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TIIVISTELMÄ
Nuorten Ohjaamoihin on ympäri Suomen koottu alle 30-vuotiaiden työllistymistä edistäviä
monialaisia palveluita. Niistä saatujen hyvien kokemusten myötä Rovaniemellä haluttiin lähteä
selvittämään voisiko ohjaamomainen malli toimia yhtä tuloksekkaasti myös yli 30-vuotiaiden
kohdalla. Aikuisten ohjaamotyyppisen toiminnan tarve tuotiin esiin laajalla rintamalla ja myös
Rovaniemen kaupunginhallitus teki päätöksen asian selvittämisestä. Sen seurauksena keskustelu
muuttui asian valmisteluksi, aktiivisimpien osapuolten ollessa kaupungin työllisyyspalvelut,
oppilaitokset, Lapin TE-toimisto ja KELA. Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut jätti
hakemuksen Kohti aikuisten ohjaamoa –esiselvityshankkeesta keväällä 2019. ESR-hanke
myönnettiin puoleksi

vuodeksi,

ohjaamomainen toiminta

jonka

sopisi

aikana

tuli selvittää, millainen monialainen ja

parhaiten juuri Rovaniemelle. Selvitys haluttiin tehdä

nimenomaan yhdessä ja mukaan kutsuttiin laajasti työllisyyden edistämisen ja os aamisen
kehittämisen toimijat sekä yrittäjien edustus. Myös työnhakijoita osallistettiin selvityksen
tekemiseen.
Esiselvityksen toimenpiteiksi tarkentuivat työllisyyden edistämisen nykytilan kuvaus, eri
osapuolten odotusten kartoittaminen ja osallistaminen, benchmarking-kohteisiin tutustuminen
sekä yhteiskehittämistyöpajat. Hankkeeseen nimetyn asiantuntijaryhmän rooli muodostui
merkittäväksi eri toimenpiteiden ja koko esiselvityksen osalta. Esimerkiksi tarkastelunäkökulman
laajentaminen

työnhakijoiden

tarpeista

lähes

yhtälailla

työnantajien

tarpeisiin,

oli

asiantuntijaryhmän aikaansaannos. Jossain määrin asiantuntijaryhmän peräänkuuluttamasta
”uudesta tavasta” työllisyyden edistämiseen tuli esiselvityksen punainen lanka.
Toimenpiteittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että vaikka työllisyyden suunta Rovaniemellä on
lähes kaikilla mittareilla positiivinen, myös haasteita riittää. Osaavan työvoiman saatavuus koetaan
haasteena usealla toimialalla. Kohtaanto-ongelmaa kuvastaa se, että juuri työvoimapulasta
kärsivillä aloilla on myös eniten työttömiä työnhakijoita. Lisäksi Rovaniemen haasteena on
rakenteellisen työttömyyden hidas sulaminen.
Haasteisiin vastataan monen eri toimijan toimesta ja monin tavoin, mutta palveluiden kokonaisuus
on vaikeasti hahmotettavissa ja osin myös vaikeasti saavutettavissa. Tämän seurauksena
työllisyyden edistämisen kokonaisvoimavarat eivät ole tehokkaassa käytössä. Niin sanottu
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työttömyydenhoito, jossa pääasiallisesti korjaavalla työllä ja aktiivitoimenpiteisiin ohjaamalla
pyritään rakentamaan polkuja kohti työmarkkinoita ja hillitsemään työttömyydestä aiheutuvien
menojen kasvua, ei yksin riitä. Tarvitaan aiempaa enemmän panostusta ennaltaehkäisyyn ja oikeaaikaisen asiakasohjauksen kehittämiseen työllistymisen ja työllistyvyyden tukemisessa. Ihmiselle
on luotava uusia mahdollisuuksia oman työllistymisensä edistämiseen muuttuvilla työmarkkinoilla.
Tätä tavoitetta edistää yhteinen palvelukokonaisuus ja palveluiden helppo saavutettavuus ns.
yhden luukun periaatteella. Se edistää myös toimijoiden välistä yhteistyötä. Vielä oleellisempaa on
lisätä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia, ja tarvittaessa tuoda työllistymistä tukevat
toiminnot niihin tilanteisiin.
Benchmarking-kohteina olleissa kaupungeissa ollaan kussakin omalla tavallaan pitkällä työllisyyden
edistämisessä. Rovaniemen kaipaamaa kokonaan uutta näkökulmaa tai tekemisen tapaa niistä ei
kuitenkaan suoraan löytynyt. Jos oletuksena on, että uusi tapa liittyy yhdessä tekemiseen, niin
juuri siinä meillä Rovaniemellä ovat viime aikoina tulleet jopa parhaat avaukset. Oivallus oli, että
yhdessä tekemisen täytyy toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi osallistaa tulevaisuudessa vielä
tiiviimmin myös työnhakijoita ja työnantajia. Monimutkaisiin kysymyksiin ei ole löydettävissä
yksinkertaisia ratkaisuja parhaimpienkaan asiantuntijoiden toimesta sen paremmin yksilöllisellä
kuin yleiselläkään tasolla. Yhdessä tehden asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata oikeaaikaisemmin ja tiiviimmin työelämään kytkeytyen, ihmisten potentiaalia paremmin esille tuoden.
Esiselvityksen

johtopäätöksenä

nähtiin

tarpeellisena

tehostaa

työllisyyden edistämisen

ekosysteemin rakentumista siten, että luodaan yhteinen alusta työnhakijoiden ja työnantajien
kohtaamiselle ja tuodaan eri toimijoiden voimavarat kasvokkain ja helposti samalla alustalle
kohtaannon varmistamiseksi. Tämän johtopäätöksen perusteella Rovaniemen kaupunki ja alueen
oppilaitokset jättivät Osaamo – kohtaantoa edistämässä ESR-hankehakemuksen lokakuussa 2019.
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1. JOHDANTO
Nuorten Ohjaamoihin on koottu ympäri Suomen alle 30-vuotiaiden työllistymistä edistäviä
monialaisia palveluita. Niistä saatujen hyvien kokemusten myötä Rovaniemellä haluttiin lähteä
selvittämään voisiko ohjaamomainen malli toimia yhtä tuloksekkaasti myös yli 30-vuotiaiden
kohdalla, ja millaisia ovat yli 30-vuotiaiden tarpeet sekä vaihtoehdot ohjaamomaisen
toimintamallin soveltamiselle. Asiaa ei nähty aivan niin yksinkertaisena, että nuorilla toimiva malli
siirretään sellaisenaan tai yhdistetään myös yli 30-vuotiaille. Kaivattiin enemmän tietoa, mikä olisi
juuri Rovaniemelle sopiva tapa aikuisten työllistymiseen ja kouluttautumiseen tähtäävän
koordinoidun

palvelurakenteen

kehittämiselle.

Esiselvityksen

toivotaan

johtavan

myös

konkreettiseen toiminnan käynnistämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi rahoituksen laajalla rintamalla valmistellulle Kohti
aikuisten ohjaamoa -hankkeelle ajalle 1.5.2019 – 31.10.2019. Hankkeen tavoitteena oli selvittää,
millaisia uusia, matalan kynnyksen monialaisia palveluja ja palvelurakenteita tarvitaan tukemaan
aikuisten työllistymistä monimuotoisille ja muuttuville työmarkkinoille. Tuloksena syntyvän
esiselvitysraportin piti vastata, minkälaisia työllisyyttä edistäviä palveluita aikuisten osalta
tarvitaan ja miten ne tulisi tuottaa monialaisesti. Varsinaista kohderyhmää ei määritelty, mutta
välillisesti esiselvityksen katsottiin palvelevan työnhakijoita, työnantajia sekä työllisyyden
edistämisen (ml. osaamisen kehittäminen) verkostoa.
Toimenpiteitä olivat aikuisille suunnattujen ohjaamotyyppisten palvelumallien benchmarking;
työllisyyden tilannekuvan ja työllisyyden edistämisen kokonaisuuden kartoittaminen; aikuisten
ohjaamotoiminnalle asetettujen odotuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen eri ryhmiä
osallistamalla sekä yhteiskehittämistyöpaja toimintamallin kehittämiseksi.
Hankkeen

tuloksena

syntyi

tämä

esiselvitysraportti,

joka

tuottaa

tietoa

aikuisten

kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävän koordinoidun palvelurakenteen kehittämiselle ja
kunnan työllisyyden edistämisen ydinprosessien tarkentamiselle. Aikuisten ohjaamon ajatusta
mukaillen myös esiselvitysraportti on korostetusti yhteistyön tulos.
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2. ESISELVITYKSEN ELINKAARI
2.1 Esiselvityksen tarve
Työelämän muutosta ja siihen liittyviä työn tekemisen muotojen moninaistumista, työuran
aikaisten siirtymien lisääntymistä ja jatkuvaa osaamisen kehittämisen tarvetta on kuvattu hyvin
tuoreessa Kohti laajaa työelämä- ja ihmislähtöistä työvoimapalvelujen ekosysteemiä - Pirkanmaan
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun tutkimuksessa (Arnkil, Spangar, Jokinen 2019).
Tutkimus avaa selkeällä tavalla työelämän kokonaistilannetta johon etsimme uusia ratkaisuja.
Ratkaisujen löytäminen on yhteinen haaste työntekijöille ja työnantajille sekä työllisyyden
edistämisen ja osaamisen kehittämisen toimijoille.
Tutkimuksen

mukaan

työelämän

ja

työurien

moninaistuminen

on tuottanut sellaista

monimutkaistumista, jota ihmisten ja yritysten on usein vaikea hahmottaa ja jonka luomiin
mahdollisuuksien tarttuminen on hankalaa. Ihmisten elämänkaaressa ja urapolulla on myös
aiempaa enemmän siirtymiä – ja juuri nämä vaiheet luovat mahdollisuuksien lisäksi riskejä. Siksi
ihmiset tarvitsevat eri elämänvaiheissa tietoja, ideoita, ohjausta ja kokeilumahdollisuuksia – kuten
myös yritykset (erityisesti pienemmät). Erityisen paljon tukea tarvitsevat ihmiset, joilla on
esimerkiksi osaamiseen, sosiaalisiin tilanteisiin tai terveyteen liittyviä rajoitteita sen hetkisessä
elämänvaiheessa.
Tutkimus nostaa esille myös työttömyyden ja työllisyyden sekä palkkatyön ja yrittävyyden rajojen
muuttumisen liukuvammiksi. ”Yksinkertaisemman ja pysyvämmän yhteiskunnan aikana luodut
sosiaaliturvajärjestelmät eivät enää ole toimivia, mikä entisestään vaikeuttaa siirtymiä. Erityisesti
siirtymävaiheissa tarvitaan hyviä ’tiloja ja tilaisuuksia’, joissa ihmiset voivat joustavoittaa ja
rikastaa työelämäsuhdettaan, saada tietoja ja kehittää taitojaan. Tässä tarvitaan palvelujen
henkilökohtaistamista ja ihmisten yksilölliseen elämäntilanteeseen sovittamista. Tässä eivät
perinteisen työvoimapalvelujen teollisen kauden massaratkaisut toimi. Perinteinen ja kapea
työvoimapalvelu tarkastelee näistä siirtymistä lähinnä työnhakua, rekrytointia ja ammatillista
täydennyskoulutusta ja jossain määrin kuntoutusta. Tämä on nykymaailmaan liian kapea malli ja
siksi kaikissa maissa on haettu laajempaa ekosysteemiä niin työmarkkinoiden vahvemmassa kuin
heikommassa osassa. Tulevaisuudessa tarvitaan ’koko kaaren’ voimavarojen yhdistämistä – aina
varhaisvaiheista koulutuksen, työhön sijoittumisen, kuntoutuksen, uudelleenkoulutuksen kautta
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viimein eläköitymiseen asti niukkojen työvoimavarojemme mobilisoinnissa. Nämä voimavarat ovat
kuitenkin liian hajallaan. Tämä laajempi ekosysteemi ei tietenkään voi olla yksinomaan
työvoimapalvelujen tehtävä, mutta sillä voi olla tärkeä yhteistyötä edistävä, katalysoiva ja kytkevä
rooli, joka pitää työllisyysasian korkealla. Tämä edellyttää uudenlaista alueellis -paikallisten (ja
alueellis-paikallisuuden ylittävää) voimavarojen yhteistyötä – uutta yhteistyön ekosysteemiä”
(Arnkil, Spangar, Jokinen 2019, 18).

Ekosysteemin sisällä, edelleen tutkimusta mukaillen, työllisyyden edistämisen näkökulmasta
voidaan hahmottaa kolme osa-aluetta, joita kehittämällä voidaan parantaa vaikuttavuutta: ns.
kovat vaikutukset eli työllistyminen avoimille työmarkkinoille, ns. pehmeät vaikutukset eli
toimintakykyä ja työllistymistä edistävät siirtymät sekä systeemiset vaikutukset. Paras tulos
saavutetaan kehittämällä kaikkia kolmea yhteisenä kokonaisuutena, yhdessä elinvoiman
tukemisen kanssa.
Rovaniemellä työelämän muutos ja tarpeet noudattelevat keskeisiltä osin valtakunnallista
tilannetta. Paikallinen elinkeinorakenne tuo siihen kuitenkin joitain erityisyyksiä alojen ja
sesonkien osalta. Tämän esiselvityksen avulla asiakkaiden (työnhakijat ja työnantajat) muuttuneita
tarpeita työllisyyden edistämisessä haluttiin pysähtyä tarkastelemaan yhdessä. Toimijoiden kykyä
vastata muuttuneisiin tarpeisiin tarkasteltiin mm. seuraavista näkökulmista:


tunnetaanko asiakkaiden tarpeet tai syyt kohtaanto-haasteiden taustalla



vastaavatko nykyiset palvelut nimenomaan asiakkaiden tarpeita ja ovatko palvelut helposti
saatavilla



ovatko nykyiset työllisyyden edistämisen voimavarat oikein suunnattu ja tehokkaasti
käytössä



millaista on toimijoiden välinen yhteistyö



millä tavoin elinvoimaa ja työllisyyttä edistävät palvelut tekevät yhteistyötä ja tukevat
toisiaan



millaista vastuuta työntekijöiltä ja työnantajilta voidaan odottaa



mikä on toimijoiden rooli kohtaannon edistäjänä työvoiman ja työnantajien välillä/kanssa
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Tyhjentävien vastausten sijaan esiselvityksen tavoitteena oli pikemminkin uusien näkökulmien
tuominen keskusteluun työllisyyden edistämisen kokonaisuuden järjestämisestä. Tuo tarve nousi
esille esiselvityksen valmistelussa ja myöhemmin erityisesti asiantuntijaryhmän jäsenten
haastatteluissa. Yhteisesti toivottiin uutta tapaa työllisyyden edistämiseen ja kokonaisuuden
järjestämiseen Ymmärrettävästi kenelläkään ei ollut selkeää vastausta, mitä se tarkoittaisi.
Useimmat

tuntuivat

kuitenkin

liittävän

uuteen

tekemisen

tapaan

mahdollistavan

ja

ratkaisukeskeisen ajattelun sekä yhdessä tekemisen. Aikuisten ohjaamo nähtiin potentiaalisena
toimintamallina ja alustana uudelle ekosysteemille. Taustaa ajattelu sai jo hyväksi havaitusta
Nuorten Ohjaamosta. Toimivan idean laajentamista myös aikuisille haluttiin yhdessä lähteä
selvittämään Rovaniemellä. Siitä tuli myös esiselvityksen nimi.

