ekosysteemin on pystyttävä mukauttamaan toimintaansa muutoksen
edetessä. Mukautumisen tulee perustua jatkuvaan tuloksellisuuden seurantaan ja yhteiseen
oppimiseen. Samalla on varmistettava, että jokainen ekosysteemin toimintaan osallistuva
sidosryhmä kokee hyötyvänsä yhteisestä työstä.
Muuttuvassa ekosysteemissä toimijoiden välisten suhteiden tulee joustaa. Ekosysteemin
johtaminen tuottaa puitteet jouston toteuttamiseksi. Sopimuksellisten suhteisen rinnalle
tarvitaan tavoitteellista ja suunnitelmallista vaikuttavuussuhteisen luomista ja yhteistä
kehittämistä.
näkökulmasta

Myös

yhteisen

voidaan

työn

puhua

sanoittamisen

toimintaympäristön

merkitys

korostuu.

”yhteisestä

Ekosysteemin

koodaamisesta”,

joka

helpottaa muutosten ennakointia ja kannustaa systeemitason innovaatioihin .
10

JATKOKEHITYKSEN KOHTEET
Yhteiskehittäminen ja sitä tukenut vaikuttavuuden ekosysteemin mallintaminen ovat
tuottaneet erittänyt rikkaan aineiston ekosysteemin jatkokehityksen tueksi. Monet jatkokehitysmahdollisuudet hyödyntävät suoraan tämän loppuraportin liitteenä olevaa aineistoa.
Mahdollisia jatkokehittämisen kohteita ovat esim.
•
Kohderyhmien asiakasprofiilien (33 kpl) ja niihin kohdennettujen ratkaisujen (344
kpl) hyödyntäminen asiakastyön tukena. Jatkokehitys voisi tarkoittaa esim. sellaisen
selainpohjaisen ratkaisun tuottamista, joka mahdollistaisi eri tuen tapojen
löytämisen asiakkaan tilanteen kuvaamisen pohjalta.
•
Ekosysteemin vaikuttavuuden toteutumisen seuranta eri näkökulmista. Nyt kerätty
ja luokiteltu aineisto tukee sellaisen vaikuttavuuden todentamisen mallin
rakentamista, joka mahdollistaa toteutumisen seurannan esim. vaikuttavuustavoitteiden,
kohderyhmien,
toimintaympäristöjen
ja
rahoitusratkaisujen
11
näkökulmista .
•
Nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelun, ja myöhemmässä vaiheessa myös
toteutuksen, mallien skaalaaminen muihin työllisyyden edistämisen kohderyhmiin.
•
Vaikuttavuuden ekosysteemikumppanuuden konseptointi (sopimus ja käytänteet)

EKOSYSTEEMIN VALMISTELUN ETENEMINEN
Ekosysteemin

valmisteluvaiheen

jälkeen

alkaa

projektin

seuraavien

askelmerkkien

asettaminen vuosille 2021 – 2022 ja 2022 - 2024. Raportin alkuosuus on piirtänyt tarkan
kuvauksen siitä, millaisia huolia, tarpeita ja ratkaisuja nousee esiin verkostoista, jotka
tekevät töitä nuorten kanssa. 20 kriittisen toimenpiteen edelleen kehittäminen piirtää myös
suuntaa antavan kuvan siitä, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota missäkin
kohderyhmässä, ja ketkä ovat oleellisia toimijoita palveluratkaisun eteenpäin viemisessä.
Ratkaisujen toteuttamiseksi on luotu myös suuntaa antavat lisäkustannusarviot sekä koko
aineistokokonaisuutta on hyödynnetty simulaatiomallin luomiseen.

10

Toimintaympäristön koodaamisesta voidaan puhua myös markkinamuotoiluna

11

Samaa logiikkaa käytetään mm. ilmiöpohjaisen budjetoinnin valmistelussa ja toteutumisen
seurannassa
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#SUUNNITELMA tulee etenemään tulevien vuosien osalta seuraavanlaisesti:
Taulukko 3. Ekosysteemin valmistelun eteneminen
Aikataulu

Toimenpide

Elokuu 2020 – lokakuu 2020

Työpajassa 3 luotujen ratkaisujen vertailu
• Espoo työllisyyden kuntakokeiluun ja siihen integroituviin
o

