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Esimerkkejä referensseistämme

TE2024 – palvelurakenneuudistus ja kuntakokeilut
-

-

Pirkanmaan järjestämisvastuualueselvitys (2022), Tampereen kaupunki. Yhteistyössä
MDI:n ja Owal Groupin kanssa.
Palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja työvoimapoliittisen edunvalvonnan
asiantuntijatyö (2020 alkaen), Kuntaliito.
TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu. Oulun kaupunki,
Porvoon kaupunki.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valmistelu- ja toimeenpanokonsultointi
(2020–2021): Vantaa, Mikkeli, Jyväskylä, Savonlinna, Porvoo, Lahti, Seinäjoki, Kokkola,
Lahti
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen hakemuskonsultointi (2019): Vantaa, Mikkeli,
Jyväskylä, Savonlinna, Salo, Porvoo, Lahti, Kokkola, Lahti
Alueellisten työllisyyskokeilujen valtakunnallinen koordinointi (2018). Kuntaliitto ja
TEM.

Työllisyyden talousvaikutusten arvioinnit
-

-

Työllisyyspalveluiden kuntatalousvaikutusten arvioinnin TYTA™ mikrosimulointimallilla (2018–2021): Vantaa, Porvoo, Turku, Lahti, Hämeenlinna,
Sastamala, Pirkkala, Tampere, Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki, Jyväskylä, Kuopio,
Kemi, Sodankylä, Heinola, Riihimäki, Saarijärvi, Kuusamo, Valkeakoski, Hyria-säätiö
(Riihimäki, Hyvinkää), Oulu, Pori, Viitasaari, Sipoo, Pudasjärvi.
Vantaan oppimiskampuksen työllisyys- ja kuntatalousvaikutusten arviointi (2021–2022).
Vantaan kaupunki.
Vantaan Aviapolis-lentokenttäalueen koronapandemian työllisyystalousvaikutusten
arviointi (2019), Vantaan kaupunki.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden analyysi koronapandemiassa (2020). Oulun kaupunki
ja Vantaan kaupunki.
Salon kuntouttavan työtoiminnan talousvaikutusten ja tuottajarakenteen selvitys
(2019), Salon kaupunki.
Hankinnoilla työllistämisen vaikutusten arviointi (2017), Handu-hanke, Helsinki, Espoo,
Vantaa, Oulu, THL.
Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -ohjelman työllisyys- ja talousvaikutusten
selvitys (2021). Nuorten ystävät ry.
Selvitys vajaakuntoisten työllistymisen mahdollisuuksista ja taloudellisten
vaikuttavuusanalyysien laadinta. VATES-säätiö ja SITRA.
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Ekosysteemi- ja toimintamallien suunnittelu ja kokeilut
-

Työsuhteinen työnhakukokeilu, arviointi ja toimeenpano (2021–2022). Satakunnan ELYkeskus ja Porin seudun kuntakokeilu.
Kuopion työllisyyden ekosysteemimäärittely 2022. Kuopion kaupunki.
Kaikenikäisten monialaisen työllisyyspalveluiden toimintamallien sekä valtakunnallisen
ohjaamomallin kehittäminen Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle (2021).
Helsingin työllisyyspalveluiden ekosysteemin kuvaaminen 2018. Helsingin kaupunki.
Järvenpään työllisyys- ja maahanmuuttajapalveluiden ekosysteeminen määrittely ja
sparraus (2019–2020), Järvenpään kaupunki.
Nuorisotakuutalon toimintamallin kehittäminen (2015). Rauman Seudun
katulähetys ja Valovalmennusverkosto.
Yrityskansalaisuus Vantaalla -toimintamallien selvitys (9–12/2017). Vantaan
kaupunki.

Kuntien työllisyyspalveluiden arvioinnit ja kehittämisselvitykset
-

Tampereen Sarka Oy:n ulkopuolinen arviointi. (2021). Tampereen kaupunki.