Esiselvityksen valmistelussa kuunneltiin laajalti kentältä tulevaa palautetta aikuisten työllistymisen
edistämisen haasteista, kuten palvelujen hajanaisuudesta sekä aikuisten erityisistä tarpeista
työllistymisessä yhä monimuotoisemmille, muuttuville työmarkkinoille. Osaamisen vaatimusten
muutokset, ammattien kehittyminen, digitalisaatio sekä elinkeinoelämän rakenteelliset muutokset
tuovat aikuisille uudenlaisia haasteita joihin liittyen he tarvitsevat tietoa, ohjausta ja tukea
työllistyäkseen. Kehittämistyötä haluttiin lähteä tekemään aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä
toimijoiden kesken, mutta ennen kaikkea yhdessä työnhakijoiden ja työnantajien kanssa.
Näkökulmana korostettiin asiakaslähtöisyyttä ja tarvetta uudenlaiselle, ennakkoluulottomalle ja
mahdollisuuksia korostavalle ajattelulle. Lisäksi korostettiin työnantajien tarpeiden huomioimista.
Työnantajien osallistaminen valmisteluun ja kohtaantoa edistävien ratkaisujen kehittämiseen
nähtiin koko valmisteluun osallistuneen verkoston mielestä jopa yhtä tärkeänä työnhakijoiden
osallistamisen kanssa.

2.2 Hankkeen hakeminen

Nuorten Ohjaamosta saatujen hyvien kokemusten myötä sekä työnhakijat, työnantajat että
toimijat alkoivat pohtimaan, miksi hyvin toimivaa mallia ei laajennettaisi myös yli 30-vuotiaille. Tai
ainakin selvitettäisi, miten laajentaminen olisi mahdollista ja millainen malli sopisi parhaiten
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Rovaniemelle. Eteneminen asiassa nimenomaan selvityksen kautta sai kannatusta, koska asiaa ei
suinkaan nähty niin yksinkertaisena, että täysin vastaava toiminta kuin nuorilla käynnistettäisiin yli
30-vuotiaille, tai nykyistä Nuorten Ohjaamon kohderyhmää laajennettaisiin nuorista yli 30vuotiaisiin. Haluttiin rauhassa ja yhdessä suunnitellen selvittää, miten asiassa kannattaisi edetä. Ja
mikäli suunnitelmat etenevät konkreettiselle tasolle, mitkä toteuttajatahot voisivat olla mukana
toiminnan toteuttamisessa.
Rovaniemen kaupunginhallitus teki syksyllä 2018 päätöksen selvittää ohjaamotoiminnan
laajentamista yli 30-vuotiaisiin. Selvityksen tarpeesta vallitsi harvinaisen suuri yksimielisyys myös
työllisyyden edistämisen toimijoiden sekä asiakkaiden taholta. Yleisen mielipiteen mukaan myös
yritykset haluttiin tiiviimmin mukaan toimintaan. Valmistelussa haluttiin huomioida sekä
työnhakijoiden, yritysten että toimijoiden odotukset ja kehittämistarpeet. Lopulta toiminnan
kehittämisen selkeänä

vaihtoehtona

nähtiin ESR

-esiselvityshanke,

joka

toteutettaisiin

mahdollisimman laajalla kokoonpanolla ja laajasti eri kohderyhmiä osallistaen.
Hanketta valmisteltiin Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden johdolla, tiiviissä yhteistyössä
muiden

toimijoiden

kanssa.

Jo

hankehakemusta

jätettäessä

oli

varmuus

toimijoiden

sitoutumisesta esiselvitykseen. Myös toimijoiden alustavat näkemykset tarpeista, tavoitteista ja
kohderyhmästä tiedettiin suurilta osin samansuuntaisiksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittajaviranomaisena antoi päätöksen Kohti aikuisten
ohjaamoa -esiselvityshankkeesta 23.4.2019. Hanke sijoittui toimintalinjalle 3. Työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus. Erityistavoitteen ollessa 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen. Toteutusajaksi määriteltiin 1.5.2019 – 31.10.2019.
Kustannusmalliksi hyväksyttiin Lump sum ja valtion rahoitusosuudeksi 26 932 € eli 80 % hankkeen
hyväksyttävistä

tukikelpoisista

nettokustannuksista.

Kaupunki

palkkasi

hankkeeseen

hankekoordinaattorin ajalle 9.5.2019 – 31.10.2019.
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2.3 Tavoitteet

Kustannusmallin mukaisesti hankkeen tuloksena edellytettiin lähinnä esiselvitysraporttia. Samalla
työn toivottiin johtavan myös konkreettisen toiminnan rakentumiseen. Vahvimmin esiselvityksen
kokoamisen kuluessa oli esillä hankesuunnitelmassakin selkeästi ilmaistu tavoite ESRkehittämishankkeen hakemiseksi aikuisten ohjaamo –tyyppisen toiminnan käynnistämiseen.
Hankkeen tuloksena syntyvän esiselvitysraportin tuli rahoituspäätöksen mukaisesti vastata siihen,
minkälaisia työllisyyttä edistäviä palveluita aikuisten osalta tarvitaan ja miten ne olisi hyvä tuottaa
monialaisesti. Hankkeen tuloksena syntyi tämä esiselvitysraportti, joka tuottaa haluttua tietoa
aikuisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävän koordinoidun palvelurakenteen
kehittämiselle ja kunnan työllisyyden edistämisen ydinprosessien tarkentamiselle.
Tavoitteena hankkeen toimenpiteillä oli selvittää keinoja, joilla voidaan tukea erityisesti yli 30 vuotiaiden aikuisten osaamisen kehittämistä ja työllistymistä monimuotoisille ja muuttuville
työmarkkinoille. Tavoitteena oli lisäksi, että saadaan ajantasaista tietoa siitä minkälaisia uusia ja
innovatiivisia matalan kynnyksen palveluita tarvitaan kohderyhmän työllistymisen edistämiseen.
Kysymyksiin haettiin vastauksia laajasti eri kohderyhmiä osallistamalla. Kuntalaiset ja yritykset
pääsivät osalliseksi ideoimaan tarjottavien palvelujen sisältöjä. Tavoitteena oli palveluiden lisäksi
selvittää palvelurakenne tai ekosysteemi, jolla työvoiman ja työnantajien kohtaaminen sekä
palveluiden tarjoaminen voitaisiin toteuttaa.
Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin, että työllistymistä ja elinvoimaa edistävien palveluiden tulisi olla
helpommin kohderyhmien saatavilla, mieluiten samasta paikasta. Synergian saavuttamiseksi
työllisyyttä ja elinvoimaa toivottiin jatkossa kehitettävän enemmän yhdessä, yhteisellä alustalla.
Tavoitteita asetettiin myös asiakasohjauksen osuvuuden ja oikea-aikaisuuden parantamiseen,
uusien kumppanuuksien syntymiseen, resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja ylipäänsä
yhteiskehittämisen laajenemiseen. Edellä mainittujen odotettiin edesauttavan osaavan työvoiman
saatavuutta sekä työurien pitenemistä. Jo pelkästään työelämän siirtymien nopeutumisilla nähtiin
olevan kokonaisuuden kannalta suuri merkitys. Tavoitteiksi asetettiin myös työ- ja koulutusurien
sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen, minkä lisäksi keskusteluissa nousivat esille erot
ikäryhmien tarpeissa yli 30-vuotiaiden kohderyhmän sisälläkin.
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2.4 Kohderyhmä

Esiselvitykselle ei määritelty varsinaista kohderyhmää. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä olivat
kuntalaiset, erityisesti aikuiset, joiden työllistyminen vaatii monimuotoista ohjaamista ja tukea
muuttuvissa työmarkkinaolosuhteissa. Välillisenä kohderyhmänä olivat myös julkisen ja yksityisen
sektorin palveluntuottajat, koulutusorganisaatiot ja yrittäjät sekä kolmas sektori, mitkä tarjoavat
erilaisia työllisyys- ja koulutuspalveluja ja muita tukitoimia aikuisille työnhakijoille. Myös muut
järjestöt ja kunnat Lapissa voivat hyötyä esiselvityksestä saatavasta tiedosta ja nähtiin siten
välillisenä kohderyhmänä.
Esiselvityksen aikana vahvistettiin yritysten roolia hankkeen kohderyhmänä ja näkökulmaa
laajennettiin kattamaan selkeämmin myös yritysten tarpeisiin vastaamisen. Työnhakijaasiakkaiden osalta keskeisimmäksi kohderyhmäksi tarkentuivat selvityksen aikana koulutus - tai
työllistymisvaiheessa

olevat

asiakkaat.

Kohderyhmän

painottaminen

koulutus -

ja

työllistämisvaiheessa oleviin asiakkaiseen nähtiin edellytyksenä tiiviin yhteistyön muodostamiselle
työnantajasektorin kanssa. Työllisyyden ja osaamisen edistämisen toimijaverkoston kohdalla
tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät erityisesti systeemisen tason kehittämiselle. Vastausta etsittiin
siihen,

miten

työllisyyden

edistämisen

voimavarat

saataisiin

tehokkaasti

asiakkaiden

hyödynnettäväksi.
Suurin kysymys esiselvityksen kohderyhmän määrittelyssä tuntui kytkeytyvän läpi esiselvityksen
kehitettävän aikuisten ohjaamon kohderyhmän rajaamiseen. Ei niinkään siten, että siitä ei olisi
löytynyt yhteisymmärrystä. Vaan enemmänkin niin, että miten toiminnalla pystyttäisiin
tuottamaan lisäarvoa ja tarjoamaan palveluja myös muille kuin edellä korostetuille kohderyhmille.
Ohjaamon, ja myös aikuisten ohjaamon idea kaikille avoimena alustana, tavallaan myös edellyttää
oven olevan kaikille avoinna. Mahdollisena uhkakuvana nähtiin puolestaan se, että pyrkimällä
tarjoamaan kaikille jotakin, ei välttämättä tavoiteta kunnolla mitään kohderyhmää.
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2.5 Toimenpiteet

Esiselvitysraportin tuli rahoituspäätöksen mukaan sisältää seuraavien toimenpiteiden kuvaukset:
TP 1: Benhcmarking käynnit ja -yhteistyö aikuisten ohjaamo-tyyppisiin palvelumalleihin Suomessa.
Yhteistyön ja käyntien pohjalta kootaan tietoa muiden kaupunkien ratkaisuista ja hyvistä
käytännöistä ja kuvataan niitä osana esiselvitystä.
TP2: Kartoitetaan ja kootaan tieto Rovaniemen alueen vakiintuneista, aikuisille suunnatuista
työllisyyden edistämisen ja siihen liittyvän ohjauksen palvelukokonaisuuksista sekä niiden
kehittämistarpeista osana esiselvitystä.
TP 3: Osallistetaan kuntalaisia miettimään ja ideoimaan palvelusisältöjä aikuisten työllisyyden
edistämiseksi sekä sitä, miten nämä palvelut pitäisi järjestää ja organisoida. Osana esiselvitystä
saadaan näin työnhakija-asiakkaiden näkemykset mukaan. Esiselvityksessä kuvataan työnantajaasiakkaiden näkemykset.
TP 4: 1-2 yhteiskehittämistyöpajaa kumppaneiden ja verkostotoimijoiden kanssa. Esiselvityksessä
kuvataan työpajojen tulokset ja niiden pohjalta tehty analyys i.

2.6 Asiantuntijaryhmän rooli

Esiselvitykseen nimetyn asiantuntijaryhmän merkitys korostui erityisesti toimenpiteiden 2-4
kohdalla. Toimenpiteen 1. Benchmarking-kohteet oli nimetty esiselvityksen hankesuunnitelmassa
ja hankekoordinaattori toteutti ne sen mukaisesti. Toisaalta benchmarking-kohteitakin lisättiin
osittain asiantuntijaryhmän aloitteesta, ja esimerkiksi Tampereen vierailulle osallistui myös
asiantuntijaryhmän jäseniä.
Toimenpiteessa 2. työllisyyden tilannekuvan kohdalla hyödynnettiin asiantuntijaryhmän osaamista
ja

heidän

taustaorganisaatioidensa

tuottamaa

tietoa.

Esiselvityksen

alussa

tehdyt

asiantuntijaryhmän jäsenten haastattelut palvelivat samalla toimenpidettä 3. Siinä käsiteltyjen
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odotuksien ja kehittämistarpeiden osalta asiantuntijaryhmän tuottamilla näkemyksillä oli suuri
vaikutus koko esiselvityksen kannalta.
Ratkaisevin rooli asiantuntijaryhmällä oli kuitenkin toimenpiteessä 4. Yhteiskehittämistyöpajat.
Varsinaisen

yhteiskehittämistyöpajan

lisäksi

asiantuntijaryhmän

muutkin

tapaamiset

muovautuivat eräänlaisiksi yhteiskehittämistyöpajoiksi, joissa vaihe vaiheelta edettiin kohti
aikuisten ohjaamoa. Asiantuntijaryhmän jäsenten ja heidän edustamiensa toimijoiden vahva
sitoutuminen muovasi merkittäviltä osin esiselvityksen kulkua. Se tuotti esiselvitystä varten laajaalaisesti näkökulmia eri toimijoiden taholta, ja laajensi myös ryhmän jäsenten omia näkökulmia ja
osaamista. Asiantuntijaryhmän roolia ja työpajojen merkitystä käsitellään tarkemmin myöhemmin
raportissa.
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3. TYÖLLISYYDEN TIL ANNEKUVA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN
KOKONAISUUS
3.1 Tilannekuva tilastollisesti

Useimmilla mittareilla mitaten työllisyyden suunta Rovaniemellä on positiivinen ja esimerkiksi
työllisyysaste sekä avoimien työpaikkojen määrä ovat kasvaneet tasaisesti. Myös kaupungin
väkiluku ja työvoiman määrä kasvavat tasaisesti. Toukokuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan
työvoiman määrä Rovaniemellä oli 30 407, kun se vuotta aiemmin toukokuussa oli 30 373.

Kaavio 1. Työllisyysaste Rovaniemellä 1987-2018.

Kasvun haasteena ovat ongelmat työvoiman saatavuudessa useilla aloilla. Kyse on paljolti
kohtaannon haasteista. Tilastollisesti tarkasteltuna työvoimapulasta nimittäin kärsivät eniten
15

samat toimialat, joissa on eniten työnhakijoita ammattialoittain. Tarkempi analysointi tosin
paljastaa, että suurella osalla työnhakijoista ei välttämättä ole ko. alan koulutusta tai
työkokemusta tai esteenä työllistymiselle ovat esim. työkykyyn liittyvät tekijät.

Ka a vi o 2. Työttömä t työnha ki ja t a mma tti a l oi tta i n Rova ni emel l ä kes ki mä ä ri n 2018.