Omnian OKM hankkeisiin ja strategiseen
yhteistyöhön

o

sosiaali- ja terveyspalveluiden työkyky hanke

• tunnistettiin uusi lisäkokeilua edustava kokonaisuus
ennaltaehkäisevään työllisyyden edistämistyöhön, jossa
tekemisen painopiste on palveluintegraatioissa ja
prosesseissa, ei palveluinnovaatioissa.
• lisäkokeilun toimijoiksi nostettiin työpajoissa yläkoulut, toinen
aste, Ohjaamotalo kokonaisuus, nuorisopalvelut,
ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdepalelut ja
Marraskuu 2020 – vuoden alku 2021

aikuissosiaalityö.
• Työllisyyspalvelut rekrytoivat lisäkokeilun koordinointiin ja
tarkennettavien pilottien tekemiseen 2 henkilöä, sekä 1
henkilön tavoitteellisen ja oppivan vaikuttavuuden ja
viestinnän toteuttamiseen sekä mahdollisten
yhteishankkeiden hakemiseen.
• Suunnitelman valmistelu tarkemmalle tasolle.
• Viestinnän rakentaminen yhteistä työtä tukemaan
• Sopimus yhteiseen työhön osallistumisesta
• Nuorten ohjausryhmä / asiakaspaneelin perustaminen
• Verkostokartan luominen

2021 – 2022: Nuorten työllisyyden toimii

• Nuorten työllisyyden edistämisen ekosysteemi on käynnissä,
sitä seurataan ja sen aikana opitaan.
• Toimintaa kehitetään ja suunnitelmia muutetaan oppien ja
kokemusten valossa. Erityisesti lisäkokeilun ideana on toimia
pilotoiden ja kokeillen, tarvittaessa haetaan uusia hankkeita.
Toimenpiteissä paljon painoarvoa koordinaatiotyöhön ja
viestinnälle.
• Tavoitteena on pysyvien toimintamallien ja ratkaisujen
luominen.
Ekosysteemin toimijat
• kuntakokeilu
• Ohjaamotalo
• Omnia yhteistyö, työpajat ja OKM hanke
• Sosiaali- ja terveystoimialan kanssa tehtävä yhteistyö ja
mahdollinen STM työkykyhanke. Myös nuorten
työkykypalveluiden kehittäminen osaksi Ohjaamotaloa.

2021 syksy (syyskuu – marraskuu)
2022 syksy

• ”lisäosa”
Seuraavien 20 toimenpiteen työpajat
Valmistautuminen vuoden 2023 toimenpiteisiin: mitä
vapautuneilla resursseilla tehdään? Miten haluamme jatkaa
yhteistyötä?

2022 loppu vuosi
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Tulosten julkaisu

KUNTAKOKEILU ESPOOSSA LYHYESTI
Espoon kaupunki on osa laajempaa työllisyyden kuntakokeilumallia, joissa
tavoitteena

on

nykyistä

tehokkaammin

edistää

työttömien

työnhakijoiden

työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan
työvoiman

saatavuuteen.

Kokeilujen

tarkoituksena

on

parantaa

erityisesti

pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä
tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin
tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet
sekä osaamisen kehittämistarpeet. (TEM, 23.9.2020)
Espoon työllisyyskokeilun tavoitteena on palveluiden ja niiden tarjoamisen systeeminen
muutos, joka parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkinaasemassa olevien pääsyä työmarkkinoille sekä tuo uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen parantamalla työttömien koulutuspalveluita ja parantamalla yritysten julkisia
rekrytointipalveluita.

Kuvio 14. Kuntakokeilun palvelukokonaisuudet
Kuntakokeilussa on kolme palvelualuetta: alku-, neuvonta- ja urapalvelut, osaamisen
kehittämisen palvelut ja työhön kuntouttavat palvelut. Espoon kaupungin työllisyyden
kuntakokeilun asiakkaita ovat 1) kaikki työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävissä
palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan; 2) kaikki alle 30-vuotiaat
työttömät

työnhakijat

ja

työllistymistä

edistävissä

palveluissa

olevat

työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta; 3) kaikki työttömät vieraskieliset
ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
Kuntakokeilun organisaatiomallissa nuorten palveluita kehitetään ja koordinoidaan
matriisimaisen toiminnan kautta.
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Taulukko 4 esittää nuorten kohdalla oleellisia asioita kuntakokeilun palvelukokonaisuuksissa.
Taulukko 4. Nuoret kuntakokeilun palvelukokonaisuuksissa
Palvelu

