YHTEENVETO
11.4.2019
TILAISUUDESTA

Taustaa
Tapahtuma järjestettiin torstaina 11.4.2019 Tampereella Tribe Tampereen tiloissa.
Tavoitteena oli toteuttaa tapahtuma, jossa yhteiskehittämisen keinoin ideoitiin uusia
ratkaisuja työllistymistä edistäviin palveluihin.
Tavoitteena oli intensiivinen, innostava ja hyödyllinen tapahtuma, josta osallistujat saivat
uusia kontakteja sekä ideoita työhönsä.
Osallistujat olivat työllistymistä edistävien palveluiden ammattilaisia, palveluntuottajia

sekä teeman parissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.
Tapahtuman järjestivät Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat Inka Satakunta- ja
Marke - palvelumarkkinoiden kehittäminen -kehittämishankkeet yhteistyössä Crazy Town
Oy:n kanssa. Vipuvoimaa Euroopan Unionilta. Tämä tapahtuma toteutettiin Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Kehittämishaasteet
• Tee osaamisen
tunnistaminen ja
kohtaanto
työmarkkinoilla
helpommaksi
•Miten saadaan vaikeasti
työllistyvien asiakkaiden
taidot ja
yritysten tarvitsema
osaaminen kohtaamaan?
Entä miten huomioidaan
ihmiset, jotka eivät ole
diginatiiveja?

Kehittämishaaste
1

• Kehitä laadukas
palvelutarvearvion
prosessi.
•Mitä on otettava huomioon
verkostoyhteistyössä ja
tiedonsiirron
varmistamisessa?

Kehittämishaaste
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• Luo toimintamalli,
jonka avulla eri
työllisyydenhoidon
toimijoiden
osaaminen saadaan
hyödynnettyä.
•Miten huomioida nykyistä
paremmin eri tahojen
näkemykset
ja asiantuntijuus kaikille
yhteisten työllisyydenhoidon
teemojen ratkaisemiseksi?

Kehittämishaaste
3

PALVELUJÄRJESTELMÄN
TEHOKKUUDEN JA DIGIOSAAMISEN
TÄRKEYS
Tilaisuuden alustuspuheenvuorossa TEMin
erityisasiantuntija Teija Taskinen kertoi mm.
palvelujärjestelmän tehokkuuden
merkityksestä.
Vuosittaiset välittömät työllisyysmenot ovat
noin 6 mrd. €. Jos työttömyysjaksoja saataisiin
yhden päivän lyhyemmiksi säästäisi se valtion
työttömyysturvamenoja vuodessa noin 23 m€.
Jos ilmoitetut työpaikat täyttyisivät 1 päivää
nopeammin tarkoittaisi se tuotannon arvon
kasvuna 100M€.
Uusia keinoja on löydettävä, jotta
työllisyysaste saadaan Suomessa kestävälle
tasolle. TEMin tavoite on 75 %.
Teija Taskinen nosti esille myös
digiosaamisen tärkeyden ja sen huomioimisen
kaikilla tasoilla.

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
TYÖLLISTYMISEN TUKENA
Raija Kerätär, Oorninki Oy:n toimitusjohtaja ja
kuntoutuslääkäri lähetti Hack the Work 2019 osallistujille videotervehdyksen.
”Monialainen palvelutarpeen arviointi on todella
ajankohtainen asia juuri nyt. Prosessin
keskiössä on tuen tarpeen tunnistaminen ja
paikallisesti sovitut selkeät toimintatavat ja
roolit. Työ- ja toimintakykyä tulee selvittää
yhteistyössä TE-asiantuntijan, sosiaalityön ja
terveydenhuollon sekä Kelan näkökulmista.
Tarvitaan myös vaativan osaamisen yksikkö.
Tärkeintä olisi, että prosessia johdetaan jonkun
vastuuhenkilön toimesta. Näin päästään
hajanaisuudesta selkeään toimintamalliin”.

Raija Kerättären videotervehdys löytyy
tästä linkistä!

Tee osaamisen tunnistaminen ja kohtaanto
työmarkkinoilla helpommaksi

Ryhmä 1

RATKAISUEHDOTUS
Aihetta voi lähteä ratkaisemaan niin
työnhakijan kuin yrityksen lähtökohdista.
Ryhmä lähti etsimään ratkaisua siihen, että
helpotetaan yrityksiä tunnistamaan
rekrytoinnin ja kasvun tarpeet. Ryhmän
ratkaisuehdotuksena oli vuorovaikutteinen
kanava (nettisivu/sovellus), josta löytyy tietoa
rekrytointia tukevista palveluista alueellisesti.
Tämän kanavan kautta on myös helppo
verkostoitua ja löytää hyviä tyyppejä töihin.

