
Hanna Lähteelä, Jyväskylän kaupunki

Maria Joona, Nuorten Ystävät

11.10.2018



Seminaariohjelma 
Miten ?

Hankintamenettely ja toteutusmalli

Mitä ?

Palvelukokonaisuudet ja ohjautuminen

Kenelle ?

Palvelun rakentaminen asiakkaan 

näkökulmasta

Miten asiakas kokee palvelun?

11.10.2018 2



Hankintamenettelystä
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• Hankinta on jaettu kahteen osaan: osa 1 suuret toimijat sekä 
osa 2 pienet toimijat. Tarjoaja voi jättää tarjouksen 
jompaankumpaan osaan, ei molempiin

Hankinnan kohteena on hankintalain (laki julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) liitteeseen E kuuluva 
sosiaalipalvelu. Hankintaan sovelletaan siten hankintalain 12 
luvun säännöksiä. 

Mahdollisuus  pienemmillä 
toimijoilla päästä  mukaan 
tuottamaan palvelua

Miksi? 



Hinnoittelurakenteesta
• Palvelusta maksettava asiakas- ja päiväkohtainen enimmäishinta 

muodostuu peruspäivähinnasta ja sopimuskannusteista, joiden osalta 
summa on jaettu palvelun keston mukaiselle päivämäärälle. 

• Enimmäishinta on siis laskennallinen päivähinta, joka palvelusta maksetaan 
mikäli kaikki sopimuksenmukaiset sopimuskannusteet tulevat 
maksettavaksi tietyn asiakkaan kohdalla eikä hintaan kohdistu mitään 
esimerkiksi puutteellisesta laadusta aiheutuvia hinnanalennuksia.

• Enimmäishinta palveluittain on seuraava:

 työhön ja koulutukseen tähtäävä palvelu 69,03 euroa

 toimintakykyä vahvistava palvelu 85,55 euroa

 starttivalmennus 90,55 euroa
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Peruspäivähinnat
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• Palveluntuottaja on tarjouksessaan määritellyt haluamansa peruspäivähinnan ja 
sopimuskannusteiden välisen suhteen enimmäishinnasta. Tarjoajan ilmoittama prosenttiosuus 
enimmäishinnasta maksetaan peruspäivähintana. Jäljelle jäävä osuus maksetaan jäljempänä 
ilmoitettujen perusteiden mukaisesti tavoitteiden saavuttamisesta.

• Sopimuksiin on tarkennettu peruspäivähinnan ja kunkin sopimuskannusteen euromäärät 
palveluittain. Sopimuskannusteiden osuus enimmäishinnasta jakautuu eri kannusteille samassa 
suhteessa kuin mitä esimerkeissä jäljempänä on esitetty.

• Peruspäivähinta on palveluittain enintään seuraava:

 työhön ja koulutukseen tähtäävä palvelu 23 euroa

 toimintakykyä vahvistava palvelu 25 euroa

 starttivalmennus 27 euroa



Kannusteet 1/3

1. Ei poissaloja
Sopimuskannusteen maksaminen edellyttää, että asiakkaalla on enintään kolme (3) luvatonta poissaoloa 
sovituilta läsnäolopäiviltä kolmen kuukauden jaksossa. Sairauspoissaoloja ei pidetä luvattomina poissaoloina, 
mikäli ilmoitusvelvollisuus on hoidettu sovitulla tavalla. Kannusteen toteutumista arvioidaan asiakkaan 
palvelujakson päätyttyä tai kolmen kuukauden välein, mikäli asiakkaan palvelujakso on tätä pidempi. Kannuste 
maksetaan jokaiselta kolmen kuukauden palvelujaksolta, mikäli luvattomien poissaolojen määrä ei ylitä edellä 
mainittua