Toimenpide

Alku-, neuvonta ja urapalvelut sekä Starttipiste

Laaja kartoitus työttömyyden alussa, erityisesti silloin
kun nuoren historia on rikkonainen. Tarvittavien
osaamista-, oppimista- ja työkykyä kartoittavien
palveluiden integroituminen mukaan matalalla
kynnyksellä. Palvelut eivät ole työttömyyden kestoon
sidoksissa.
Ohjaamotalon Starttipiste toimii kuntakokeilun
neuvonta- ja ohjausverkoston kumppanina.
Starttipisteellä kuntakokeilun omavalmentajia on
tekemässä työttömyyden alkuun ja koulutukseen
liittyvää neuvontatyötä osana moniammattilista tiimiä.
Nuorten tiimi vastaa JTYP lain mukaisista osaamisen

Osaamisen kehittämisen palvelut, nuorten tiimi

kehittämisen palveluista sekä muista nuorten
palveluista, joilla tuetaan nuorten osaamisen
kehittymistä.
Nuorten tiimi toimii osana Ohjaamotalon kokonaisuutta.
Moniammatillisen tiimin tuki ja palvelut nuorelle, jolla on

Työhön kuntouttavat palvelut

pitkittynyt työttömyys tai muutoin tarve syvällisempään
ja laajempaan tukeen työllistymisen tueksi.

Kuntakokeilussa kokeillaan uudenlaista omatyöntekijä mallia, jossa vastuuvirkailija toimii
oman asiakkaansa vastuullisena palveluiden koordinoijana. Omantyöntekijä on oman
asiakkaansa

tukena,

työllistymisen,

kunnes

koulutukseen

asiakkaan

tarve

ohjautumisen

tai

omatyöntekijälle
muun

poistuu

siirtymisen

esimerkiksi

kautta.

Nuorelle

omatyöntekijä näkyy niin, että hänellä on pysyvä henkilö kuntakokeilussa oloajan, nuorta ei
siirretä työntekijältä toiselle. Oleellista omatyöntekijän työnkuvassa on, että nuorelle
tarjotaan
palveluita.

kattavasti
Yksi

kuntakokeilun

ydinpalveluista

on

palvelumanuaalia
mm.

nuorille

hyödyntäen
suunnattu

hänelle

Ely:n

soveltuvia

lisärahoittama

henkilökohtainen työhönvalmennus, jota voimme tarjota vuosien 2021-2022 aikana 1200 –
1600 nuorelle.
Osana

kuntakokeilua

rakennetaan

myös

työelämäyhteistyötä

yrityspäällikön

ja

asiakkuuspäällikön toimesta. Asiakkuuspäällikön tehtävän on mm. kehittää kaupungin
hankintamekanismeja niin, että niiden kautta avautuu työllistämisehdon käyttämisen myötä
työpaikkoja työttömille työnhakijoille sekä luoda kaupungin toimialoille sujuvat ja tehokkaat
rekrytointi- ja työkokeiluprosessit ja kuntouttavan työtoiminnan käytänteet kuntakokeilun
asiakkaille. Yrityspäällikön ja hänen tiiminsä tavoite on systematisoida yritysyhteistyötä
yhdessä Business Espoon kanssa ja edistää kuntakokeiluasiakkaiden työllistymistä avoimille
työmarkkinoille.
Kuntakokeiluun integroituva Omnian OKM hanke ja valmistumisen tukeminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella kehitetään Espoon kaupungin työllisyyden
kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden osaamista, jotta he pystyvät työllistymään tai
siirtymään koulutukseen. Joustavilla koulutuspoluilla, riittävällä yksilötuella ja työnantajien
kanssa kehitettävillä uusilla työllistymismalleilla vaikeasti työllistyvien asiakkaiden osallisuus
ja taitotaso kasvavat ja heidän työllisyytensä paranee.
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Omnia ja Espoon kaupungin työllisyyspalvelut tiivistävät työllisyyden kuntakokeilun myötä
yhteistyötä erityisesti osaamisen kehittämisen palvelumallin myötä. Tavoitteena on kehittää
ja tuottaa palveluja kauempana työmarkkinoista oleville kuntakokeilun asiakkaille, joilla on
tarvetta osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen ennen työelämään tai koulutukseen
siirtymistä.
Palvelutarjonta sisältää asiakkaan tarpeen ja osaamistason mukaan mm. perus- ja
digitaitojen