Usein mittarina esitetty työttömyysaste kertoo myös kehityksen suunnasta, jota muut tilastot
vahvistavat. Työttömyysaste oli toukokuussa 10,3 (koko maassa 8,6%, Lapissa 11%), kun se vuosi
sitten oli 11,3 ja vuoden 2017 toukokuussa 13,3. Työttömiä työnhakijoita oli 3 126 eli noin 300
vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Rovaniemellä vähennystä oli -9%, koko maassa -6%.
Pitkäaikaistyöttömien määrä oli toukokuussa noin 770 eli noin 150 vähemmän kuin vuosi sitten.
Rovaniemellä vähennystä oli -16%, koko maassa -19%. Rakennetyöttömiä oli toukokuussa reilut
200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rovaniemellä vähennystä oli -10%, koko maassa -11%. Alle
25 -vuotiaita työttömiä oli noin 430 eli noin 50 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rovaniemellä
vähennystä oli -10%, koko maassa -3%. Kaiken kaikkiaan työttömyysjaksojen pituudet ovat
lyhentyneet kaikissa ikäryhmissä, sekä naisilla että miehillä.
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Ka a vi o 3. Työttömä t työnha ki ja t Rova ni emel l ä

Kehitys heijastuu suotuisana myös kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrään, joskin
hitaasti. Rovaniemellä kunnan työmarkkinatukimenot asukasta kohden ovat kuitenkin isojen
kuntien (yli 55 000 asukasta) vertailussa selvästi keskiarvoa matalammat.

Työmarkkinatuen

kuntaosuus on kunnissa yksi seuratuimmista, vaikkakaan ei välttämättä tilastona kaikista parhaiten
työllisyyttä tai työttömyyttä kuvaava. Sen merkitys kunnille korostuu siitä syystä, että lasku tulee
suoraan kunnalle. Sen huono sopivuus työllisyyden tai työttömyyden kuvaamisessa taas johtuu
siitä, että maksuosuuslistalla olevien kuntalaisten suurimmat haasteet eivät usein liity
työllistymiseen, vaan ovat pikemminkin työllistymiselle esteitä luovia muita syitä. Yli puolet
kunnan maksuosuudesta koostuu yli 1000-päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä, joiden
kohdalla kunnan maksuosuus työmarkkinatukimaksusta on 70 prosenttia. Erityisesti heidän
kohdalla iso osa ei ole tuettavissa aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin, pitkäkestoisten ratkaisujen
löytäminen tulisi nähdä kaikkia kunnan toimialoja läpileikkaavana tavoitteena.
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Ka a vi o 4. Työma rkki na tuen kunta os uus 2016-2018, Rova ni emi .

Tilastollisesti työllisyyden suurimmat haasteet näyttävät Rovaniemellä melko polarisoituneilta.
Saatavuus- ja kohtaanto-ongelman lisäksi haasteena ovat rakenteellisen työttömyyden ja
työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrän hidas väheneminen. Ns. työttömyydenhoito, jossa
pääasiallisesti korjaavalla työllä ja aktiivitoimenpiteisiin ohjaamalla pyritään rakentamaan polkuja
kohti työmarkkinoita ja hillitsemään työmarkkinatukimenojen kasvua, ei yksin riitä. Tarvitaan
aiempaa enemmän panostusta ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaisen asiakasohjauksen kehittämistä
kaikkien kohderyhmien työllistymisen/työllistyvyyden tukemisessa. Ihmiselle on luotava uusia
mahdollisuuksia oman työllistymisensä edistämiseen. On hyvä huomioida myös mm. Tanskan
hyvät kokemukset, jossa aktivoinnin rinnalla korostetaan laajaa ihmisten inhimillisen pääoman ja
osaamisen kehittämistä ja pyrkimystä nopean työllistymisen ohella ennen kaikkea kestävään
työllistymiseen - sillä on kestävin vaikutus myös tilastollisesti.
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3.2 Case -rakennusalan kohtaantohaasteet

Kohtaanto-ongelma näkyy työmarkkinoilla siten, että avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole
alentanut työttömyyttä kovin voimakkaasti. Työttömiä työnhakijoita on samoilla aloilla, joihin
olemassa olevia työpaikkoja on syntynyt. Kohtaanto-ongelman taustalla voi olla monia syitä: muun
muassa alueellisen liikkuvuuden puute, heikot kannustimet työn vastaanottamiseen, kysyttyjen
taitojen

ja

työvoiman

taitojen

kohtaamattomuus

sekä

huonosti

toimiva

aktiivinen

työvoimapolitiikka.

Myös Lapissa ja Rovaniemellä kohtaanto-ongelma näkyy useilla aloilla. Esimerkiksi rakennusalalla
sekä palvelu- ja myyntialalla on runsaasti työpaikkoja auki samalla, kun näiden alojen työttömiä
työnhakijoita on paljon. Ongelmat kohtaannon taustalla eri aloilla ovat erilaisia, mutta myös
samankaltaisia syitä voi löytyä. Tässä tarkastellaan esimerkkinä kohtaannon näkökulmasta
rakennusalaa.

Ka a vi o 5. Työttömä t ra kennus -, korja us - ja va l mi s tus työnteki jä t Rova ni emel l ä kes ki mä ä ri n 2018.

Kesäkuussa 2019 rakennusalan töitä hakevia työnhakijoita oli Rovaseudulla yhteensä 224 henkilöä.
Heistä 45 % oli iältään 26 - 54 vuotta, 39 % oli yli 55 vuotiaita ja 16 % 25 vuotta ja alle.
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Työn aloitti kuukauden sisällä 22 % työnhakijoista. 26 %:lla rakennusalan työnhakijoista ei ollut
rakennusalan koulutusta eikä työkokemusta alalta. 13 % työnhakijoista ei enää aktiivisesti pyrkinyt
työmarkkinoille. Heillä saattoi olla meneillään eläkeselvittelyjä tai jostaki n muusta syystä ei ollut
kiinnostusta pitää ammattitaitoa ja vaadittavia kortteja, kuten työturvallisuuskorttia voimassa.
Rakennusalan ammattitaidon omaavia, joilla oli terveydentilaan liittyviä ongelmia, oli 6 %
työnhakijoista.

Vain 8 % rakennusalan työnhakijoista oli varsinaisia työstä - työhön meneviä ammattilaisia. Heistä
useimmat olivat työttömänä työnhakijana työkeikkojen välissä tai lomautettuna ja tiesivät, koska
seuraava työmaa alkaa. Hieman suurempi osa rakennusalan työnhakijoista oli työkykyisiä
rakennusalan ammattilaisia, mutta eivät jostakin syystä työllistyneet eikä osa heistä pitänyt
vaadittua työturvallisuuskorttia voimassa. Erityisesti heidän kohdallaan yksilöllinen syiden
selvittely olisi tarpeellista.

Yhteevetona voidaan todeta, että suurin osa, noin 60%, rakennusalan työnhakijoista tarvitsee
jotakin työllistyäkseen. Usealta puuttuu vaadittavat kortit, kuten työturvallisuuskortit, osa
tarvitsee ammatillisen koulutuksen ja osa täydennyskoulutusta työllistyäkseen rakennusalalle.
Osalle palvelutarpeena ovat terveydentilan selvittelyt.

Koska kohtaanto-ongelmien syyt ovat erilaisia eri aloilla eikä niitä voida yleistää, ongelmaa tulisikin
hoitaa kohdennetusti työnhakijoiden kohdalla henkilötasolla ja yritysten kohdalla yksittäisten
yritysten tasolla. Parhaimpaan lopputulokseen päästäneen, jos ratkaisuja pääsevät etsimään
työnhakija, työnantaja ja tilanteeseen sopiva työllistyystoimija yhdessä.

3.3 Työllisyyden edistämisen kokonaisuus ja toimijat

Työllisyyden edistämisen kokonaisuuden muodostavat perinteisen käsityksen mukaan laajasti
hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen, työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen pyrkivät toimijat.
Päävastuu työllisyyden hoidosta on valtiolla, mutta esim. kaupunki täydentää sitä mm.
elinkeinopoliittisten intressien, taloudellisten vastuiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen
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vuoksi. Lisäksi monet muut toimijat tuovan osansa kokonaisuuteen ja myös oppilaitosten rooli
mm. osaamisen kehittämisen osalta kytkeytyy merkittävällä tavalla työllisyyden edistämiseen.
Rajoiltaan ja sisällöltään hieman epätarkka kokonaisuus on vaikeasti kuvattavissa.
Sekä valtion että kunnan tavoitteissa korostetaan työllistymisen lisäksi elinvoiman tukemista mm.
yritysten toimintaedellytysten vahvistamisen ja uusien työpaikkojen synnyttämisen muodossa.
Molemmat

pyrkivät

rakenteiden

ja

yhteistyömallien

vahvistamiseen,

konkreettisten

työllistymismahdollisuuksien luomiseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Niiden välinen
kumppanuus ja kokonaisuuden koordinointi voisi olla nykyistä tiiviimpää. Siihen on selkeästi myös
molemminpuolista halukkuutta. Myös oppilaitosten rooli osaamisen kehittäjänä voisi olla nykyistä
tiiviimpi osa kokonaisuutta, johon myös on selkeästi halukkuutta.
Jonkin asteisena haasteena Rovaniemellä, ainakin Rovaniemen kaupungin kohdalla, voidaan pitää
elinvoiman edistämisen, työllisyyden edistämisen ja työttömyydestä aiheutuvien haittojen
hoitamisen välistä vastuualueiden epätarkkuutta. Työllisyyden edistämistä on varmasti järkeväkin
tarkastella edellä mainittujen toimijoiden muodostamana kokonaisuutena, mutta silloin myös
johtamisen ja tavoitteenasettelun tulisi tapahtua kokonaisuuden tasolla. Seikka on onneksi
huomioitu ja selkeytynee kaupungin organisaatiomuutoksen myötä. Muutos tuonee työllisyyden
edistämisen entistä tiiviimmin yhteiselle alustalle elinvoiman kehittämisen kanssa.
Perinteisen käsityksen mukaisen työllisyyden hoidon haasteena voi nähdä myös sen, että se ei aina
huomioi riittävästi pääosan esittäjiä eli työvoimaa ja työnantajia. Ne ovat tahoja, joita varten
toimijat ovat olemassa ja joiden kanssa kohtaanto-ongelmaa tulisi yhdessä ratkaista. Tavoitteiden
toteutumisen kannalta on ratkaisevaa, millaisen työllisyyden edistämisen kokonaisuuden ja
tahtotilan kaikki yhdessä onnistuvat luomaan Rovaniemelle. Lisäks i on huomioitava, että
Rovaniemen ulkopuolella tapahtuvilla asioilla on vielä suurempi vaikutus työllisyyteen kuin sillä,
mitä

itse

teemme.

Maailmantalouden ja

yleensäkin talouden tai työllisyyskehityksen

ennustaminen voi olla liian haastavaa, mutta kansallisten ja alueellisten mahdollisuuksien
hyödyntäminen on pitkälti omissa käsissämme.
Rovaniemi lienee melko kompaktin kokoinen kaupunki, jossa toimijoiden on kohtalaisen helppo
hahmottaa kenttä ja tunteakin toisensa. Siten asia riippuu paljolti osapuolten kyvystä ja siitä mitä
olemme valmiita tekemään omassa ja yhteisessä toiminnassamme. Rovaniemen kaupungin
kasvuohjelmaa lainaten: “ tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten Rovaniemen kaupunki
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voi omassa toiminnassaan edistää ja tukea yritystoiminnan ja työllistymisen edellytyksiä alueen
kilpailukyvyn vahvistamiseksi (Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020)”. Samaa asiaa pohdittiin
koko

työllisyyden

edistämisen

kokonaisuuden

osalta

esiselvitykseen

osallistuneen

asiantuntijaryhmän työpajoissa.

3.4 Palvelut yhteensä - kokonaisuutena

Toimijakohtaisen tarkastelun sijaan voi olla hyödyllisempää tarkastella työllisyyden edistämisen
osa-alueita asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaiden tarpeita vastaavia pal veluita on
kohtalaisen paljon. Työllistymiseen tähtäävien palveluiden haasteena on, että ne eivät johda
riittävän usein työllistymiseen. Muiden, työllistymistä edistäviä siirtymiä tuottavien palveluiden
osalta haasteena on lisäksi niiden vaikuttavuuden arvioinnin monimutkaisuus . Pahimmillaan
asiakas voi osallistua lukuisiin työllistymistä tukeviin palveluihin, niiden johtamatta mihinkään
pitkäaikaiseen ratkaisuun. Toki silloinkin palveluilla voi olla muuta hyvinvointia edistäviä
vaikutuksia. Ne voivat viiveellä tukea myös työllistymistä, jonka vaikuttavuuden todentaminen on
käytännössä usein mahdotonta.
Palveluita tulisi hyödyntää entistä aikaisemmassa vaiheessa työttömyyttä. Lisäksi jossain määrin
haasteita on palveluiden löydettävyydessä, käytettävyydessä, tehokkaassa hyödyntämisessä,
päällekkäisyyksissä,

oikea-aikaisuudessa,

tulevaisuuden

tarpeiden

ennakoinnissa

ja

asiakasohjauksessa. Haasteet kiteytyvät siihen, että palveluiden kokonaistarjonta on usein
vaikeasti hahmotettavissa sekä työnantaja- että työnhakija-asiakkaille. Epäselvä kokonaisuus
vaikeuttaa työllisyyden edistämisen kehittämistä myös toimijoiden osalta.
Palveluissa on silti resursseja. Haasteena on niiden työelämälähtöisyyden lisääminen ja käytön
tehostaminen.

Tavallaan kohtaanto-ongelma on tunnistettavissa työmarkkinoiden lisäksi

palveluiden tasolla. Resurssien lisääminen henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja vielä aiempaa
tiiviimpi yhteistyö asiakasohjauksessa ja palveluiden koordinoinnissa sekä kehittämisessä
edistäisivät voimavarojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja kohtaantoa myös palveluiden kohdalla.
Asiakasnäkökulmasta ja palveluiden markkinointia ajatellen palvelut vaikuttaa ajoittain olevan
myös hieman huono termi, koska se terminä mielletään usein työelämästä irralliseksi,
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ylimääräiseksi toimenpiteeksi. Ainakin Nuorten Ohjaamosta saatujen kokemusten mukaan
asiakkaat eivät yleensä etsi varsinaisesti palveluita, vaan töitä tai koulutusta. Palvelu nähdään
yleensä keinona, jos ensisijainen tavoite ei toteudu. Silloinkin toiveena on usein ratkaisu, joka
konkreettisesti edistää tai toteuttaa asiakkaan omaa tavoitetta. Asiakkaalle ei ole merkityksellistä,
millä palvelulla ratkaisu löytyy tai mikä taho ratkaisun mahdollistaa. Tätä taustaa vasten on
ymmärrettävää, että asiakkaat eivät yleensä kaipaa valmiiksi suunniteltuja palvelupolkuja.
Toivottavampaa on pyrkiä tarjoamaan yksilöllinen palvelutarjotintarjotin/ekosysteemi, jossa
asiakas omilla valinnoillaan pääsee edistämään tavoitettaan. Koska termille palvelu on kuitenkin
vaikea keksiä korvaavaa käsitettä, käytetään sitä tässäkin raportissa.