-

Hämeenlinnan työllisyyden toimintamallin arviointi (2020), Hämeenlinnan kaupunki.
Kouvolan työllisyydenhoidon strateginen arviointi ja sparraus (2017 ja 2020).
Kouvolan kaupunki.
Pielaveden työllisyydenhoidon kokonaissuunnitelma (2019). Pielaveden kunta.
Vaasan työllisyyspalveluiden arviointi ja taustaselvitys työllisyysohjelman tueksi
(2016) ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämisselvitys (2018). Vaasan kaupunki.
Espoon työllisyysprosessien kehittäminen ja valmennus (2018). Espoon kaupunki.
Sodankylän työllisyysprosessien selvitys- ja valmennustyö (2018). Sodankylän
kunta.
Kaakkois-Suomen työllisyyden ja työttömyyden tilannekuva ja kolmannen
sektorin palvelutuottajien selvitys (2017). EKSOTE-kuntayhtymä.
Ikaalisten työttömyyden tilannekuvaselvitykset (2016–2017). Ikaalinen,
Jyväskylä, Muurame, Laukaa, Forssa, Nastola (Lahti), Orimattila, Kokemäki,
Huittinen, Raisio.

-

Työllistämisehdon palvelutuottajakokemusten selvitys (2021). Tampereen kaupunki.
Äänekosken työllisyyspalveluiden palvelumuotoilut (2016), palvelurakenneselvitys
(2019) sekä nykytila- ja tulevaisuusselvitys (2021–2022). Äänekosken kaupunki.

Hankevalmistelut ja valmistelufasilitointi
-

Avustaen Digiin (ESR) -hankevalmistelu. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.
5-AMK hankevalmistelujen sparraus ja fasilitointi (6 eri hankesuunnitelman
fasilitointia ja kirjoitustyötä).
Seinäjoen yritysyhteistyön ESR-hankevalmistelu 2021.
Pielaveden työllisyyshankkeen (ESR) hankevalmistelu 2020.
Monialaisen rakennetyöttömien yhteispalveluhankkeen hankevalmistelu (2019).
Kuopion kaupunki.
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-

Työtä Kemissä (ESR) -hankkeen hankevalmistelu 2019.
6Aika-hankevalmistelu (2 kaupunkipoliittista työllisyyshanketta) 2019. Vantaan
kaupunki ja Laurea 2019.
Hämeenlinnan seudun kuntien dynaamisiin hankintoihin keskittävän hankkeen
valmistelu 2019.
Maahanmuuttajahankkeen ESR-valmistelu (2018) Vantaan kaupunki.
Kansainvälinen hankevalmistelu ERDF/ Urban Innovative Actions hakuun (Jobs
and Skills in Local Economy) (2018). Vantaan kaupunki.

Kansalliset ja kansainväliset selvitykset ja arvioinnit
-

-

-

-

Työllistämisehto hankinnoissa. Kansallinen ja kansainvälinen selvitys nykytilasta,
haasteista ja ratkaisuista (2021–2022). Valtiovarainministeriö. Yhteistyössä Owal
Groupin kanssa.
Työllisyyspoliittista avustusta saaneiden hankkeiden valtakunnallinen arviointi (2021–
2022). Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistyössä TK Evalin ja Melkior Oy:n kanssa.
Osatyökykyisen työvoiman kysynnän edistämistä kartoittava selvitys, OTE-kärkihanke.
(2017), Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.
Nuorten valtakunnallisen Ohjaamo-hankkeen hyvien työllisyyskäytäntöjen
selvitys ja palvelumuotoilu (2016–2017). Keski-Suomen ELY-keskus. Yhteistyössä
Kuntoutussäätiön kanssa.
Työmäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen arviointi. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja (2019). MDI Public Oy:n kumppanina
tutkimusyhteenliittymässä.
Valtakunnallisten Ohjaamojen asiakashallintajärjestelmien ja tietoturvasääntelyn
selvitys sekä Verkko-ohjauksen (ohjaustaverkossa.fi) tietoturvadokumentaation
kokoaminen (2019). Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankearvioinnit
-

