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tutkimus

toimijoille.

jalle.
29-vuotiaille suunnattu palvelu-

muksen avulla. Tutkimus valmistuu vuosittain, ja sen tuloksiin liittyy tutkimustavasta johtuva

kuttavuustutkimusraportista vuodelta 2018.

dellisuuden termit. Tuloksellisuustarkastelut arvioivat tuloksellisuuden onnistumista asiakuulu-
villa mittareilla ja tavoitearvoilla.
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kaisuista, jotka johtavat haluttuihin vaikutuksiin. Vaikuttavuuden johtaminen tarkoittaa tavoit-

oleellisia vaikuttavuustutkimuksessa- ja vaikuttavuuden johtamisessa. (Heliskoski 2018.) Vaikut-

vassa raportissa on pyritty huomioimaan eri palveluiden luomia vaikutuksia (ei siis ainoastaan

1.1 Edellinen tutkimus

kaista seurantajaksolta 7/2016  02/2017. Asiakkaille soitettiin puhelimitse kuusi kuukautta pal-

lestaan kasvoi.

2.1 Palvelun kuvaus ja tavoite

veluiden yhteensovittamista. TYP-toiminta perustuu lakiin monialaisesta yhteispalvelusta, ja ly-
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den 2017 alussa sosiaali- ja terveysvirastosta kaupunginkanslian elinkeino-osaston alaisuuteen.

Miesasiakkaita oli 3112 (62 %) ja naisasiakkaita 1906 (38 %). Alle 30-vuotiaita asiakkaita oli 1154

oli avoinna, tilakustannukset olivat pienentyneet ja palkkojen harmonisointi tapahtui budjetoi-
tua alemmalla tasolla.

soida takautuvasti vuotta 2017 koskien.

palveluita.
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ten, Alppilan ja Vallilan postinumeroalueilla asui suhteellisesti eniten TYP-asiakkaita.

2.3 Tulokset ja yhteenveto

mutta vuosi 2017 oli poikkeuksellinen monella tavalla, esimerkiksi verkostokumppaneiden toi-

asiakkaista on ensisijaisesti sote-palveluiden tarpeessa.
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3.1 Palveluiden kuvaukset

3.1.1 Palkkatuki
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siihen tarvitsee.

Rekrytointitukituki on 500 euroa kuukaudessa, ja se on tarkoitettu yrityksille ja yhtei-

osalla haastateltavista koulutustaustana oli joko peruskoulu tai ammattikoulu. Suurin osa puhui
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3.3 Tulokset ja yhteenveto

koulutukseen (Kaavio 1).

Kaavio 1
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mattavasti suuremmat.

laisissa yritystilaisuuksissa, kuten rekrytointitilaisuuksissa.  Laajimmatkaan yrityskontaktoinnit

vuonna 2017. Vuonna 2017 palkkatuen menoista ja oppisopimusten kuluista, jotka tulevat eril-
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1. Palvelut.

2.

2019.

tuksenmukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin, ja samalla he poistuisivat kunta-
osuuslistalta.

3.

4.

5. PKS-kaupunkien

markkinatuen rahoitusvastuiden tulisi olla samalla taholla.

6.

puolivuosittain.

7. Karttatarkastelut ja geoinformatiikan mahdollisuudet. Kaupunginkanslian elinkeino-
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paikan valinnassa.

8.
nen

9. Ennustemalli. Seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksessa tehtiin lineaariseen regressiomal-

regressioperustainen ennustemalli soveltui ennen kaikkea hyvin trendien ennustamiseen.

R2

Saadut r2 2-luku saatiin, sen parem-
maksi ennuste osoittautui.

laajentamaan multiregressioanalyysiksi.

kuntaosuuslistalla havaittiin olevan olematon korrelaatio (r2

rina vuodesta 2017 alkaen. Listalla on Helsingin aiempien kuntarahoitusosuuslistaan liitty-
vien tutkimuksien mukaan arviolta 25

kuukausina: korrelaatio (r2

 digipalveluarviointi



13

tannukset vuonna 2017 olivat 169 700 euroa, josta TE-toimiston osuus oli 82 400 euroa.

aloitti hankkeessa. Tavoite 450 uudesta asiakkaasta ylittyi 12,6 prosentilla. Tavoitteena oli li-

kion ja ylioppistutkinnon suorittaneita 23 (11,0 %). Muiden (N=53 / 25,4 %) koulutuksena oli suo-
malainen peruskoulu, vanha opistotasoinen tutkinto tai ulkomaalainen tutkinto; osalla koulutus

palvelussa aloitti 703 asiakasta tarkastelu- ja seurantaajalla. Suurin osa aloittaneista jatkoi pal-
4 kuu-

5.3 Tulokset ja yhteenveto
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Kaavio 2

tarkempi kuva.
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6 Katsaus vuoden 2018 tavoitteiden toteumiin

eur oli sidottuna 20 581 529 euroa (80,4 %).

Tulosperusteisen valmennuksen tavoitteesta (aloitukset 1000 vuonna 2018) oli toteu-
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kuussa 2017. Helsinki tavoittelee hankkeessa (1) 100 uutta kaupungin hankintojen kautta syn-

keessa on mukana Helsinki, Vantaa ja ruotsalainen kumppaniverkosto. Hanketta koordinoi ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Siepp-hankkeeseen on budjetoitu vuosille 2017-2019 yh-

vasta asiakastietojen raakadatasta. Nuorten urapalveluiden ja Ohjaamo Helsingin tiedot ovat ke-



17

Heliskoski, Jonna (2018). Vaikuttavuuden johtaminen. Siilot sileiksi
vaatii johtamiselta? Esitys Sitran tilaisuudessa 23.8.2018.

. 20s. Sit-

Alueelliset erot Uudenmaan TYP-verkostojen asiakaskunnassa ja toiminnassa. Teoksessa Raja-
AKTIVOINTIA KATU-

TASOLLA
 (2018.)

Liitteet

tiojaksolla.

set.

sesta.
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kanssa.

tarjolla olevista palveluista.

suomen kielen osaamista.

vaihtuva ja heterogeeninen.

S2-koulutuksiin on osallistunut noin 550 asiakasta. Kielitaitotason kartoitukseen on osallistunut 197
asiakasta.

Osaamisen tunnistaminen

hoidon palveluihin.
Osaamisen tunnistamiseen osallistuva saa osaamistodistuksen, joka laaditaan osaan.fi portaalin

mukaisesti. Osaamisen tunnustaminen antaa mahdollisuuden osatutkinnon saamiseen. Osaamistodistus

yksi asiakas koko tutkinnon.

hon kanssa jokin muu asiakkaan tilanteeseen sopiva ratkaisu.
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Kuluvan vuoden aikana palvelutarjontaa on laajennettu. Syyskuussa koulutuspalveluista suunnat-

koa kohden.

Loppuvuoden 2018 tavoitteet ja suunnitelmat vuodelle 2019

Seurantaa jatketaan vuonna 2019.

desta.