3.5 Palvelut työnhakijoille

Kuten raportissa aiemmin kuvattiin, työelämä, työnhaku ja työmarkkinat ovat murroksessa.
Vaihtoehtojen määrä palkkatyön tekemiseen, itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen on kasvanut,
mutta samaan aikaan monimutkaistunut. Monimuotoistuminen näkyy työn tekemisen muotojen
lisäksi työajoissa. Osa-aikatyön määrä on kasvanut huomattavasti ja on vaikeasti arvioitavissa,
missä määrin se on ihmisten oma valinta. Samoin on kausityön kohdalla. Edellä mainitut ryhmät
muodostavat jo merkittävän osuuden työvoimasta, samoin kuin työttömien työnhakijoiden
joukosta. Myös kansainvälisten työnhakijoiden määrä kasvaa tasaisesti, pitäen sisällään hyvin
erilaisissa työmarkkinatilanteessa olevia ihmisiä. Erityisesti heidän kohdallaan tiedon ja
palveluiden vaikea saavutettavuus on suuri haaste, jota korostaa kv-työnhakijoiden usein ohuet
sosiaaliset verkostot.
Erilaisten työelämän siirtymien määrä on lisääntynyt selkeästi. Niitä tapahtuu aiempaa enemmän
myös horisontaalisesti. Siirtymät voi nähdä työntekijän kannalta mahdollisuutena, mutta yhtä
aikaa ne muodostavat ihmisille inhimillisiä uhkakuvia. Ns. normaalissa työmarkkinatilanteessa
oleville ei ole siirtymiin liittyen juurikaan tarjolla henkilökohtaista kohtaamista, tukea
mahdollisuuksien ja palvelutarpeen arviointiin tai valmennusta/sparrausta. Tämän laajan
kohderyhmän tavoitteena ei ole “pelkästään” työllistyminen, vaan useissa tapauksissa
enemmänkin itseä kiinnostavan, osaamista vastaavan ja haasteita tarjoavan tehtävän löytäminen,
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mihin

ratkaisuun

kytkeytyy

myös

työn

ulkopuolisia

viihtyvyystekijöitä.

Vaikeammassa

työmarkkinatilanteessa oleville ihmisille henkilökohtaisia palveluita on paremmin saatavilla.
Kysymys kuuluu, ovatko palvelut oikeita ja miten niitä olisi mahdollista tarjota jo aikaisemmassa
vaiheessa, jolloin vähennettäisiin ns. tyhjäkäyntiä siirtymien välillä ja ehkäistäisiin mm. korjaavien
toimien tarvetta.
Työelämän muutokset kaipaavat ihmisiltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Sitä järjestetään
työnantajien toimesta ja ihmiset hankkivat sitä myös omaehtoisesti. Oman osaamisen
kehittäminen

työmarkkinoiden

tarpeita

vastaavaksi

on

monipuolisemmaksi. Työllistymisen edistämisen rinnalle

myös

muuttunut

koko

ajan

ovat tulleet työllistyvyyden ja

yrittävyyden lisäämisen käsitteet, jotka korostavat yks ilön aktiivista roolia itsensä kehittäjinä.
Viranomaisilla ja koulutusorganisaatioilla on selkeästi halua vastata tarpeeseen yksilön valinnan
vapautta

korostavilla,

työelämälähtöisemmillä

ja

joustavammilla

ratkaisuilla,

mutta

ratkaisuvalikoima on vielä tällä hetkellä vaikeasti hahmotettavissa oleva kokonaisuus.
TE-palvelut, KELA:n palvelut, kaupungin työllisyyspalvelut; Monialainen yhteispalvelu tai 3.
sektorin palvelut tunnetaan ehkä nimiltä tai niihin osataan liittää mielikuvia. Kovin selkeää
kokonaisuutta ne eivät muodosta eivätkä niiden tarjoamat vaihtoehdot ole tällä hetkellä helposti
saatavilla. Sama tilanne on osaamisen kehittämisen palveluiden kohdalla. Sinänsä monipuolisten
vaihtoehtojen kokonaisuus on vaikeasti hahmotettavissa ja itselle parhaan vaihtoehdon
löytämiseksi tarvittava uraohjaus usein vaikeasti saavutettavissa.

3.6 Palvelut yrityksille

Rovaniemen kehitys, ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto tarjoavat yrityksille tietoa, neuvontaa ja
palveluita liittyen yritys- ja liikeideaan, kannattavuuteen, yritysmuotoihin, lupiin ja ilmoituksiin,
rahoitukseen, toimitiloihin, investointeihin ja sijoittajiin. Palveluita on saatavilla myös liittyen
kehittämishankkeisiin,

EU-rahoituksiin,

kansainvälistymismahdollisuuksiin,

viestintään

ja

näkyvyyteen, sähköisiin työkaluihin, palvelutarpeiden arvioinnista ja kartoituksesta, henkilöstön
palkkaamiseen ja kehittämiseen, työvoiman vähentämiseen, aloittavan yrittäjän tarpeisiin ja
yritysten kehittämiseen, yhteistyöhön kumppanuusverkostoissa sekä yritysten, yhteisöjen j a
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muiden työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön koordinointiin. Lisäksi palveluita täydennetään
useilla ostopalveluilla ja hankkeiden toteuttamilla palveluilla. Omalta osaltaan palvelutarpeeseen
vastaavat myös esimerkiksi Finnvera, Business Finland, kehitysyhtiöt sekä valtakunnalliset ja
alueelliset yrittäjäjärjestöt omilla palveluilla.
Yritykset kehittävät ja kouluttavat henkilöstöään monin tavoin työelämän haasteisiin. Onhan
olemassa olevan työvoiman pitäminen huomattavasti kannattavampaa kuin uuden rekrytoiminen.
Koulutusten kohdalla ei ehkä aina huomioida, että ne edistävät työntekijän osaamista ja
työllistyvyyttä myös tulevaisuutta ajatellen. Tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten kanssa ja
tunnustettavissa olevien koulutuskokonaisuuksien rakentaminen henkilöstölle voisi lisätä
koulutuksen arvoa sekä työnantajan että ennen kaikkea työntekijän näkökulmasta.
Yritysten näkökulmasta haasteena on, että olemassa olevia palveluita ei tunneta erityisen hyvin
eikä työnantajalle tarpeellinen tieto ole riittävän helpos ti löydettävissä. Lisäksi yritykset hyötyisivät
helposti käytettävistä areenoista, joissa ne voisivat luoda suoria kontakteja työvoimaan. Toki
elinvoimaa edistävät toimijat tekevät yhteistyötä ja myös yritykset ovat siinä mukana, mutta
systeemisestä näkökulmasta katsottuna tietty hajanaisuus vaikeuttaa palvelukokonaisuuden
kehittämistä. Samoin haasteena voidaan pitää sitä, että elinvoiman edistämisen kokonaisuus voi
jäädä irralliseksi henkilöasiakkaiden työllisyyden edistämisen ja jossain määrin myös osaamisen
kehittämisen kokonaisuuksista. Henkilöasiakkaiden tavoin yritykset hyötyisivät yhteen kootuista,
nykyistä yksilöllisemmistä palveluista ja räätälöidymmistä ratkaisuista.

3.7 Tulevaisuuden näkymät

TEM:n Alueelliset kehitysnäkymät, Kevät 2019 –julkaisua (2019) referoiden työllistävyyden
näkökulmasta keskeisten toimialojen hyvä kehitys jatkuu niin Suomessa, Lapissa kuin
Rovaniemellä. Suomen vientivetoinen suurteollisuus kasvatti tuotantoaan tammikuussa 2019.
Eniten kasvua oli vuodentakaiseen verrattuna kaivostoiminnassa, jossa kasvu oli 13 % ja myös
metsä- ja metalliteollisuuden tuotanto kasvoi. Matkailuteollisuus on Suomen viime vuosien
menestyneimpiä ja dynaamisimpia toimialoja. Suomi on matkakohteena verraten tuore, ja
kasvupotentiaalia on vielä merkittävästi Lapissakin. World Travel & Tourism Councilin kehittämän
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menetelmän mukaan matkailun suoran kokonaisvaikutuksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2028
mennessä yli 9 prosenttiin Suomen BKT:sta. Visit Rovaniemen arvio vuoteen 2022 on, että
Rovaniemen majoitusyritysten tulot kaksinkertaistuvat ja uusia työpaikkoja syntyy yli 1 000. Muita
Lapin kannalta kiinnostavia toimialoja ovat mm. lähiruoan saatavuuden ja jalostamisen
kehittäminen.
Rovaniemellä ei ole lähivuosina näköpiirissä suurteollisuuden investointeja kuten Kemissä ja
Kemijärvellä, mutta Lapin suurhankkeet tuovat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös
rovaniemeläisille pk-yrityksille. Rakentaminen tulee jatkumaan vilkkaana, teollisuustoimialan
merkitys vahvistuu ja rovaniemeläisten yritysten vienti on kasvussa. Rovaniemen elinkeinorakenne
on monipuolinen, joten tulevaisuus ei ole kiinni yhdestä isosta toimijasta tai toimialasta. Suurimpia
työllistäjiä Rovaniemellä ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, vähittäiskauppa ja koulutus- ja julkinen
hallinto.
Rovaniemellä yritysten liikevaihdon kehitys on ollut lähes koko vuosikymmenen kasvussa. Edelleen
on luotava edellytyksiä houkuttelevuudelle yritystoiminnan sijoittumiseksi ja laajentumiseksi
alueella. Elinkeinoelämän suotuisien kehitysnäkymien valossa työvoiman kysynnän nähdään
jatkuvan

vilkkaana

työllisyyttä

parantaen.

Pk-yritysten

kehitysarviot

henkilöstömäärän

kehityksestä ovat positiiviset. Työvoiman kysyntä näkyy vahvasti myös TE-toimistoon ilmoitettujen
avointen

työpaikkojen määrässä. Avoimista

työpaikoista

lähes

80 % on yrityksissä.

Työvoimatarpeiden lisäystä kuvaa työn kestojen pidentyminen eli kausiluontoisetkin työt tarjoavat
työtä

aiempaa

pidemmäksi

aikaa.

Työvoiman

kysynnässä

näkyy

vahvasti

matkailun

työvoimatarpeet, hoivapalvelut ja terveydenhuolto sekä rakentaminen ja teollisuus.
Rovaniemen tilannetta työvoiman tarpeeseen vastaamisessa edesauttaa se, että lähes koko
muusta Lapista poiketen väestönkehitys on positiivista. Rovaniemi on myös osaamisen keskittymä.
Ammatilliseen sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotasoiseen koulutukseen hakeudutaan
laajalti maakunnasta ja muualta Suomesta. Rovaniemi kiinnostaa myös kansainvälisiä opiskelijoita.
Monipuoliset opiskelumahdollisuudet helpottavat työvoiman saatavuutta tietyillä aloilla ja saavat
nuoret pysymään seutukunnalla. Matkailuala ja kauppa tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia
työskennellä opintojen ohessa. Ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteisiin haetaan jo tälläkin
hetkellä yhteistyön kautta. TE-palvelut ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut ovat
järjestäneet aktiivisesti rekrytointitapahtumia ja infotilaisuuksia yhdessä yritysten kanssa.
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Rovaniemi on mukana Lapin kasvupalvelupilotissa yhtenä viidestä pilottikunnasta. Räätälöidyillä ja
monimuotoisilla koulutuksilla voidaan osaltaan ratkaista kohtaanto-ongelmia.
Kaikesta huolimatta kohtaanto-ongelmaan ja työvoiman polarisoitumiseen tarvitaan uusia,
asiakaslähtöisiä

ja

voimavarat yhdistäviä

ratkaisuja.

Haasteina

voidaan nähdä

myös

innovaatiokyvykkyyden ja koulutustason turvaaminen sekä saavutettavuuden varmistaminen.
Rovaniemen kaupunki pyrkii vastaamaan yllä oleviin haasteisiin kaupunkistrategiassa ja
kasvuohjelmassa määritellyillä toimenpiteillä vahvistamalla elinvoimaisia ja monipuolisia
elinkeinoja sekä edistämällä työllisyyttä. Työllisyyttä edistetään mm. rakenteita, kumppanuuksia ja
ennaltaehkäisevää

roolia

kehittämällä. Kasvuohjelman ja

sitä seuranneiden käytännön

toimenpiteiden myötä elinvoiman kehittäminen ja työllisyyden edistäminen ovat ensi kertaa
konkreettisesti samaa kokonaisuutta ja luovat yhteistä alustaa laajemmallekin ekosysteemille
Rovaniemelle. Tämä kaikki yhdessä luo edellytyksiä tarttua aiemmin kuvattuihin mahdollisuuksiin
haasteista huolimatta.

4. ODOTUKSIA JA KEHITTÄMISTARPEITA

4.1 Kohderyhmät ja osallistamistavat

Hankesuunnitelmassa korostui työnhakija-asiakkaiden osallistaminen työllisyyden edistämisen
palvelusisältöjen kehittämiseen. Esiselvityksen aikana osallistettavaa kohderyhmää täydennettiin
työnantajilla, joiden merkitystä etenkin asiantuntijaryhmän mielestä pidettiin yhtä merkittävänä
työnhakijoiden kanssa. Pääasiassa toimijoista koostunutta, esiselvitykseen osallistunutta laajaa
asiantuntijaryhmää voidaan perustellusti pitää myös työllisyyden ja osaamisen kehittämisen
parhaimpina asiantuntijoina Rovaniemen osalta. He toivat merkittävän panoksen erityisesti
systeemisen tason odotusten ja kehittämiskohteiden kohdalla.
Työnhakija-asiakkaita haastateltiin kahdessa, pääasiassa yli 30-vuotiaita henkilöitä käsittäneessä
ryhmätilaisuudessa: alle 30-vuotiaiden osalta haastateltiin Nuorten Ohjaamon kehittämisryhmään
kuuluvia nuoria ja Ohjaamon asiakkaille toteutettiin kysely. KV-taustaisten työnhakijoiden
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odotusten ja kehittämistarpeiden osalta hyödynnettiin Lapin yliopiston keräämiä kokemuksia.
Lisäksi kuntalaisten odotuksia ja kehittämistarpeita kuultiin erilaisissa vapaamuotoisissa
kohtaamisissa.
Yli 30-vuotiaiden ajatuksia tavoitettiin kesäkuussa järjestetyssä työnhakukahvilassa sekä yli 50vuotiaille suunnatussa valmennuksessa. Tilaisuuksissa haastateltiin yhteensä noin 25 työnhakijaa.
Joukossa oli myös työssäkäyviä työnhakijoita. Alle 30-vuotiaille suunnatuilla haastatteluilla ja
kyselyillä tavoitettiin yhteensä noin 40 nuorta. Niissä haluttiin selvittää erityisesti nuorten
suhtautumista alle ja yli 30-vuotiaiden ohjaamotyyppisten palveluiden yhdistämiseen. Pääosin
nuoret eivät pitäneet asiaa ongelmallisena, vaikka esimerkiksi vertaistuellisten ryhmien kohdalla
nähtiinkin hyötyä ryhmän homogeenisyydessä.
Työnantajien odotuksia selvitettiin vierailulla Rovaniemen yrittäjien hallituksen kokoukseen, joka
pidettiin hankkeen valmisteluvaiheessa. Yritysten tarpeita ja toiveita selvitettiin myös kyselyillä.
Niissä hyödynnettiin Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana –
hankkeessa tehtyjä kyselyjä, jotka käsittivät noin 70 yrityksen vastaukset. Esiselvityksen aikana
yrityksille tehtiin kysely, johon saatiin 13 vastausta. Lisäksi yrittäjiä kohdattiin ja haastateltiin
vapaamuotoisesti, Likiliikkeen kanssa järjestettiin tapaaminen ja asiantuntijaryhmässä oli yrittäjien
edustus. Esiselvitystä varten haastateltiin myös TE-toimiston yrityspalveluiden työntekijöitä.

Toimijoiden odotukset ja kehittämiskohteet olivat käyneet jossain määrin esille jo hankkeen
valmisteluvaiheessa. Esiselvityksen aluksi jokainen asiantuntijaryhmän jäsen lisäksi haastateltiin
aiheen tiimoilta. Toimijoiden kohdalla on huomioitava, että prosessi jatkui kehittämisen osalta
koko esiselvityksen ajan ja osa huomioista syntyi työpajoissa yhteiskehittämisen kautta.