opetusta,

kielikoulutusta,

opintovalmiuksien

kehittämistä

ja

muita

lyhytkoulutuksia. Omnia toteuttaa kuntakokeilun asiakkaille myös ura- ja opintovalmennusta sekä valmentavia koulutuksia tutkinto-, työvoima-, FEC- ja rekrykoulutuksiin. Näiden
lisäksi Invalidisäätiön ja Omnian yhteistyössä toteuttama Livepolku tarjoaa asiakkaille
valmennusta työelämään, opiskeluun tai kuntouttaviin/työllistäviin palveluihin siirtymiseen.
Hankkeessa tehdään Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden lisäksi yhteistyötä Invalidisäätiön kanssa. Hankkeen aikana rakennetaan yritys- ja työelämäyhteydet Business Espoo
-verkoston avulla.
Omnia kehittää myös nuorille tehostettua uraohjaus, minkä tarkoitus on auttaa valmistuvaa
opiskelijaa jatkopolun (työpaikka tai opiskelupaikka) löytämisessä ja tarvittaessa ohjata
hänet jatkopalveluiden pariin valmistumisen jälkeen. Uraohjaaja tekee yhteistyötä
oppilaitoksen muiden ammattilaisten (mm. opiskeluhuolto) sekä TE-palveluiden (vuodesta
2021 eteenpäin Kuntakokeilu) ja Ohjaamotalon kanssa. Tavoitteena on myös toteuttaa
valmistuneiden seuranta säännöllisesti, mikä mahdollistaa myös jälkiohjauksen.
Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja kuntakokeilun työkyky yhteistyö
Työkykyohjelma on STM:n rahoittama hanke, jonka rahoitus varmistuu syyskuussa 2020.
Hankkeen toimenpiteet ovat toteutettavissa tarvittaessa myös sopimusperusteisesti.
Työkykyhankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva prosessi työttömien sote-palveluille
kytkemällä työllisyyskokeilu- ja tulevaisuuden sote-keskushankkeet yhteen ja tunnistaa
työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet nykyistä aiemmin.
Hankkeessa paljon eri palveluita tarvitseville asiakkaille tehdään yksilöllinen suunnitelma ja
nimetään

vastuutyöntekijä.

Vaikeasti

työllistyville

asiakkaille,

joilla

on

monia

eri

toimintakyky- ja terveysongelmia, tehdään kattava työkyvyn arviointi ja sen perusteella
suunnitellaan

tarvittavat

jatkotoimet.

Hankkeessa

vahvistetaan

etenkin

aikuisten

sosiaalipalveluiden, työllisyyspalveluiden sekä työttömien terveyspalveluiden yhteistyötä,
mutta sovitaan myös yhteistyörakenteista muiden kaupungin palveluiden, KELAn, TEtoimiston sekä kolmannen sektorin kanssa monialaista palveluintegraatiota tarvitsevien
asiakkaiden kohdalla.
Alle 30-vuotiaiden vaikeimmassa tilanteessa olevien asiakkaiden kohdalla työskentely
liitetään osaksi Ohjaamotaloa ja nuorten työllisyyspalveluita.
”Lisäkokeilu”
Lisäkokeilussa

laajennetaan

perspektiiville.

Edellä

sivistystoimiala.
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perinteisen

mainittujen

työllistämisen

lisäksi

mukaan

katsontakantaa

laajemmalle

työllistämistoimintaan

otetaan

Nuorten kohderyhmät lisäosassa ovat 15 – 19 vuotiaat vastavalmistuvat, 20 – 24 vuotiaat
vastavalmistuvat ja 25 – 29 vuotiaat valmistuvat sekä työelämään palaavat. Lisäosan
ratkaisut on tiivistetty neljään toimenpidekokonaisuuteen:
•
•
•
•

palveluohjauksen tehostaminen,
taitojen kehittäminen
työmahdollisuuksien lisääminen sekä
viestintä.

Konkreettisella tasolla ratkaisuista puhutaan nimillä rinnallakulkija, varhaisen vaiheen
tunnistaminen,

ohjauksen

varmistaminen,

oppimisvaikeuksien

tunnistaminen,

työelämätaitojen, uraohjauksen sekä työelämäyhteistyön kehittäminen.
Palveluohjauksen tehostamisen tavoite on kehittää ja vahvistaa ohjauksen toteutumista,
toimintatapoja ja jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle tai nivelvaiheen kautta toiselle
astelle

sekä

ammatillisista

opinnoista

työelämään.

