
Liite 1: Tavoitteet ja mittariluonnokset  
 

  Tavoitteet  Mittariluonnokset  

1  
Asiakas työllistyy nopeasti 
avoimille työmarkkinoille tai 
työllistää itsensä.  

Edellisen kuukauden aikana työllistyneet avoimille työmarkkinoille tai 
työllistynyt palkkatuella yksityiselle sektorille, työnhaun aloituksesta 
kulunut pvää  

2  
Asiakas saa riittävän osaamisen 
työllistyäkseen.  

Koulutustarpeessa olevat asiakkaat, jotka aloittaneet osaamista kehittävän 
palvelun kolmen kk:n aikana, osuus kaikista koulutustarpeen omaavista 
asiakkaista.  

3  
Asiakas saa palvelutarvettaan 
vastaavaa tukea kestävään 
ratkaisuun pääsemistä varten.  

Aktivointiaste, yleinen  

Kaupungin ja verkoston palveluissa kk:n aikana ohjatut, osuus asiakkaista  

Kaikkien työnhakijoiden voimassa olevien suunnitelmien % osuus kaikista 
työnhakijoista  

Työkyvyn arvioinnin ja tukitoimien käyttö, ohjaukset kk:n aikana  

4  
Työnantaja- ja yrityspalvelua 
koskeva tavoite (määritellään 
myöhemmin)  

Ei määritelty toistaiseksi  

5  

Pitkään työttömänä ollut asiakas 
saa työkykyään vastaavaa tukea 
työllistymiseen ja tilanteensa 
selvittämiseen.   

Työttömien työnhakijoiden osuus, joiden yhtäjaksoinen työttömyys on 
kestänyt yli 6 kk kaikista kohderyhmän työttömistä työnhakijoista.  

Alkaneet työkokeilu- ja palkkatukijaksot, lukumäärä edellisen kk:n aikana  

6  

Alle 30-vuotias asiakas pääsee 
nopeasti työhön, koulutukseen 
tai muuhun tarvitsemaansa 
palveluun.   

Asiakkaiden osuus, joiden yhtäjaksoinen työttömyysjakso on kestänyt yli 3 
kk, alle 25-vuotiaat  

Asiakkaiden osuus, joiden yhtäjaksoinen työttömyysjakso on kestänyt yli 3 
kk, alle 30-vuotiaat  

Asiakkaat, joihin ollaan oltu yhteydessä viimeisen kk aikana, osuus kaikista 
asiakkaista, alle 25-vuotiaat  

Asiakkaat, joihin ollaan oltu yhteydessä viimeisen kk aikana, osuus kaikista 
asiakkaista, alle 30-vuotiaat  

Työnhaun aloituspvm:stä työllistymiseen tai koulutuksen tai muun palvelun 
aloittamiseen kuluva aika, pvää, alle 25-vuotiaat  

Työnhaun aloituspvm:stä työllistymiseen tai koulutuksen tai muun palvelun 
aloittamiseen kuluva aika, pvää, alle 30-vuotiaat  

7  

Kotoutuva asiakas   
pääsee nopeasti 
kotoutumista edistäviin 
palveluihin ja työmarkkinoille.  

Kotoutumissuunnitelman laatiminen työnhaun aloituksesta, pvää  

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömänä olevat (tai työssä ja palvelussa 
olevat), osuus  

Alkaneet työkokeilu- ja palkkatukijaksot, lukumäärä edellisen kk:n aikana  

8  

Osaamisen kehittämistä 
tarvitseva, perusasteen varassa 
oleva asiakas pääsee 
koulutukseen.  

Koulutustarpeessa olevat työttömät työnhakijat, jotka ovat aloittaneet 
tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavan koulutuksen, osuus 
koulutustarpeessa olevista työttömistä työnhakijoista   

9  
Vastavalmistunut asiakas 
työllistyy nopeasti.  

Edellisen kuukauden aikana työllistyneet avoimille työmarkkinoille tai 
työllistynyt palkkatuella, työnhaun aloituksesta kulunut pvää  

3 - 6 kk sisällä työnhaun aloittamisesta työllistyneiden osuus kaikista 
vastavalmistuneista  

 