4.2 Odotukset toimijoiden näkökulmasta

Keskusteluissa toimijoiden keskeisenä toiveena oli resurssien yhdistäminen uudella tavalla
yhteiselle alustalle - sekä työvoimaa, työnantajia että toimijoita varten. Kaupungilta odotettiin
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tuon

alustan/ekosysteemin

koordinointia.

Yhteisenä

tarjoamista,

tavoitteena

kumppanuuksien

nähtiin

palveluiden,

rakentamista
osaamisen

ja

toiminnan

kehittämisen

ja

työllistymiseen liittyvien kohtaannon haasteiden ratkaiseminen yhdessä työnhakijoiden ja
työnantajien kanssa.
Toiminnan nähtiin asemoituvan kaupungin perinteisesti harjoittaman työllisyydenhoidon (joka on
ollut luonteeltaan pääasiassa korjaavaa) ja elinvoiman tukemisen välimaastoon. Muodostaen
yhteisen alustan, jossa työnhakija-asiakkaiden lisäksi myös työnantajat ja yrittäjyyden tukeminen
nähdään keskeisenä yhteistyötahona ja tavoitteena.
Työnhakija-asiakkaiden osalta keskeisenä kohderyhmänä nähtiin henkilöt, joilla on valmiudet
työllistymiseen tai koulutukseen. Tämän nähtiin olevan olennaista, jotta yritykset saadaan mukaan
toimintaan. Kohderyhmänä nähtiin myös työssä olevat henkilöt, jotka tarvitsevat sparrausta
elämän ja työelämän siirtymiin tai työssä pysymiseen ja jaksamiseen. Kyseisiltä kohderyhmiltä
nähtiin tällä hetkellä puuttuvan selkeä paikka ja palvelu. Yksi keskeisimpiä kysymyks iä oli, miten
toiminta saadaan palvelemaan myös muita kohderyhmiä, kuten pitkään työttömänä olleita,
osatyökykyisiä ja kv-työnhakijoita.
Keskusteluissa nousi esille myös seuraavat 12 aihetta, joita pidettiin tärkeinä ja jotka
keskusteluttivat, mutta joista ei ollut yhtä selkeitä tai ainakaan yhdenmukaisia näkemyksiä:


nimi uudelle toimintamallille/alustalle/ekosysteemille



“olomuoto” eli fyysinen, verkosto, filosofia/työote, digitaalinen



yhteistyö Nuorten Ohjaamon kanssa



joustava ja työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen



3. sektorin tarjoamat mahdollisuudet



mahdollisen aikuisten ohjaamon asemoituminen kunnan organisaatiossa ja tulevaisuuden
kunnan (työllisyyden edistämisen) rooli laajemmin



mille ajalle toimintaa suunnitellaan



asiakasohjaus kaikkien asiakasryhmien kohdalla (ml. yritykset)



työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toiminta ja tulevaisuus



osuuskunnat työn tekemisen mahdollisuutena



yhteiset tavoitteet, yhteiset indikaattorit
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yhteisen tiedon hyödyntäminen, tietojärjestelmät

Kyseiset asiat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet kaipasivat lisätarkastelua. Osa aiheista nousikin
esille myöhemmissä työpajoissa. Huomioitavaa kuitenkin oli, että asioita ei juurikaan nähty
toimijoiden keskuudessa joko/tai –tyyppisinä kysymyksinä.

Kaikkiin kysymyksiin ei ehkä ole

olemassa selkeää vastausta, vaan ne selviävät vasta rohkeasti kokeilemaan lähtemällä.

4.3 Odotukset työnhakijoiden näkökulmasta

Työnhakijoiden näkökulmasta tärkeimpänä toiveena nousi esille helposti löydettävä, matalan
kynnyksen paikka, jossa pääsee asiassaan alkuun ja jossa on mahdollisuus myös henkilökohtais een
ja kasvokkain tapahtuvaan palveluun. Tärkeimpinä palveluina nähtiin omaan kokonaistilanteeseen
saatava neuvonta ja ohjaus sekä henkilökohtainen työnhaun sparraus. Tiedossa oli, että
esimerkiksi internet on täynnä tietoa, mutta juuri itselle tärkeän tiedon löytäminen koettiin
vaikeaksi. Työnhakijat kokivat tarvetta sparraajalle, jonka kanssa voisi yhdessä tunnistaa omia
vahvuuksiaan ja taitojaan joita työkokemuksen kautta on kertynyt. Sparraajaa kaivattiin myös
tunnistettujen vahvuuksien kuvaamiseen, osaamisen kehittämisen vaihtoehtojen löytämiseen,
työnhakuasiakirjojen tekemiseen, erilaisiin työn tekemisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksien
avartamiseen ja tunnistamiseen, työn hakemiseen ja työhaastatteluihin valmistautumiseen.

Aikuisten ohjaamolla pitäisi olla saatavissa tietoa ja ohjausta erilaisista koulutus - ja
työllistymismahdollisuuksista. Nuorempiin ikäryhmiin verrattuna taloudelliseen toimeentuloon
liittyvät kysymykset korostuivat selvästi ja niihin liittyen toivottiin neuvontaa. Lisäksi toivottiin
tietoa koulutuksen ja työpaikkojen kohtaamisesta eli siitä, minkälaisen koulutuksen avulla on
mahdollista työllistyä. Paikkakuntasidonnaisuus vaikutti suuremmalta tekijältä kuin nuorilla.
Työnantajien ja yritysten toivottiin olevan esillä aikuisten ohjaamolla ja lisäksi toivottiin erilaisten
rekrytointitapahtumien järjestämistä. Toiveena nousi esille myös, että erilaisista tapahtumista ja
mahdollisuuksista tiedotettaisiin enemmän ja monikanavaisemmin. Sosiaalista mediaa pidettiin
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hyvänä tiedotuskanavana, mutta tiedotusta toivottiin myös esimerkiksi TE-toimiston toimesta tai
Uusi Rovaniemi -paikallislehdessä.
Työnhaun sparrauksen- ja koulutusneuvonnan ohella pidettiin tärkeänä, että aikuisten ohjaamolla
olisi paikan päällä henkilökohtaisesti tavoitettavissa ainakin TE-palvelut, KELA, asumisneuvonta
sekä terveydenhuolto. KV-työnhakijoita palvelisi muuttajapalvelu -tyyppinen kokonaisuus,
jollaisista on esimerkkejä isommista kaupungeista.

4.4 Odotukset työnantajien näkökulmasta

Yrityksille suunnatun kyselyn mukaan suurin yksittäinen este työntekijän palkkaamiselle oli
osaavan työvoiman saatavuus. Yritysten rekrytointiin eniten toivomat tukimuodot olivat:


rahallinen tuki työsuhteen alkuvaiheeseen



kokeilumahdollisuus ennen sitoutumista työntekijän palkkaamiseen



apu hiljaiseen hakuun, työpaikkailmoitusten
työnhakijoiden alkukarsintaan



maksuttomat rekrytapahtumat

tekemiseen,

työhaastatteluihin

ja

Kaiken kaikkiaan vastaukset vahvistivat sitä käsitystä, että yritykset eivät tunne erityisen laajasti tai
yksityiskohtaisesti heille käytössä olevia palveluita.

TE-toimiston yrityspalveluiden kokemusten mukaan etenkin pienissä yrityksissä lyhytaikaiset
työvoiman tarpeet jäävät usein ilmoittamatta, koska työvoiman saatavuutta pidetään vaikeana ja
rekrytointiprosessia siihen nähden työläänä. Yritysten tukemista rekrytoinnissa vaikeuttaa se, että
työnantaja-asiakkaiden ohella myöskään työnhakija-asiakkaita ei tunneta henkilökohtaisesti.
Henkilökohtaisen kohtaamisen lisääminen olikin seikka, joka nousee esille selvityksen kaikissa
vaiheissa, kaikkien kohderyhmien toiveissa.
Työnantajien haastatteluissa nousi esille kiinnostava ajatus, että työvoiman kohtaamiseen
osallistuisi asiantuntijoiden lisäksi eri toimialojen ihmisiä ns. kentältä, jotka voisivat tuoda uuden
ulottuvuuden

osaamisen tunnistamiseen ja

hyödyntämiseen. Haastattelujen perusteella
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työnantajat haluavat olla mukana ratkaisemassa kohtaanto-ongelmaa ja ovat valmiita käyttämään
siihen aikaansa, mikäli panos-tuotossuhde koetaan riittäväksi. Rovaniemen yrittäjien hallituksen
kokouksessa korostettiin, että esim. mahdollisten rahallisten tukimuotojen tulisi olla ennen
kaikkea helppokäyttöisiä. Yritysten osalta on halukkuutta ja valmiutta tiiviiseen yhteistyöhön ja
esim. kohtaantoa edistävään kampanjaan, jos sellaiseen keksitään yhdessä riittävän hyvä idea.
Mielenkiintoinen

oli

myös

Likiliikkeen

kanssa

ideoitu

mahdollisuus,

jossa

yritysten

rekrytointiosaamista voitaisiin kehittää koulutuksen ja henkilökohtaisen sparrauksen avulla. Malli
idealle tulee Likiliikkeen jäsenyrityksille suunnatusta Likiliike -akatemiasta. Miksipä julkiset toimijat
eivät voisi tuoda omia palveluitaan yritysten saataville hyväksi havaittua rakennetta hyödyntäen.
Mallia voisi laajentaa myös työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen edistämiseen
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5. BENCHMARKING –KOHTEIDEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ KOKONAISUUKSISTA

5.1 Benchmarking-kohteiden valinta

Toimivaa palvelurakennetta ei ole tarpeellista keksiä itse, mikäli sellainen on jo olemassa ja
siirrettävissä. Nuorten Ohjaamo tarjoaa sellaisen monilta osin, mutta kuten edellä todettiin, asia ei
ehkä kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että Nuorten Ohjaamon toiminta laajennetaan
sellaisenaan yli 30-vuotiaille. Sen vuoksi katseet käännettiin myös muualle ja erityisesti yli 30vuotiaille räätälöityyn ohjaamotoimintaan.

Yli 30-vuotiaiden ohjaamotoiminnasta vaan ei ole

juurikaan kokemusta. Useat kaupungit ympäri Suomea sen sijaan ovat kutakuinkin samassa
tilanteessa, jossa aikuisten ohjaamon tarpeeseen on Rovaniemen tavoin juuri nyt havahduttu.
Vaikka varsinaisia aikuisten ohjaamoja ei juuri olekaan, monia asioita tehdään muualla hyvin ja
niistä voi yrittää oppia.
Hankehakemukseen nimettyjä benchmarking-kohteita olivat Lahti, Kuopio, Kemi ja Tampere.
Niihin tehtiin vierailut edellä mainitussa järjestyksessä. Kohteet valikoituvat sen perusteella, että
niissä työllisyyden edistämisen kokonaisuus tai kaupungin työllisyyspalveluiden rooli koettiin
toimivaksi. Erityisesti Tamperetta ja jossain määrin Kuopiotakin pidetään valtakunnallisesti
edelläkävijöinä työllisyyden edistämisessä. Kemissä kiinnostavaa oli erityisesti kunnan yksiköiden
laaja ja vakiintunut rooli työllisyyspalveluissa sekä alueellinen läheisyys, mikä mahdollisti
vertailtavuuden

tietyissä

toiminnoissa.

Lahden

Vauhdittamo

puolestaan

on

aikuisten

ohjaamotoiminnan edelläkävijä. Siihen tutustuminen oli itsestäänselvyys.
Esiselvityksen aikana, Rovaniemelle halutun suunnan selkeytyessä, benchmarking -kohteiksi
laajennettiin vielä

Helsinki

ja

Oulu. Ne

tarjosivat esimerkin työllisyyspalveluiden ja

elinvoimapalveluiden yhteiskehittämisestä, jossa henkilöasiakastyötä ja yritysyhteistyötä oli tuotu
samalle alustalle. Niissä ei käyty paikan päällä, vaan toimintaan tutustuttiin dokumenttien
perusteella, videoneuvotteluin, puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi pintapuolisempaa tarkastelua
tehtiin useisiin muihin Suomen kaupunkeihin, joissa ohjaamotyyppistä toimintaa on olemassa tai
kehitteillä. Tarkastelun kohteena olivat ohjaamotyyppisen toiminnan mallit tai rakenteet.
Yksittäisiä hyviä käytäntöjä tässä esiselvityksessä ei kuvata, vaikka niitä tulikin runsaasti esille.
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Muiden kaupunkien esimerkkien lisäksi esiselvityksessä tarkastellaan, millaisia paikallisia matalan
kynnyksen yhteistyömalleja meillä on olemassa ja mahdollisesti hyödynnettävissä kehitettävään
aikuisten ohjaamotoimintaan.

5.2 Lahti

Lahden Vauhdittamo on ESR-rahoituksella toimintansa vuonna 2017 käynnistänyt aikuisten
ohjaamotoiminnan edelläkävijä. Vauhdittamo on yhden luukun palvelupiste, joka tarjoaa
joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Asiakkaita ovat työnantajat ja yli 30-vuotiaat lahtelaiset
työnhakijat. Työnhakijan ei tarvitse olla työtön työnhakija. Palvelu on vapaaehtoinen. Vauhdittamo
on selkeästi profiloitunut ja suunnattu töihin ja opiskelemaan meneville yli 30-vuotiaille, joilla ei
ole

monialaisen

tuen

tarvetta.

Se

pyrkii

kohtaamaan

ihmiset

henkilökohtaisesti

ja

kokonaisvaltaisesti, mutta keskittyy ydinalueeseensa. Muissa kuin koulutukseen ja työllistymiseen
liittyvissä palveluissa hyödynnetään muuta verkostoa.
Omien nettisivujensa mukaan Vauhdittamo tarjoaa näköaloja erilaisiin työelämän risteyskohtiin.
Se auttaa asiakkaita tunnistamaan ja soveltamaan omaa osaamistaan sekä näkemään kirkkaammin
eri vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen. Sieltä saa käytännön apua työnhakuun - CV, työhakemus,
työhaastattelu, digitaaliset välineet - sekä vinkkejä erilaisten työnhakukanavien tehokkaaseen
käyttöön. Vauhdittamo on uudenlainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa työnantajat ja
työtä hakevat pääsevät löytämään toisensa. Rekrytointitapahtumien sekä räätälöityjen ratkaisujen
kautta löytyy hyvää työtä ja työlle osaava ja motivoitunut tekijä.
Vauhdittamon kattavat yhteistyöverkostot koostuvat sekä elinvoiman, työllisyyden, koulutuksen
että hyvinvoinnin toimijoista. Toiminta on organisoitu ”ohjaamomaisesti” siten, että osa
palveluista on saatavilla ilman ajanvarausta, ajanvarauksella, viikkokalenterin mukaisesti tai
tapahtumien yhteydessä. Hankehenkilöstön koko on 4 työntekijää ja sen lisäksi paikalla on koko
ajan TE-toimiston työntekijä.
Erityisen hyvinä käytäntöinä tutustumisesta jäivät mieleen mahdollistava asenne sekä Yrityspiste.
Yrityspiste on Vauhdittamon sisällä toimiva “yksi puhelinnumero”, johon yritys voi ilmoittaa
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työntekijätarpeensa ja josta voi kysyä neuvoa tai saada apua liiketoiminnan kehittämiseen.
Yrityspiste tekee tiivistä yhteistyötä Lahden seudun työllisyystoimijoiden kanssa ja tarjoaa apua:



sopivien osaajien löytämiseen



rekrytointitapahtumia ja kohtaamista osaavien tekijöiden kanssa



neuvontaa ja ajankohtaista tietoa



tiloja ja koulutusta työnantajan tarpeisiin



kanavan tiedottamista varten

Kuva 1. Lahden yrityspiste.
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Hyvinä käytäntöinä ja onnistumisina Vauhdittamo itse nosti esille tiiviin yhteistyön TE-toimiston
kanssa, yhdessä tekemisen, henkilökohtaisen kohtaamisen ja kokeilevan työotteen. Jos ne
kuulostavat tutuilta, niin samaa voi sanoa esille nousseista haasteista. Oikeanlaisen mielikuvan
luominen ja säilyttäminen, vaikuttavuuden arviointi, asiakastietojärjestelmät ja yritysyhteistyö
kuulostivat mietityttävän myös Lahdessa.