2. Osaamistodistus
Sopimuskannusteen maksaminen edellyttää, että asiakas suorittaa palvelujakson aikana osaamistodistuksen 
tutkinnon osasta niistä tehtävistä, joissa asiakas on työtoiminnassa. Esimerkiksi varastotyössä voidaan suorittaa 
osaamistodistus logistiikan perustutkinnon osasta.  Mikäli ammattialaa/tutkinnon osaa ei voida selkeästi liittää 
tehtäviin, voidaan osaamistodistus suorittaa ammattialalle valmentavista opintojen osista.
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Kannusteet 2/3

3. Siirtyminen työllistymistä edistävään palveluun
Sopimuskannusteen maksaminen edellyttää, että asiakas siirtyy työllistymistä edistävän palvelun piiriin 
palvelujakson päätyttyä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa palvelujakson päättymisestä. Työllistymistä 
edistävällä palvelulla tarkoitetaan työvoimakoulutusta, työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. 

Kannuste voidaan maksaa enintään yhden (1) kerran asiakasta kohden siirtymisestä toiseen kuntouttavan 
työtoiminnan palvelukokonaisuuteen. Palvelun on oltava tämän sopimuksen mukaista ja asiakkaan siirtymä 
oltava Tilaajan hyväksymä. Kannuste voidaan maksaa vain asiakkaan siirtyessä starttivalmennuksesta 
toimintakykyä ylläpitävään ja vahvistavaan palveluun tai työhön ja koulutukseen tähtäävään palveluun taikka 
asiakkaan siirtyessä toimintakykyä ylläpitävästä ja vahvistavasta palvelusta työhön ja koulutukseen tähtäävään 
palveluun. 

 Tähän lisätty kesäkuussa 2018 1-6 kk työsuhde

4. Koulutus
Sopimuskannusteen maksaminen edellyttää, että asiakas joko aloittaa Suomen kansalliseen 
koulutusjärjestelmään kuuluvan ammatilliseen tutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tai 
suorittaa em. tutkinnon palvelujakson aikana tai viimeistään 3 kuukauden kuluessa sen päättymisestä.
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Kannusteet 3/3

5. Työssäoloehdon täyttävä työsuhde

Sopimuskannusteen maksaminen edellyttää, että asiakas työllistyy työsuhteeseen palvelujakson aikana tai 
viimeistään 3 kuukauden kuluttua sen päättymisestä. Työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko. Mikäli 
työnantajalle maksetaan palkkatukea, tulee työsuhteen olla vähintään 8 kuukauden mittainen. Mikäli 
työnantajalle ei makseta palkkatukea, työsuhteen tulee olla vähintään 6 kuukauden mittainen.

Yksittäisten kannusteiden lisäksi mahdollista useamman kannusteen samanaikaisuus

 Kannusteet 1 ja 2 

 Kannusteet 1 ja 3

 Kannusteet 1 ja 4

 Kannusteet 1 ja 5

 Kannusteet 2 ja 3

 Kannusteet 2 ja 4

 Kannusteet2 ja 5

 Kannusteet 1,2 ja 3

 Kannusteet1,2, ja 4

 Kannusteet 1,2 ja 5
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Olennaista hankintatavassa tilaajan 

näkökulmasta
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• Jatkuva vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa

Raportointi: väliarvioinnit, loppuarvioinnit, osaamistodistusten 
todentaminen, reaaliaikainen viestintä

Yhteiskäyttöinen 

Wilma järjestelmä

Lähetteet ja sopimukset

Kuukausittainen raportointi (excel) kannusteiden + päivien toteumasta



Palvelukokonaisuudet
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Startti-

valmennus

Toiminta-

kykyä 

vahvistava 

palvelu

Työhön tai 

koulutukseen 

tähtäävä 

palvelu



VALMENNUSPAJA 

MAHIS JKL



KENELLE?

”Kuntouttava työtoiminta niputtaa kaikki työttömät samanlaiseksi 

massaksi vaikka työttömyyden syyt ovat nykyään todella 

moninaiset.” 