ASKEL (ESR) -hankkeen konsultatiivinen arviointi (2019–2022). Kuopion kaupunki.
Opsopankki-hankkeen (ESR) konsultatiivinen arviointi (2020–2022). Äänekosken
kaupunki.
Uusi Suunta (ESR) Pielaveden työllisyyshankkeen konsultatiivinen arviointi (2021–
2023). Pielaveden kunta.
ENTER - Eväitä elämään kuntoutuksen avulla (ESR) -hankkeen ulkopuolinen arviointi
(2020–2022). Keski-Pohjamaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE.
Työtä Kemissä (ESR) -hankkeen tiedolla johtamisen ja arvioinnin tuki. (2020–2022).
Kemin kaupunki.
HOHTO – nuorten työllisyyspalveluhankkeen (ESR) konsultatiivinen arviointi (2020).
Laukaan kunta.
Uutta Virtaa – aikuisten monialaisen työllisyyspalveluhankkeen (ESR) konsultatiivinen
arviointi (2018). Laukaan kunta.
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Työmarkkinatutkimukset ja selvitykset
-

Osaavan työantajan saatavuus. Laadullinen tutkimus työmarkkinoiden Kohtaannosta
työtä hakevien näkökulmasta (2022). Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
Ehtisinpä tehdä työni paremmin. Laadullinen tutkimus työntekijöiden kiireen tunteen
kokemuksista työssä (2021). Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
Vähällä työllä, valtavalla vaivalla. Keikkatyöntekijän työtä ja toimeentuloa tarkasteleva
laadullinen tutkimus (2018–2019). Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
Tutkimus keinoälyn vaikutuksesta ammattitöihin (2017–2018). Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK.
Työttömyyskassojen strateginen luottamushanke ja keskustelupaperi (2019).
Teollisuusliiton, PAMin ja JHL:n työttömyyskassat.
Uusi työn markkina. Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi
Suomessa. (2017). Yhteiskirjoitus Sitran sekä kommentaattoreiden (Osmo Soininvaara,
Olli Kärkkäinen, Marja-Kaisa Aula ja Ralf Sund) kanssa.

Osaamisen kehittämispalveluiden selvitykset
-

Selvitys avoimen ammattikorkeakoulun hakeutumismotiiveista (2021–2022).
5AMK; Metropolia, Laurea, Haaga-Helia, HAMK, XAMK.
Selvitys jatkuvan oppimisen kannustinmalleista (2020–2021). Urbaania kasvua
Vantaalla -hanke. Vantaan kaupunki.
Omnian työllisyys- ja osaamispalveluportfolion vaikuttavuusselvitys (2020).
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.
Tavastian työllisyys- ja osaamispalveluporfolion kehittämisselvitys (2020).
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä Tavastia.
Selvitys 2. asteen valmistuneiden siirtymisestä työelämään. (2018 ja 2020)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.
Sidosryhmäkysely ammatillisen oppilaitoksen työelämän yhteistyökumppaneille.
(2019 ja 2021). Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Seminaarit ja asiantuntijapuheenvuorot
-

-

Valtakunnallisen työllisyysfoorumin puheenjohtaja 2021 ja 2020. FCG, Kunta- ja
hyvinvointialuetyönantajat KT ja Kuntaliitto.
Almedalen Week 2019 (Visby, Ruotsi): Hankinnoilla työllistämisen
talousvaikutusten asiantuntija-alustus. Upphandlingsmyndigheten, Sverige.
Kuntaliiton työllisyystiistai – lähetysten alustukset ja studiopaneelipuheenjohtaja
(2019–2022). Kuntaliitto.
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemiset (20202021), mm. Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista sekä Sote-uudistuksen
vaikutuksesta työllistymistä edistäviin palveluihin.
Kollega Rules: Työllisyydenhoidon moniammatillisen yhteistyön
kehittämisvalmennus. Uutta Virtaa -projekti, Laukaan kunta. 2017.
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