5.3 Kuopio

Kuopion vastine aikuisten ohjaamolle on keväällä 2019 käynnistynyt Työllistymis en yhteispalvelu
ASKEL –hanke (ESR), jossa päämääränä on kuitenkin lähinnä rakennetyöttömyyden hillitseminen.
Hankkeen tavoitteena on luoda TE-hallinnon ja kunnan välille työllistymisen yhteispalvelumalli
rakennetyöttömien asiakasprosessien hoitoon. Hanke toteutetaan mielenkiintoisella tavalla
kahden sisarhankkeen yhdistelmänä siten, että hankekokonaisuus koostuu Kuopion kaupungin
työllisyyspalvelun hallinnoimasta päähankkeesta ja Pohjois-Savon TE-hallinnon hallinnoimasta
sisarhankkeesta.

ASKEL -hanke on systeemisen kehittämisen hanke, jolla vastataan kolmeen palvelujärjestelmän
kehittämistarpeeseen:
1. Hankkeella tuetaan TE-toimiston ja kunnan työllisyydenhoidon peruspalveluiden laatua,
tehokkuutta ja vaikuttavuutta
2. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan vaikuttavuuden näkökulmasta paranneltuja ja/tai
kokonaan uusia innovatiivisia työllisyyspalveluja
3. Hanke suunnittelee ja toteuttaa uudenlaisen yhteistyömallin valtion työhallinnon (ml. ELYkeskus ja TE-toimisto) ja kunnan välille

Varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat ns. laajaan rakennetyöttömyyteen kuuluvat
työttömät työnhakijat sekä asiakastyötä tekevät kunta- ja TE-taustaiset työntekijät, jotka
koulutetaan hankkeen toiminta- ja palvelumallien toteuttamiseen ja uudenlaiseen yhdessä
tekemisen kulttuuriin. Pääosa asiakaspalvelutyöstä toteutetaan ns. taustaorganisaatioiden
perustyönä.
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Hankkeen tuloksina tavoitellaan ns. ASKEL-konseptia, jonka keskeisiä osa-alueita ovat:


alusta viranomaisyhteistyön, palvelutuotannon ja monituottajamallin sekä kehittämis - ja
verkostotyön toteuttamiseksi,



kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyömalli,



yhteiset toiminta- ja palvelumallit



yhteinen yhden luukun palveluperiaatteella toimivan palvelupiste ja



DigiTypa –ratkaisu sisältäen mm. sähköisiä palvelutarpeen ja osaamisen kapeikkojen
tunnistamiseen liittyviä ratkaisuja, sähköisiä valmennuksen työkaluja sekä asiakkuuksie n
hallinnan työkaluja.

Hanke on vasta käynnistänyt toimintansa eikä siitä tätä kirjoitettaessa ollut saatavissa varsinaista
kokemustietoa. Toisaalta useiden hankkeen tuloksina esitettyjen osa-alueiden kohdalla ollaan
benchmarking-käynnin perusteella Kuopiossa jo nyt melko pitkällä. Monituottajamalli on lisännyt
merkittävästi valinnanvapautta ja motivoinut asiakkaita oman työllistymisen edistämiseen.
Samalla se on joustavoittanutta tarvelähtöistä palveluiden hankintaa ja haastanut uudella tavalla
palveluntuottajat yhteiskehittämiseen. Digitypa työllisyyspalveluiden ja Foredatan yhdessä
rakentamana

prototyyppinä

voi

kuullun

perusteella

tietojärjestelmän ja mahdollistaa tulevaisuudessa

tarjota

aidosti

asiakaslähtöisen

MyDatan hyödyntämisen. MyData on

henkilötietojen hallinnan ja käsittelyn periaate, jonka mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus
hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. Käytännössä asiakas
voisi antaa oikeuden tietoihinsa niille tahoille, joiden katsoo olevan mukana asioidensa
hoitamisessa.
Myös kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston välisessä kumppanuudessa sekä yhteisessä
asiakasvirtojen hallinnassa ollaan pitkällä. Toisaalta yhteistyö keskittyy benchmarking-käynnin
perusteella lähinnä pitkään työttömänä olleisiin henkilöihin ja asiakkaiden ohjautuminen tapahtuu
etupäässä viranomaisen kutsumana. Kaupungin työllisyyspalveluiden rooli näyttäytyy lähinnä TYPtyönä, jolla tavoitetaan asiakkaat tehokkaasti, mutta joka samaan aikaan voi asettaa haasteita
ennaltaehkäisevän työn toteuttamiselle. Lahteen verrattuna Kuopion malli tarjoaa hyvin erilaisia
käytäntöjä asiakasohjauksen osalta.
Kuopion osalta ehkäpä mieleen jäävimpänä seikkana jäi keskustan kauppakeskuksessa toimiva TEtoimiston toteuttama Messi, joka tarjoaa opastusta TE-palveluihin. Samassa tilassa toimiva
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MessiLive.fi puolestaan tarjoaa tehokkaita ja vuorovaikutteisia rekrytointipalveluita työnantajille ja
työnhakijoille. Paikka oli helposti saavutettavissa ja vaikutti tarjoavan helpon tavan työnantajien ja
työnhakijoiden kohtaannon edistämiseen. MessiLive.fi -nettisivujen mukaan se on palvelu, jossa
yhdistyy tuorein tekniikka, vahva vuorovaikutusosaaminen ja pitkä kokemus työnantajien sekä
työnhakijoiden palvelusta. On kaikkien etu, että oikea tekijä löytää itselleen oikean työpaikan
mahdollisimman nopeasti. Käyttöön on otettu uusi lähestymistapa, joka perustuu käsitykseen, että
parhaaseen lopputulokseen päästään työnantajan ja työnhakijan välisessä vuoropuhelussa. Kun
keskustelun osapuolet puhuvat avoimesti omista tarpeistaan, on toisilleen sopivan työnantajan ja
työnhakijan mahdollista löytää toisensa. Työn hakeminen on aina ollut dialogia, mutta
perinteisesti työnantaja on hoitanut kysymisen, kun työnhakijan rooliin on kuulunut lähinnä
kysymyksiin

vastaaminen.

Tämän

asetelman

MessiLive.fi

on

kääntänyt

päälaelleen.

Rekrylähetyksessä työnhakijat pääsevät esittämään kysymyksiä työnantajille joko paikan pä ällä tai
verkossa. Lähetyksiä voi katsella niin puhelimilla, tableteilla kuin tietokoneillakin.

5.4 Kemi

Kemissä ei ole aikuisten ohjaamoa. Tiiviissä ja pitkäjänteisessä kunnan yksiköiden välisessä
yhteistyössä työllisyyspalveluiden, elinvoimapalveluiden, henkilöstöpalveluiden ja perusturvan
kesken on kuitenkin opittavaa. Lisäksi kasvokkain tapahtuva palvelutarpeen arviointi kuulostaa
hyvinkin ohjaamomaiselta. Sen myötä tiedetään aidosti ja kunnolla asiakkaiden palveluntarve ja
tarjotaan oikeita palveluja oikeaan aikaan.
Asiakkaiden palveluprosessia koordinoi oma työntekijä. Sama työntekijä on mukana koko
palveluprosessin ajan työllistymiseen asti, tietäen joka tilanteessa asiakkaan tilanteen ja seuraavat
askeleet. Oma työntekijä myös järjestää palvelut asiakkaalle. Tätä kuvataan prosessimaisena
työskentelynä, joka alkaa palvelutarpeen arviosta ja päättyy asiakkaan kanssa yhdessä
määriteltyyn tavoitteeseen tai pysyvään ratkaisuun. Malli kuulostaa selkeältä ja se koettiin
toimivaksi. Toisaalta malli herättää hieman saman kysymyksen kuin Kuopion kohdalla. Miten
asiakkaat tavoitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta työttömyyden tai työttömyyden
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pitkittymisen ennaltaehkäisy olisi mahdollista. Vai onko mallin tältä osin tarkoituskaan vastata
työttömyyteen ennaltaehkäisevästi.

5.5 Tampere

Tampereellakaan ei ole varsinaista aikuisten ohjaamoa. Hieman sen tyyppistä toimintaa ja paljon
muuta oivaltavaa ja opittavaa sieltä kuitenkin löytyy. Kokonaisuus rakentuu asiakkaiden tarpeiden
mukaisesti ja on ihmislähtöinen sekä henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollistava. Työllisyys
nähdään Tampereella keskeisenä tekijänä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja se näkyy
myös resurssoinnissa. Selkeän kuvan mittavasta kokonaisuudesta saa alla olevasta kuviosta.
Ajatuksena on, että organisaation osa-alueet muodostaisivat yhteisen alustan TE-toimiston
vastaavan osa-alueen kanssa. Lisäksi alustoilla tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden
kanssa.

Kuva 2. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden organisaatio.

Tampereella

tavoitellaan

kunnalle

suurempaa

vastuuta

työllisyys -

ja

yrityspalveluiden

järjestämisessä. Siihen liittyen kaupungissa on käynnistynyt elinvoima- ja kasvupalveluallianssin
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kehitysohjelma. Ohjelma on systemaattinen jatko työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliselle
kokeilulle ja siihen liittyvälle kehitysohjelmalle. Ohjelman aikana rakennetaan työllisyyspalveluita,
joiden keskeisenä kärkenä on osaavan työvoiman saatavuus ja alueen kilpailukyky. Sillä
tavoitellaan syntyväksi laaja-alainen, sopimuksellinen strateginen ja toiminnallinen yhteistyömalli
eri työllisyyspalvelujen järjestäjien välille. Työnhakijoiden ja työnantajien palvelut on tarkoitus
tuottaa asiakkaille asiakaslähtöisillä, eri toimijoiden yhteisillä palvelualustoilla.
Vision mukaan Pirkanmaan kuntien osaamisperusteiset työllisyyspalvelut, osana kuntien
elinvoimatehtävää, muodostavat sujuvasti toimivan ja Suomen parhaan kokonaisuuden muiden
toimijoiden vastaavien palvelujen ja muiden työllisyyspalveluihin liittyvien palvelujen kanssa.
Yleisesti arvioiden Tampere voi ollakin joissakin asioissa Suomen paras. Työttömyyteen liittyvien
kysymysten monimutkaisuutta kuitenkin kuvastaa hyvin, että benchmarking-hetkellä työttömien
määrä Tampereella oli kasvanut ja yhtä aikaa

korkean työttömyyden kanssa

vaikeat

rekrytointiongelmat lisääntyneet ja osaavan työvoiman saatavuus koetaan kasvun esteeksi.
Mieleen jäävin seikka Tampereelta oli ”tekemisen meiningin” lisäksi Trestart. Trestart on
toimintamalli (ja tila), joka mahdollistaa työvoiman ja työnantajien kohtaamisen, ja tarjoaa
toimijoille joustavan roolin tukea ja kehittää kohtaannon toteutumista. Kuullun perusteella se on
hyvin ohjaamomainen, yhtä aikaa fyysinen, psykologinen, sosiaalinen ja digitaalinen tila yhdessä
tekemiselle, kehittämiselle ja oppimiselle.
Trestartin omat nettisivut kuvaavat paikkaa aktiivisten työnhakijoiden ja työnantajien
kohtauspaikkana. TreStart edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja työnhaku- ja työelämätaitoja.
Kannustaa kaikkia avoimen yhteisön jäseniä verkostoitumaan yritysten edustajiin ja muihin
työnhakijoihin. Järjestää erilaisia kohtaamisia ja tilaisuuksia oman osaamisen esille tuomiseen ja
työn tehdyksi saamiseen. Työnhakijalle Trestart kuvaa tarjontaansa: ”Oman osaamisen
tunnistaminen on tärkeää. Käännä ajatteluasi työn hakemisesta osaamisesi tarjoamiseen.
Verkostossamme työnhaku- ja työelämätaitosi kehittyvät ja saat tietoa työllistymisen eri keinoista.
Tapahtumissamme kohtaat työnantajia, joilla on tekemätöntä työtä.” Yrityksille tarjontaa
kuvataan seuraavasti: ”Onko teillä tekemätöntä työtä? TreStart tarjoaa kohtaamisia ja uusia
yhteistyökeinoja osaajien kanssa. Haluatko apua pienen tai isomman yrityksesi liiketoiminnan
kehittämiseen? Tule mukaan verkostoomme, täytetään tarpeenne. ”
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5.6 Helsinki

Helsingissä toimintamalliltaan lähimpänä aikuisten ohjaamoa on Työllisyyden palvelutori. Itse
asiassa se kuulosti toiminta-ajatukseltaan hyvin samanlaiselta kuin tässä esiselvityksessä esille
tulleet Rovaniemen tarpeet. Helsingissä asiakkaat esittivät toiveen paikasta, jonne voi tulla
kysymään neuvoa ja juttelemaan työllistymiseen liittyvistä kysymyksistä ilman ajanvarausta,
lähetettä ja pelkoa sanktiosta sekä kohtaamaan työnantajia. Esimerkkinä toimi samalla tavoin kuin
Rovaniemellä Nuorten Ohjaamo. Ja kuten Rovaniemellä, myös Helsingissä innostuttiin asiakkaiden
toiveesta ja päätettiin lähteä rakentamaan ilman ajanvarausta olevaa työllisyyspalvelujen
neuvonta- ja ohjauskonseptia myös yli 30-vuotiaille työnhakijoille. Sielläkin suunnittelutyön
alkuvaiheessa selkeytettiin palvelun sisältöä ja päätettiin keskittyä vain työllisyydenhoidon ja
koulutuksen kysymyksiin rajaten pois esim. sosiaalityön neuvonta. Mielenkiintoista oli kuulla, että
he puolestaan saivat kehitystyössään mallia paljolti Lahden Vauhdittamosta.
Toiminnan tavoitteena on yli 30-vuotiaiden työnhakijoiden työllistymisen nopeuttaminen ja
pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy tarjoamalla:


henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta työn ja koulutuksen kysymyksiin anonyymisti ja
ilman ajanvarausta



järjestämällä säännöllisiä ryhmätilaisuuksia työnhaun ja koulutuksen teemoihin liittyen



järjestämällä säännöllisiä kohtaamisia työnantajien kanssa

Toiminnan runkona käytetään viikkoaikataulua, jossa teemat vaihtelevat päivittäin. Palvelutori on
avoinna tiistaista torstaihin. Toimintaan osallistuvu yritysyhteistyön, työllisyydenhoidon ja
koulutuksen asiantuntijoita sekä esimerkiksi kolmannen sektorin työllistämishankkeita. Palvelutori
koetaan toimivaksi alustaksi, joka kokoaa yhteen laajan työllisyyspalveluiden kentän toimijat,
tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja tuo palvelut asiakkaille näkyväksi. Se on myös
osoitus toimivasta verkostokumppanuudesta, jota kaupunki ja TE-toimisto ovat pitkäjänteisesti
kehittäneet. Kokemuksen mukaan palvelutorilla kyetään palvelemaan niin työnantaja-asiakkaita
kuin henkilöasiakkaitakin ja rakentamaan sujuvia siirtymiä suoraan työelämä än.
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Alun perin työllisyyden palvelutorin toiminnasta tehtiin sopimus vuodeksi 2019. Benchmarking hetkellä käynnissä oli tulevaisuuden suunnittelu. Oli mielenkiintoista kuulla, millaiset asiat
mietityttivät ja millaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota: brändi haluttiin säilyttää selkeänä, niukat
resurssit koettiin haavoittuvaisiksi, viestintää haluttiin vahvistaa, neuvontapalvelua haluttiin
täydentää henkilökohtaisella uraohjauksella. Lisäksi mietitytti asemoituminen ja yhteistyö
mahdollisesti perustettavan aikuisten ohjaamon kanssa. Helsinkiin ollaan siis mahdollisesti
perustamassa aikuisten ohjaamoa tässä kuvatun työllisyyden palvelutorin lisäksi. Aikuisten
ohjaamo korostaisi mahdollisesti enemmän muita kuin työllistymisen näkökulmia . Tässä kohtaa on
varmasti

hyvä

huomioida

Helsingin ja

Rovaniemen kokoero. Rovaniemen toimintojen

hajauttaminen kovin moneen palvelupisteeseen voisi olla resurssien ja asiakasmäärän osalta
vaikeammin perusteltavissa.