”Kuntouttavasta työtoiminnassa olen tehnyt samoja työtehtäviä kuin 

palkkaa saavat. Koen, ettei minun työpanoksellani ole arvoa, siitä ei 

tarvitse kenenkään maksaa, mutta minun pitää se silti tehdä 

karenssin pelossa”

”Pääasia että kaupunki säästää sakkomaksuissa!”

Etelä-Savon sanomat 13.4.2017

Nuorten Ystävät/  Valmennuspaja Mahis JKL/4.10.2018
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KENELLE??
 Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen 

asiakkaille, joilla on oikeus kuntouttavaan 

työtoimintaan

 Ennen tammikuuta 2018 ei ollut tarkkaa käsitystä 

kohderyhmästä

 Valmiiksi rakennettu malli tarkoittaa sitä, että on 

vahvat ennakkokäsitykset kohderyhmästä

 Palvelun rakentaminen asiakkaan näkökulmasta 

tarkoittaa sitä, että palvelua ei ole rakennettu 

valmiiksi

 Taustaideologia selvä

Nuorten Ystävät/  Valmennuspaja Mahis JKL/4.10.2018
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ERITYISTEN OSAAJA

• Kaikilla on oikeus apuun.

• Hyväksymme jokaisen 
yksilönä, omana itsenään.

• Uskomme iloiseen, 
voimauttavaan arkeen.

ARJEN 

KIVIJALKA
KOKENUT

• Kokemuksemme antaa meille 
rohkeutta tehdä ja kehittää uusia 
asioita yhdessä asiakkaidemme 
kanssa.

• Jokainen asiakaskohtaaminen 
kasvattaa asiantuntemustamme.

• Olemme työskennelleet 
erityisryhmien parissa jo yli 
100 vuotta.

PERIKSIANTAMATON

• Sitoudumme asiakkaisiimme 
ja heidän arkeensa.

• Emme luovuta missään 
tilanteessa.

• Periksiantamattomuudesta
saamme voimaa työhömme.

YHTEISKUNNALLISEN 
HYVÄN TEKIJÄ

• Toimimme eettisesti 
kestävällä tavalla ja 
tavoittelemme 
työssämme paikallisten 
yhteisöjen ja koko 
yhteiskunnan hyvää.



KOKONAISVALTAINEN MATALAN 

KYNNYKSEN TOIMINTAMALLI

Asiakas ja oma 
työntekijä

Sosiaalinen 
kuntoutus ja 
työhönvalmennus

Monialainen 
yhteinen työ yli 
sektorirajojen 

Jatkopolut; työ, 
opiskelu tai muu 
mielekäs elämä

- Työntekijät sitoutuvat asiakkaaseen, 
pois ”ei kuulu minulle asenteesta”
- Julkisen ja kolmannen sektorin saumaton yhteistyö
- Työntekijä kulkee rinnalla myös jatkopolun löytymisen 
jälkeen
- Jäsen määrittää elämänsä suunnan, prosessin kesto 
yksilöllinen
- Päästetään ”irti” kun siivet kantaa, myös takaisin voi palata

Luottamus, 

kohtaaminen ja 

kuulluksi tuleminen
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MATKA ON 

MAALIA 

TÄRKEÄMPI

Uskomme siihen, että palvelun 

tuottaminen on tuottavaa jos työssä 

keskitytään matkaan eikä maaliin.

Matkan varrella paljon niitä tekoja ja 

toimia, jotka eivät oikeuta 

kannusteisiin. Siltikin niihin 

panostetaan.
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MITEN ASIAKAS KOKEE 

PALVELUN?
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KIITOS

Hanna Lähteelä

Palvelupäällikkö

Jyväskylän kaupungin 
työllisyyspalvelut

050 373 6040 / 014 266 8890

hanna.lahteela@jkl.fi

Maria Joona

Palveluesimies

Nuorten Ystävät

050-4624052

maria.joona@nuortenystavat.fi
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