MITÄ SEURAAVAKSI?
Ryhmässä oli osallistujia eri alueilta ympäri
Suomen, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön.
Tavoitteena on aluksi selvittää erilaisia teknisiä
ratkaisuja ja toteuttamismahdollisuuksia sekä
testata tarvetta kumppaneiden ja käyttäjien
kesken. On tärkeää selvittää, onko palvelulle
tarvetta, mitä ominaisuuksia palvelun tulee
sisältää jne.

Kehitä laadukas palvelutarvearvion prosessi
Ryhmä 2
TARVE
Tuen tarve tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. Tämä voi toteutua tarjoamalla rinnalla kulkemista ja
tarpeen mukaan kohdistettuja palveluja. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa tehtiin kattava
palvelutarpeen arvioinnin prosessisuunnitelma ks. liite sivu 95, te-palvelut ovat jo uudistuneet ja
työmarkkinatori tuo tullessaan lisää muutoksia. Siksi kehitimme jotain uutta, tästä poikkeavaa.

RATKAISUEHDOTUS – PALVELUTARPEEN ARVION JA
VARHAISEN TUEN PROSESSI
Uutta tässä mallissa on erityisesti asiakkaan valitsemien
resurssien/palveluiden siirtäminen nykyistä aikaisemmaksi heti
työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen (mistä palvelusta
hyötyisin-lomake) ja rinnallakulkija/mentori. Digitaalisia ja
henkilökohtaisia palveluja voidaan yhdistää ja tekoälyä voi
tulevaisuudessa hyödyntää tiedon siirtoon palveluissa. Asiakkaan
luvalla tieto voisi olla eri toimijoiden käytettävissä yhteisessä
tietojärjestelmässä. Palkkioita/insentiivejä voisi kehittää yhteistyön
tiivistämiseen ja prosessimallin yksityiskohtia/rooleja/vastuita
selventää.
MITÄ SEURAAVAKSI
Palvelukyselyn sisältöä voidaan täsmentää ja varhaistetun prosessin
elementtejä olisi hyvä testata rajatulla alueella ja asiakasryhmässä.

Tällä hetkellä
asiakas
odottaa 6 kk
ennen kuin saa
tukipalveluja…

…Tässä mallissa
asiakas saa
tukipalvelun heti
työttömyyden
alkaessa!

Luo toimintamalli, jonka avulla eri
työllisyydenhoidon
toimijoiden osaaminen saadaan hyödynnettyä

Ryhmä 3

TARVE – RAJAPINTAHIMMELIN
SELKEYTTÄMINEN KENTÄLLE
Eri tahojen yhteistyön ongelmana on
rajapintojen himmeli, jossa siiloutuminen on
iso haaste. Ongelmat liittyvät toisiinsa, eikä
niitä voi ratkaista yhdellä tavalla. Yhteistyötä
haittaa esimerkiksi monenlaiset asiakkuudet
sekä tavoitteet, lainsäädännön ja tietosuojan
rajoitteet sekä kentän epävarmuus tulevasta.

Ryhmän teema:
"Osaamisen hyödyntämisen sietämätön

RATKAISU

keveys rajapintahimmelissä"

Ratkaisuna nähtiin toiminnan siilojen
purkaminen, jotta yhteistyö eri tahojen välillä
helpottuisi. Tavoitteena on, että toimijat
tulisivat tietoisiksi kentän eri mahdollisuuksista,
jolloin omakin työ helpottuisi. Muutos kuitenkin
lähtee ylhäältä päin. Näin ollen toiminnan
ongelmat tulee ensin konkretisoida päättäjille,
jotta he ymmärtäisivät kentän
monimuotoisuuden ja esimerkiksi
tiedonvälityksen haasteet sekä
mahdollistaisivat toiminnan lisäresurssit.
MITÄ SEURAAVAKSI?
Jalostetaan tapahtumassa tehty videoklippi
näytettäväksi päättäville tahoille niin
valtakunnan kuin aluetasollakin - voit katsoa
sen tästä.
Markkinoinnissa hyödynnetään oman
organisaation some-kanavia sekä omia
kontakteja. Asian eteenpäin vieminen on
nytkähtänyt liikkeelle mm. Kaspa ry:n toimesta
valtakunnan tasollakin.