5.7 Oulu

Helsingin tavoin myös Ouluun ollaan mahdollisesti perustamassa aikuisten ohjaamoa. Kovin
tarkkaa tietoa mahdollisesta aikuisten ohjaamon toiminnasta tai profiloitumisesta ei tätä
kirjoitettaessa ollut. Ehkä lähempänä esiselvityksessä esille tulleita Rovaniemen tarpeita on
kuitenkin helmikuussa 2020 aukeava Oulun BusinessAsema. BusinessAsema on katutasoon
sijoittuva, kaikille avoin kokonaisuus, joka tuo työt ja tekijät yhteen. Tavoitteena on kohtauttaa
saman katon alle työnantajat, yritykset, opiskelijat, osaajat ja ylipäänsä aktiiviset ihmiset.
Yrittäjyyden ja työllisyyden palvelut pyritään tekemään näin helposti saavutettaviksi. Tila
mahdollistaa myös osaamisen kehittämisen ja matalan kynnyksen verkostoitumisen.
Yrittäjä ja työnantaja saavat BusinessAsemalla apua eri vaiheisiin ja tarpeisiin. Uusyrityskeskus
auttaa jo yritysidean sparraamisessa, yrityksen perustamisessa ja verkostojen rakentamisessa.
Toimivia yrityksiä autetaan osaajien löytämisessä sekä henkilöstön ja yrityksen kehittämisessä.
Rekrytoinnissa tukemisen lisäksi yrityksille tarjotaan eväitä kasvuun tai vaikkapa digitaalisuuden
hyödyntämiseen.
Työnhakijat ja opiskelijat saavat tietoa, millaista osaamista yritykset tarvitsevat ja mitä tarjottavaa
yrityksillä on heille. Miten voi kehittää omaa osaamista ja miten päästä hyödyntämään omaa
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osaamistaan. Samalla tavoin kuin yrityspalvelut yrityksille, työnhakijoille on pyritty tuomaan
työllisyyspalvelut ja osaamisen kehittämisen palvelut yhteen paikkaan helposti saatavill e.
Merkittävää lisäarvoa tuottanee, että sektorikohtaisten palveluiden lisäksi Bus inessAsema
yhdistää myös eri sektoreiden palvelut ja toimijat.

5.8 Hyviä käytäntöjä Rovaniemeltä

Aikuisten ohjaamon kaltaista yhteistyötä ja rakennelmia on ollut ja on edelleenkin olemassa myös
Rovaniemellä. Samoja piirteitä on ollut mm. koulutustorissa ja työvoiman palvelukeskuksessa,
joskin hieman suppeammin. Nuorten Ohjaamon kanssa on tietenkin olemassa ilmiselvä
yhdenmukaisuus. Melkein voisi sanoa, että koko tämä esiselvitys on seurausta Nuorten Ohjaamon
hyvistä kokemuksista. Tuoreena esimerkkinä hieman ohjaamomaisesta yhteistyöstä on etenkin
kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston yhteistyötä ja työnjakoa harjoituttanut alueellinen
kokeilu. Edelleen käynnissä olevista samankaltaisista malleista paras esimerkki lienee
Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana –hanke. Se kaikessa
monipuolisuudessaan saattaa olla myös kaikista lähimpänä sitä toimintamallia tai ekosysteemiä,
johon esiselvitys näyttäisi Rovaniemellä johtavan aikuisten ohjaamotyyppisen toiminnan kohdalla.

Nuorten Ohjaamon perusidea on timanttinen. Ja niin kuin hyvät ideat usein ovat, riittävän
yksinkertainen. Ohjaamo on aidosti kaikille avoin matalan kynnyksen paikka, jonka toiminta ja
palvelut rakentuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakkaan aktiivista roolia korostaen. Se
tarjoaa asiakkaille selkeän väylän saada tarvitsemansa tuen ja päästä tarvitsemiinsa palveluihin.
Toimijoille ja yhteistyötahoille (ml. yritykset) Ohjaamo on yhteen kokoava ja riittävän
konkreettinen

käsite,

joka

auttaa

kehittämään melko abstraktia

nuorten palveluiden

kokonaisuutta sekä nuorten työllisyyttä. Nuorten Ohjaamoa voisi luonnehtia melko valmiiksi
konseptiksi,

jossa

eniten kehitettävää

lienee

digitaalisissa

palveluissa ja toimijoiden

mielikuvituksessa sen suhteen, miten yhteistä alustaa/ekosysteemiä olisi mahdollista hyödyntää.
Jonkin asteinen haaste on myös perusideaan kytkeytyvä ajatus yhdestä ovesta, josta pääsee
kaikkiin palveluihin. Tarjoamalla kaikkea, on vaikea profiloitua mihinkään teemaan ja tavoittaa sen
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mukaista kohderyhmää. Oppina Nuorten Ohjaamon valmistelusta voi ottaa sen, että uutta
toimintaa tulee suunnitella mahdollisimman paljon yhdessä, jotta kaikki voivat kokea olevansa osa
sitä

Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hankkeessa on
tunnistettu

alueen

elinkeinoelämän

osaamistarpeita

sekä

asiakkaiden

osaamista

ja

kehittämistarpeita. Niiden pohjalta on kehitetty uusia palvelusisältöjä, joissa korostuvat
valmennuksellinen

ote

ja

asiakkaan

valinnanvapaus

sekä

aktiivinen

oma

rooli.

Työllisyyspalveluiden, TE-toimiston, oppilaitosten ja työnantajien välistä tekemistä on viety
uudelle

tasolle

sekä

tuotu

kuntalaisille

uusia

vaihtoehtoja

oman

työllistyvyyden

edistämiseen. Hyväksikin havaittujen käytäntöjen löytämistä, edelleen kehittämistä ja ehkä myös
tulevaa juurtumista ajatellen kokonaisuus on voinut olla vaikeasti hahmotettava, ainakin aluksi.
Ennen kaikkea se oli sitä työnhakija-asiakkaan ja työnantajan näkökulmasta, mutta jossain määrin
myös toteuttajatahojen ja verkoston kannalta. Kiinteämpi rakenne konkretisoisi sinänsä laajaa
toimintojen valikkoa ja yhteiskehittämistä.

5.9 Yhteistä hyville käytännöille ja parasta Rovaniemelle

Yhteistä kaikille hyville käytännöille paikasta riippumatta oli tiivis ja toimiva yhteistyö TE-toimiston
ja kaupungin välillä. Se nähtiin edellytyksenä sujuvalle toiminnalle, yhteiskehittämiselle ja koko
verkoston mukaan saamiselle. Niissä kaupungeissa, joissa asiakasohjaus oli viranomaisvetoista, se
nähtiin kaupungin ja TE-toimiston yhteistyö ratkaisevaksi myös asiakasohjauksen kannalta. Toinen
kaikille hyville käytännöille yhteinen tekijä oli asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen. Siihen
yhdistyi monissa kaupungeissa palveluiden helppo saatavuus myös muilta osin.
Aivan suoraan Rovaniemelle siirrettävää mallia

eivät Benchmarking-kohteet tarjonneet.

Benchmarking-kohteiden parhaiden käytäntöjen poimiminen ja Rovaniemellä jo onnistuneiksi
havaittujen

toimintojen

ohjaamomaiselle

säilyttäminen

toiminnalle,

mutta

tarjoaisi
ei

varmasti

välttämättä

riittävän
yhtenäistä

sisällön

aikuisten

kokonaisuutta

tai
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peräänkuulutettua ”uutta tapaa” tekemiseen.

Niinpä asiantuntijaryhmälle ja työpajoille jäi

tehtäväksi muovata Rovaniemelle paras malli.
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6. ASIANTUNTIJARYHMÄ YHDESSÄ TEKEMISEN ILMENTYMÄNÄ

6.1 Asiantuntijaryhmän kokoon pano

Hankepäätöksen mukaisesti esiselvitykseen ei edellytetty perustettavan ohjausryhmää. Sen sijaan
asiantuntijaryhmän perustamista edellytettiin ja myös siihen kutsuttavat toimijat oli pääosin
valmiiksi nimetty. Asiantuntijaryhmän kokoonpanoa haluttiin kuitenkin laventaa vielä hieman
ennalta nimetystä, tavoitteena asian tarkastelu mahdollisimman monesta näkökulmasta.
Esiselvityksen tarpeesta ja sitoutumisesta kertonee osaltaan se, että kaikki asiantuntijaryhmään
kutsutut henkilöt vastasivat kutsuun myöntävästi.
Asiantuntijaryhmän kokoonpano:
Sanna Mäensivu, työllisyyspalvelut
Jukka Kujala, elinvoimapalvelut
Johanna Alajoutsijärvi, sosiaalipalvelut
Merja Tervo, vapaa-ajanpalvelut
Paula Reponen, perusturva
Kaija Kukkola, TE-toimisto
Marjut Tauriainen, TE-toimisto
Satu Huikuri, ELY-keskus
Leila Hurtig, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Helena Kangastie, Lapin ammattikorkeakoulu
Antti Koski, Lapin yliopisto
Mika Kansanniva, Rovaniemen yrittäjät
Outi Törmänen, KELA
Suvi-Maria Saarenpää, Neuvokas/3. sektori
Riitta Harmanen, Eduro-säätiö
Tuija Keihtä, Lapin Liitto
Joni Minkkinen, työllisyyspalvelut
Miia Autto, Ohjaamo
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Liisa Irri, ELY-keskus (rahoittajan edustaja)

Hankekoordinaattorin lisäksi TE-toimiston palveluksessa olevan ohjaamokoordinaattori Miia
Autton oli mahdollista käyttää työpanostaan esiselvityksen tekemiseen ja hän tuotti merkittävän
osan selvityksen tilastokatsauksesta sekä osallistui esimerkiksi asiantuntijaryhmän tapaamisten
suunnitteluun ja toteutukseen. TE-toimiston rooli esiselvityksen toteutuksessa oli muutenkin
merkittävä ja kytkeytyi luontevalla tavalla Rovaniemen kaupungin ja TE-toimiston käynnissä
olevaan kumppanuuden vahvistamiseen.

Asiantuntijaryhmän rooli muodostui esiselvityksessä vielä odotettuakin merkittävämmäksi.
Esiselvityksen tarkemmassa toteuttamissuunnitelmassa asiantuntijaryhmälle sovittiin kolme
kokousta sekä hankkeen alkuvaiheeseen sijoittuva haastattelukierros, jossa hankekoordinaattori
haastatteli kunkin jäsenen henkilökohtaisesti. Asiantuntijaryhmän toiminnan käynnistäminen
haastatteluilla osoittautui oikeaksi ratkaisuiksi. Ensimmäisessä kokouksessa, joka toteutettiin
työpajamuotoisesti verkostokonsultin tuella, tuli hyvin esille miten sisällä osallistujat olivat
käsiteltävässä aiheessa. Haastattelut helpottivat myös työpajojen suunnittelua ja keskeisten
kysymysten esille nostamista niissä.

6.2 Työskentelytapa

Asiantuntijaryhmän haastatteluissa esille nostama tarve uudella tavalla tekemiseen vaati
uudenlaista lähestymistapaa myös asian ratkaisemiseksi. Lähtöajatuksena oli, että uus i tekemisen
tapa vaatii uudenlaista tapaa ajatella. Tavalliset kokoukset eivät siihen välttämättä johtaisi, vaikka
osallistujajoukko olikin osaava ja laajasti erilaisia näkemyksiä edustava. Avuksi suunnitteluun
pyydettiin kaupungin verkostokoordinaattoria.
Hänen avullaan suunnitelma alkoi kehittyä dialogiin perustuvaksi, kolmen tapaamisen
kokonaisuudeksi, joka lopulta johtaisi esiselvityksen tavoitteisiin tuottaa tietoa ja malleja
Rovaniemelle sopivasta tavasta organisoida yli 30-vuotiaiden ohjaamotyyppiset palvelut.
Mahdollisesti se johtaisi peräänkuulutettuun uuteen tekemisen tapaan.
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Työnjaon mukaan tilaisuudet suunniteltiin yhdessä hankekoordinaattorin ja verkostokonsultin
kanssa. Tapaamisten toteuttamistavaksi valikoitui myös verkostokonsultoinnin osalta uusi
menetelmä, jossa hankekoordinaattori tuotti etukäteismateriaalin substanssin osalta sekä
alustukset ja kysymykset itse tilaisuudessa. Verkostokonsultti vastasi tilaisuuden juoksutuksesta
sekä tarkemmasta kysymyksen asettelusta ja menetelmistä itse tilaisuudessa. Tavoitteena oli
saada asiantuntijaryhmän näkemykset ja osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

6.3 Haastattelut

Hankekoordinaattori

sopi

jokaisen

asiantuntijaryhmän

jäsenen

kanssa

haastattelu-/

keskusteluajan. Haastattelut toteutettiin väljästi teemahaastattelun menetelmin, keskustelun
edetessä luontevasti odotuksista ja kehittämistarpeista keskusteltaessa. Käytännössä haastattelut
käynnistyivät yleensä keskustelulla, mitä ajatuksia aikuisten ohjaamo herättää. Tarvittaessa
hankekoordinaattori kertoi pohjustukseksi esiselvityksestä. Haastattelujen tuloksia on kuvatta
kohdassa 4.2. odotukset toimijoiden näkökulmasta.

Haastattelut palvelivat hyvin asiantuntijaryhmän tapaamisten suunnittelua ja perehdyttivät
ryhmän jäsenet esiselvityksen aiheeseen ja tavoitteisiin. Mielenkiintoista oli huomata, että vaikka
asiantuntijat omien sanojensa mukaan pyrkivät tarkastelemaan aihetta laaja -alaisesti, niin
taustaorganisaatio tavoitteineen tuli yleensä selvästi esille näkökulmissa ja odotuksissa. Noin
puolessa välissä haastattelukierrosta saavutettiineräänlainen kyllääntymispiste, eikä uusia asioita
noussut enää juurikaan esille.