Myös

korkeakouluopiskelijoiden

työllistymisen tukemista, erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden, pyritään edistämään.
Tiedonkulun

tehokkuudella

on

tärkeä

rooli

palveluohjauksen

tehostamisessa

ja

jatkosuunnitelmissa tullaan tarkastelemaan digitaalisen tiedonkulun toimivuutta valittujen
pilottivaiheiden kanssa. Pilotteina voi olla esimerkiksi Ohjaamotalon ja kuntakokeilun välinen
yhteistyö, yläkoulun ja Omnian välinen yhteistyö.
Työpajoissa ei noussut tutkintoon tähtääviin palveluihin ratkaisuehdotuksia mutta taitojen
kehittämiseen liittyviin palveluihin nousi esiin paljon. Työttömille työnhakijoille voidaan
kuntakokeilussa mahdollistaa mm. Ely-rahoituksen ja Omnian OKM hankkeen kautta kattava
palvelutarjotin taitojen kehittämiseen, mutta miten toimitaan niiden nuorten kohdalta, jotka
eivät ole vielä työttömiä työnhakijoita tai jotka ovat palaamassa työelämään? Taitoja
kehitetään Espoossa monien toimijoiden kautta. Tässä kokonaisuudessa korostuukin
enemmän se, kuinka taitojen kehittämisen verkosto toimii parhaimmalla mahdollisella
tavalla yhdessä ja se, että taitojen kehittäminen integroituu luontevaksi osaksi muun
toiminnan sisään. Taidoiksi on määritelty työnhaku-, arki-, talous- ja digitaidot.
Nuoret

tarvitsevat

motivoituakseen

työelämämahdollisuuksia

työn

tekemisestä.

kehittääkseen

Työmahdollisuuksien

taitoja,

oppiakseen

tukemisessa

on

ja

kaksi

toimenpidekokonaisuutta, joista toinen on jo hyvin konkreettinen ja toinen on idea tasolla.
Konkreettinen ratkaisu on Espoon kaupungin työkeikkapankki nuorille. Keikkapankin kautta
nuoret voivat saada lyhyitä työmahdollisuuksia kaikilta kaupungin toimialoita, seuroilta ja
järjestöiltä. Keikat tulee tarjota nuorille, joilla ei ole kertynyt työelämäkokemusta syystä tai
toisesta. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi työkeikan tarjoamista osatyökykyiselle,
maahanmuuttajanuorelle, pitkäaikaistyöttömälle, yläkoululaiselle, vastavalmistuneelle jne.
Ratkaisuissa viitattiin yritysyhteistyön tekemisessä ns. win-win korien rakentamiseen. Onko
mahdollista tukea yritystä muullakin tavalla kuin palkkaukseen liittyvällä taloudellisella
tuella? Haluavatko kaikki yritykset tukea palkkaukseen vai voisiko tuki olla palvelu? Osana
työelämämahdollisuuksien laajempaa tarjoamista nuorille voidaan myös uudelleen muotoilla
kaupungin taloudellisten kannustimien kokonaisuus.
Viestinnän osuus linkittyy koko ekosysteemin toimintaan. Ratkaisuissa ja keskusteluissa
nousivat esiin tarpeet verkostoviestintään, asenne muutoksen tekemiseen, verkostokarttaan
ja siirtymien seurantaan, yhteiseen palvelumanuaaliin ja yhteisten uusien hankkeiden
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rakentamiseen sekä yhteishengen ylläpitoon. Erityisesti nuorten tavoittaminen ja heidän
osallistuttaminen korostuu myös viestinnän toimenpiteissä.
Meillä on #SUUNNITELMA on koordinoitu kokonaisuus, jonka päätavoite on Espoon
nuorisotyöttömyyden puolittaminen vuoteen 2022 loppuun mennessä. Jotta tavoite saadaan
toteutettua, on oleellista, että jokainen kokonaisuus on mukana. Ennaltaehkäisy –
työttömyyden nopea katkaisu – työelämään paluun tukeminen on #SUUNNITELMAN
perusta, jota toteuttavat monet eri toimialat, sidosryhmät ja hankkeet.

LIITTEET
LIITE 1: ”Nuorten työllisyyden ekosysteemi, Vaikutusten simulointi ja työpajojen
aineisto.xlsx”
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