Luo toimintamalli, jonka avulla eri
työllisyydenhoidon
toimijoiden osaaminen saadaan hyödynnettyä

Ryhmä 4

RATKAISUEHDOTUS
Ryhmän ratkaisuehdotukseksi valikoitui
vaikuttaminen; työllisyyden toimijoiden
verkoston ja osaamisen näkyväksi tuominen.
Tähän pyritään vuoden suurimman
työllisyystapahtuman ”Duuni75” kautta.
Tavoitteena on yhden päivän aikana täyttää
4000 työpaikkaa. Tapahtuman suunnittelussa
ja toteutuksessa hyödynnettäisiin Suomi 100teemavuoden mallia; yhteinen kattobrändi,
jonka eri toimijat voivat ottaa yhteiseen
käyttöön.
Projekti alkaa idean myymisellä esimerkiksi
Talous ja Nuoret TAT -toimijalle, joka voi
vuorostaan neuvotella asiasta TEMin,
Kuntaliiton jne, kanssa. Valtakunnallisia
toimijoita täytyy sitouttaa projektiin, että
tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen
saadaan resursseja.
Projekti jatkuu alueellisilla Hack the worktapahtumilla, joissa suunnitellaan alueellisia
Duuni75-osatapahtumia ja päätapahtumaa.
Näissä tilaisuuksissa alueellisen työllisyyden
hoidon toimijoiden verkosto tuodaan
näkyväksi ja kirjataan ylös alueellisen
verkoston tahtotila tulevaisuudessa.
Alueellisten tilaisuuksien jälkeen toteutetaan
valtakunnallinen Hack the work-tapahtuma,
jossa päästään verkostoitumaan
valtakunnallisella tasolla,
benchmarkkaamaan eri alueiden ideoita
tapahtumiin ja verkostotoimintaan liittyen.

Luo toimintamalli, jonka avulla eri
työllisyydenhoidon
toimijoiden osaaminen saadaan hyödynnettyä.

Ryhmä 4

Duuni75-projekti huipentuu Duuni75 tapahtumiin, joita pidetään alueellisesti
29.4.2020. Päätapahtuma on Helsingissä.
Tilaisuuden yhteydessä luovutetaan
Kuntaliitolle ja TEMille työllisyyden hoidon
toimijoiden valtakunnallinen tahtotila
verkostotoimijuuden kehittämiselle.
Tavoitteena on kansallinen koordinaatio- ja
kehittämishanke työllisyyspalveluiden
verkostojen kehittämiselle.
Verkostotoiminnan kehittäminen linkittyy
vahvasti palvelujärjestelmän tehokkuus
tavoitteeseen.

MITÄ SEURAAVAKSI?
Ensimmäinen vaihe on löytää
taho / tahot, jotka lähtevät
viemään projektia eteenpäin.
Ideakonseptia on hiottava ennen
sen esittämistä eteenpäin.
Neuvotteluiden onnistumisen ja
tarvittavien resurssien saamisen
jälkeen tehdään tarkempi
projektisuunnitelma.

Ryhmäkokoonpanot
RYHMÄ 1
Tuire Vanhakartano
Satu Nikkanen
Minna Hämäläinen
Marjo Mäkelä
Tanja Kinnunen
Annika Guttormsen
Päivi Lankoski-Raitio

Rauman Seudun Työnhakijat ry
Varsinais-Suomen ELY-keskus/ FEMMA-hanke
Äänekosken kaupunki
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Äänekosken kaupunki
Paremmin Yhdessä ry
Satakunnan ELY-keskus

RYHMÄ 2
Timo Pihlajamäki
Tommi Malinen
Sari Hatanpää
Tuija Ketola

Innoverkko
Spring House Oy
Satakunnan ELY-keskus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

RYHMÄ 3
Kristiina Paavola
Jere Saarela
Anne Koivisto
Eija Lappi
Raija Vataja

Kaspa -Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
Arbeetti Oy -työpankki
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, PAKU-hanke
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Satakunnan ELY-keskus

RYHMÄ 4
Anna-Maija Koskenlahti
Marko Kerola
Henna Takala
Minna Toivola
Ilse Vauhkonen
Saila Puurunen

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Rauman kaupunki
Välitin-hanke /Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kela / Läntinen vakuutuspiiri / Työ- ja toimintakykyetuudet
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Keski-Suomen ELY-keskus

Hack the Work 2019 - voittaja

Mikko Korpela ja Toni
Pienonen Crazy Town
Oy:stä valitsivat Hack the
work -tapahtuman voittajan.
Voittajatiimi oli ryhmä 4 eli
"Duuni75"

Tunnelmia päivästä

Hack the Work 2019 -tiimi kiittää
osallistujia!

Hack the work -tiimiläisiä vasemmalta:
Eija Raatikainen, Saila Puurunen, Päivi Lankoski-Raitio, Raija Vataja ja Sari Hatanpää

KIITOS!
Inka Satakunta - ja Marke -palvelumarkkinoiden kehittäminen -hanke kiittää
kaikkia Hack the Work 2019 -tapahtumaan osallistuneita!
Yhteiskehittäminen on tätä päivää. Jatkakaamme siis yhteistyötä!

INKA Satakunta –hanke
Satakunnan ELY-keskus
Päivi Lankoski-Raitio
paivi.lankoski-raitio@ely-keskus.fi
puh. 0295 022 039

Marke palvelumarkkinoiden kehittäminen -hanke
Keski-Suomen ELY-keskus
Outi Teittinen
outi.teittinen@ely-keskus.fi
puh. 0295 024 070