6.4 Työpaja yhteisen näkemyksen luomiseen

Asiantuntijaryhmän ensimmäinen tapaaminen 13.8.2019
Ennakkoaineistona ensimmäiseen tapaamiseen toimitettiin PowerPoint-esitys, jossa oli tiiviisti
kuvattuna työllisyyden tilannekuva, tiivistelmä eri osapuolten odotuksista ja mielessä olevista
kehittämiskohteista sekä benchmarking-kohteiden hyviä käytäntöjä. Ajatuksena oli, että lähetetty
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materiaali toimii strategisen ajattelun ja työskentelyn pohjana kokouksessa ja että työskentely
kokouksessa

edellyttää

tutustumista

lähetettyyn materiaaliin.

Ensimmäisen tapaamisen

tavoitteena osallistujilta toivottiin luovaa ja intuitiivista ajattelua sekä asioiden yhdistelyä uudella
tavalla. Toivottu lopputulos oli kokonaisvaltainen, mutta vielä täsmentymätön näkemys suunnasta
johon yhdessä oltaisiin menossa. Valmista ei vielä odotettu tai edes toivottu, vaan ajatukset
haluttiin jättää kypsymään seuraavaan tapaamiseen ja sen yhteydessä järjestettävään
työpajapäivään.
Kaikki asiantuntijaryhmän jäsenet osallistuivat ensimmäiseen kokoukseen. Keskusteluissa kävi
esille, että he olivat tutustuneet myös etukäteisaineistoon. Toki käsiteltävä aihe oli monelle tuttu
muutenkin sekä etukäteishaastattelujen perusteella. Oli selkeästi eduksi, että aihe oli ehtinyt
hieman muhia etukäteishaastattelun jälkeen ja itse asiaan päästiin nopeasti kiinni tapaamisessa.
Kaikki pääsivät ääneen ryhmissä sekä omalla vuorollaan. Kaikki joutuivat myös kuuntelemaan
toisia, minkä jälkeenpäin todettiin avartaneen näkökulmia.
Harvoin ainakaan allekirjoittanut on ollut mukana yhtä innostuneessa, innovatiivisessa ja
sitoutuneessa työryhmässä. Esiselvitys ja erityisesti käsiteltävä asia koettiin sekä tarpeelliseksi että
yhteiseksi. Ensimmäisen tapaamisen keskeisenä teemana nousi esille työnantajien ja erityisesti
yritysten

osaavaan

työvoiman tarpeeseen vastaaminen. Työnantajien tarpeet yhdessä

laajemminkin elinkeinojen kehittäminen haluttiin nostaa teemaksi työnhakijoiden rinnalle.
Ensimmäisen tapaamisen jälkeiset näkemykset kiteytettiin alla olevaan kuvioon, josta päätettiin
jatkaa seuraavassa tapaamisessa.
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Kuva 3: Aikuisten ohjaamon näkymä 13.8.2019 tapaamisen jälkeen.

6.5 Tulevaisuustyöpajalla aikuisten ohjaamon aihioon

Toinen tapaaminen 28.8.2019 (laajennettu kokoonpano)
Toinen tapaaminen oli samalla osa isompaa, koko päivän kestävää työpajaa, joka toteutettiin
yhdessä Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana –hankkeen
kanssa. Aamupäivällä orientoiduttiin aiheeseen yleisemmällä tasolla, kehittämällä yhdessä
parempia työllisyyspalveluja. Iltapäivällä jatkettiin tarkemmin Kohti aikuisten ohjaamoa –
esiselvityksen

merkeissä.

Iltapäivän

osuuteen

osallistui

laajennettu asiantuntijaryhmän

kokoonpano, johon oli kutsuttu muun muassa benchmarking-kohteena olleen Tampereen
työllisyyspalveluiden edustus sekä Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen
mahdollistajana –hankeen toteuttajat ja ohjausryhmä. Päivä muodosti yhtenäisen kokonaisuuden,
joka pidettiin samoissa tiloissa, samojen vetäjien johdolla ja saman teeman parissa.
Verkostokonsultin

ja

hankekoordinaattorin

työparia

täydensi

tässä

tilaisuudessa

ennakointiasiantuntija.
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Tavoitteena oli jatkaa yhteiskehittämisen keinoin erilaisia vaihtoehtojen etsimistä ja yhteisen
näkemyksen löytämistä aikuisten ohjaamon toimintamallille Rovaniemellä. Aamupäivän tilaisuus
toimi erinomaisena orientaationa iltapäivälle, mutta teki samalla päivästä myös melko pitkän
luomiskokonaisuuden. Tapaamisessa päästiin jatkamaan melko hyvin edellisessä tapaamisessa
luotujen raamien pohjalta aikuisten ohjaamon kehittämistä, mutta samalla monimutkainen ja laaja
kokonaisuus osoitti, ettei se ole kovin tarkasti määriteltävissä. Ryhmän vierailevat jäsenet toivat
sekä uusia näkemyksiä että vahvistivat valikoitumassa olevan suunnan oikeaksi. Tapaamisissa
tuotettujen materiaalien pohjalta aikuisten malli tiivistyi alla olevaan kuvioon.

Kuva 4: Aikuisten ohjaamon näkymä 28.8.2019 tapaamisen jälkeen.

6.6 Työpaja esiselvityksen tuloksista ja seuraavista askelista

Asiantuntijaryhmän tapaaminen 17.9.2019
Viimeisen tapaamisen aiheena olivat esiselvitysraportin alustava luonnos ja keskustelua
esiselvityksen johtopäätöksistä. Lisäksi tarkennettiin yhteistä suuntaa mihin ja miten yli 30vuotiaiden ohjaamomaista toimintaa tuli rakentaa Rovaniemellä. Kysymysmerkkejä ei enää ollut
niinkään sen suhteen tarvitaanko ko. toimintaa tai lähdetäänkö sitä kehittämään ja rakentamaan.
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Kysymyksiä olivat lähinnä, miten ja millä kokoonpanolla asioita lähdetään toteuttamaan.
Tapaaminen

toteutettiin

ensimmäisen

tapaamisen

tavoin

verkostokonsultin

ja

hankekoordinaattorin vuorovedolla.

Esille nousivat läpi koko esiselvityksen yhteisemmiksi muuttuneet näkemykset siitä, että aikuisten
ohjaamon on vastattava vahvasti myös yritysten tarpeisiin ja vaikka toiminta on kaikille avointa,
niin palveluiden tulisi profiloitua koulutus- ja työllistymisvaiheessa oleviin asiakkaisiin. Se
toteuttaisi parhaiten kohtaantoa. Aikuisten ohjaamon tulisi olla paikka, josta ihmiset löytävät
jatkuvan oppimisen mahdollisuutensa. Lisäksi aikuisten ohjaamon on oltava kasvokkaisen
kohtaamisen mahdollistavan fyysisen tilan lisäksi myös muuta. Muulla tarkoitettiin ainakin
digitaalista alustaa ja toimijoiden yhteistä alustaa työllistymisen ja osaamisen kehittämisen
edistämiseen sekä verkoston oppimiseen. Samaan hengenvetoon toisaalta todettiin, että kaikki
sanottu toimii kuitenkin vain ohjenuorana toiminnan käynnistämiselle. Näin laajan ja joustavaksi
rakennettavan kokonaisuuden jokaista toimintoa ei voida suunnitella etukäteen, vaan on
uskallettava lähteä rohkeasti ja kokeillen liikkeelle.

Viimeistään tapaamisen aikana vahvistui toimijoiden sitoutuminen aikuisten ohjaamon toiminnan
käynnistämiseen. Päällimmäisenä esillä oli ESR-hankkeen hakeminen toiminnan rakentamiseksi.
Siihen oli konkreettista valmiutta kaupungin sekä oppilaitosten osalta, ja myös muut toimijat olivat
kiinnostuneita osallistumaan toimintaan. Muun muassa Lapin TE-toimisto ilmoitti olevansa valmis
kehittämään ja tuomaan resursseja aikuisten ohjaamotyyppiseen toimintaan.

Viimeisen tapaamisen jälkeen saattoi todeta, että esiselvityksen myötä syntyi haluttua tietoa
aikuisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävän koordinoidun palvelurakenteen
kehittämiselle, mutta myös sisältöjä konkreettisen toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi
ESR-hankkeella.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Esiselvityksen tekeminen oli viisas päätös. Niin kuin yleensäkin on ajankäyttö siihen, että mietitään
mitä tehdään. Erityisen viisasta oli miettiä asiaa yhdessä, monipuolisen dialogin kautta.
Jo ennen esiselvitystä oli yhteinen käsitys siitä, että meillä on kohtaanto-ongelma. Esiselvitystä
toimenpiteittäin tarkasteltuna taidettiin tietää sekin, että työllisyyden edistämisen palvelut ovat
hajallaan ja usein vaikeasti löydettävissä ja saavutettavissa. Erityisen vaikeaa on hahmottaa
kokonaisuus, eivätkä eri palvelut osin siitä syystä tue tällä hetkellä toisiaan riittävästi. Myöskään
työelämän kanssa tehtävä yhteistyö ei ole riittävää. Osa asiantuntijaryhmän jäsenistä näki, että
koko kohtaanto-ongelmaa tulisi jopa lähestyä yritysten tarpeiden näkökulmasta. Hyvä puoli on se,
että yhteenlaskettuna palveluita ja resursseja on paljon.
Esiselvityksen aikana tutustuttiin muiden kaupunkien aikuisten ohjaamo –tyyppisiin malleihin.
Niistä löytyi paljon toimivia malleja ja vielä enemmän yksittäisiä hyviä käytäntöjä. Mikään niistä ei
kuitenkaan tuntunut vastaavan haastatteluissa esille nousseeseen toiveeseen uudesta tekemisen
tavasta. Jos nykyiset mallit eivät ole pystyneet vastaamaan kohtaanto-ongelmaan, ehkä asiaa tulisi
ajatella uudesta näkökulmasta. Siinä tavassa ollaan esiselvityksen benchmarking-kierroksen
perusteella pisimmällä omassa kaupungissamme, Rovaniemellä. Esimerkiksi Rovaniemen Nuorten
Ohjaamo tai Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajan –hanke eivät
ole lähellekään täydellisiä, mutta niissä on uutta. Muun muassa yhdessä tekeminen ja yhteiset
asiakkaat on viety niissä pitemmälle kuin yhdessäkään benchmarking-kunnassa.
Parhaat käytännöt parastamalla ja meillä olemassa olevat parhaat toiminnot säilyttämällä,
olemme hyvissä lähtöasemissa. Ratkaisut toimivan kokonaisuuden luomiseen voivat sitä paitsi olla
tavallisempia kuin osaamme odottaa. Odotuksia ja kehittämistarpeita tarkasteltaessa huomattiin,
että eivät esimerkiksi työnhakijatkaan kaipaa ihmeitä. Useimmille riittää, jos palveluihin pääsee
yhdestä, helposti saavutettavasta paikasta, tarvittaessa kasvokkain. Se ei kuulosta mahdottomalta
toteuttaa. Inhimillisiä olivat myös työnhakijoiden esille nostamat tuen tarpeet. Työnhakijat
kaipasivat

sparrausta

oman

osaamisen

tunnistamiseen,

osaamisen

kuvaamiseen,

työllistymisvaihtoehtojen pohdintaan ja urasuunnitteluun, työnhakemiseen tai jatkuvan oppimisen
vaihtoehtojen löytämiseen. Työnantajien toive oli vielä yksinkertaisempi. Heille riittää jos
rekrytointia tukevat palvelut olisivat helposti saatavilla, ne ovat helppoja ja niillä saadaan tuloksia.
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Toimijoiden tehtävä lienee yhdessä vastata esitettyihin tarpeisiin. Huomioiden esiselvityksen
aikana esille tulleet halu ja sitoutuminen oppia ja vastata haasteisiin, kaikki on siltä osin
mahdollista.
Esiselvityksen asiantuntijaryhmä oli hyvä esimerkki yhdessä tekemisestä. Laajasti edustetut
työllisyyden edistämisen toimijat ja työnantajien edustus vakuuttuivat ja vakuuttivat, että oikea ja
ainoa tapa uusien ratkaisujen löytämiseksi on yhdessä tekeminen. Ei pelkästään toimijoiden
välinen yhdessä tekeminen, vaan yhdessä myös työnhakijoiden ja työnantajien kanssa.
Monimuotoisiin työllistymisen ratkaisuihin ei paraskaan asiantuntija pysty yksin löytämään
vastauksia, vaan ne on etsittävä yhdessä pääosan esittäjien, työnhakijoiden ja työnantajien kanssa.
Tästä kaikesta syntyvä kokonaisuus on toki monimutkainen. Sitä eivät pysty suunnittelemaan
valmiiksi parhaatkaan asiantuntijat edes yhdessä. Olennaista kuitenkin on, että asiantuntijaryhmä
uskalsi ajatella asiaa isosti. Se loi pohjan sille, että Rovaniemellä uskalletaan lähteä kokeilemaan
yhdessä tekemistä uudella tavalla. Siten, että kokonaisuus on aidosti enemmän kuin osiensa
summa, uusia mahdollisuuksia työnhakijoille ja työnantajille luoden.
Näiden johtopäätösten perusteella esiselvitykseen osallistuneet Rovaniemen kaupunki, Lapin
yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä jättivät yhteisen
hankehakemuksen aikuisille suunnatun ohjaamotyyppisen toiminnan käynnistämiseen. Osaamo –
kohtaantoa edistämässä –hanke on toivon mukaan avain siihen voimavarat yhdistävään
ekosysteemin, joka lopulta johtaa haastatteluissa peräänkuulutettuun uuteen tekemisen tapaan.
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8. LOPPUSANAT
Kuten tästä esiselvitysraportista käy ilmi, on Rovaniemellä todella vahva yhdessä tekemisen
tahtotila työllisyysasioissa. Yhdessä tekemistä on opeteltu muun muassa Nuorten Ohjaamossa
uudella tavalla, toki yhteistyön kehittämiselle on olemassa sitäkin pidemmät perinteet ja hyvä
pohja josta on voitu ponnistaa. Työllisyys on laaja ja läpileikkaava kokonaisuus, jota ei ratkaise
kukaan yksittäinen toimija tai organisaatio. Tämä ymmärrys oli vahvasti läsnä myös tämän
selvityksen toteuttamisessa ja yhteisissä tapaamisissa. Kiitän lämpimästi kaikkia yhteiseen
työskentelyyn ja kehittämistyöhön osallistuneita. Käytössämme oli vahva ja laaja -alainen
asiantuntemus, iso määrä innostusta ja rohkeita avauksia. Erityisesti mieleeni jäi ajatus aikuisten
ohjaamosta Työllisyyden Matkatoimistona – paikkana josta jokainen saa omiin tarpeisiinsa
räätälöityjä ratkaisuja. Joillekin sopii pakettimatka, toinen haluaa omatoimimatkan ja jollekin
riittää pelkät lentoliput. Joku haluaa lämpimään ja toinen tuntureille. Ja meidän asiantuntijoiden
tehtävänä on varmistaa jokaiselle asiakkaalle mielekäs matkanteko sekä perille pääsy.

Kiitos teille kaikille, tämä oli innostava matka ja onneksi ei olla vielä perillä.

Sanna Mäensivu
Työllisyysasioiden erityisasiantuntija
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