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1.1.1 Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakas-
lähtöisemmäksi?

Koko: 150 000 €
Aikajänne: 2016

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Valtioneuvoston Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä paran-
tamalla -kärkihankkeen keskiössä on Team Finland -verkoston tiivistäminen. Team Finland koskee
kaikkea valtion toimintaa taloudellisissa ulkosuhteissa eli yritysten kansainvälistymisen, viennin ja
Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä maakuvan edistämistyötä ja tähtää niiden
saumattomaan yhteen pelaamiseen ja tehokkuuteen. Yritysten tarpeista lähtevällä julkisrahoitteis-
ten organisaatioiden toimintojen yhteen sovittamisella ja järkeistämisellä voidaan tukea ja kasvat-
taa kansainvälistyvien yritysten määrää, vauhdittaa kansainvälisille markkinoille pääsyä, kasvattaa
vientiä sekä luoda ja ylläpitää työpaikkoja. Seuraavat tietotarpeet ovat ajankohtaisia Team Finlan-
dia koskevassa päätöksenteossa ja kehittämistyössä vuonna 2016.

Tutkimuskysymys 1: Miten Team Finland -kasvuohjelmat edistävät yritysten kansain-
välistymistä ja vientiä sekä ulkomaisia investointeja Suomeen?

Työ- ja elinkeinoministeriö on loppuvuodesta 2014 lähtien myöntänyt valtionavustuksia laajoihin
Team Finland -kasvuohjelmiin, joilla edistetään pk-yritysten kansainvälistymistä, vientiä ja ulko-
maisia investointeja, erityisesti biotalouden, cleantechin ja digitalisaation aloilla mutta myös muilla
kansainvälisen kasvun aloilla. Ohjelmat luodaan yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa.
Tyypillisesti kasvuohjelmissa yrityksille luodaan yhteisiä markkinatoimenpiteitä, poistetaan viennin
ja investointien esteitä sekä vahvistetaan yritysten valmiuksia kansainväliseen kasvuun.  Kasvuoh-
jelmia on hieman yli 40 ja rahoitusta käytettävissä yhteensä 74,1 M euroa vuosina 2014–2018.
Määrärahasta vuoteen 2017 mennessä käytetään 50 M euroa ja hallituksen kärkihankkeen kautta
tullut 25 M euron määräraha, josta osa käytetään myös yritysten messuosallistumisten tukemi-
seen, käytetään vuoteen 2018 mennessä. Kasvuohjelmien toteuttajat ovat ensisijaisesti Finpron
kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailuun ja Suomeen suuntautuvien investointien edis-
tämiseen erikoistuneet tahot.

Selvitys luo kasvuohjelmatoiminnan arvioinnin mittarit ja arvioi niiden tuloksellisuuden vuosina
2015–2016, eli miten kasvuohjelmat toimintamallina edistävät yritysten kansainvälistymistä ja
vientiä sekä ulkomaisia investointeja Suomeen. Selvitys on tarpeellinen päätettäessä kasvuohjel-
mien jatkorahoituksesta vuodeksi 2017 ja kasvuohjelmatoiminnan kehittämiseksi.

Tutkimuskysymys 2: Miten Team Finland -toimintamallia voidaan parantaa kansainvä-
lisen vertailun pohjalta?

Selvityksen toinen osa on kansainvälinen vertaileva analyysi kansallisista Team Finland – tyyppi-
sistä ratkaisuista ja yhteistyömalleista, olemassa olevista poikkihallinnolliseen toimintaan liittyvistä
parhaista käytännöistä ja pullonkauloista. Vertailuselvitys toteutettaisiin yhdessä kansainvälisten
kumppanien kanssa ja vertaisoppimisryhmään kutsuttaisiin Ruotsin, Tanskan ja Hollannin yhteis-
työtahot. Kaikissa vertailumaissa taloudellisia ulkosuhteita on lähdetty toteuttamaan verkostomai-
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sesti mutta toteutustavoissa on selviä eroja.

Selvitys tuottaa Team Finlandin kehittämistyöhön arvokasta vertailevaa dataa eri maiden institu-
tionaalisista ratkaisuista, asetetuista tavoitteista, ohjausmekanismeista, strategisista linjauksista ja
toimeenpanon seurannasta. Erityistä huomiota kiinnitetään eri maiden kansainvälistymispalvelui-
den, investointien edistämistyön ja maakuvatyön kokonaisuuksiin, niissä toteutuviin julkisten ja
yksityisten toimijoiden käytännön työnjakoihin – erityisesti kotimaassa ja ulkomailla toimivien
aluekehitysyhtiöiden, kauppakamarien ja muiden ei-julkisten toimijoiden valtiotoimijoita täydentä-
viin rooleihin, tehtäviin ja toimintatapoihin. Team Finland -verkoston tiivistämisen, palveluiden
kehittämisen ja asiakaslähtöisyyden vahvistamisen kannalta tällaiseen tarkasteluun on juuri nyt
voimakas tarve.

Vertailuselvitys tehdään maakohtaisina case-tarkasteluina. Metodi avaa näkymää taloudellisten
ulkosuhteiden keinovalikoimiin Suomen kannalta relevanteissa vertailumaissa ja auttaa hahmot-
tamaan eri ratkaisujen kausaliteetteja ja vaikuttavuutta. Selvityksellä tuotetaan myös konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia Team Finlandin kehittämiseksi. Vertailu osoittaa myös, miten Suomi ase-
moituu taloudellisia ulkosuhteita verkostomaisesti organisoineiden maiden joukossa.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Visio: Suomi 2025. Yhdessä rakennettu. Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toi-
meenpanemiseksi.

Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Politiikkatoimen arviointi; strategian toimeenpanoa tukevaa tietoa; kustannusanalyysi
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1.1.2 Millaisia toimia digitalisaation aiheuttama yhteiskuntaa läpileikkaava rakenne-
muutos edellyttää kilpailukyvyn, työllisyyden ja alueiden elinvoimaisuuden vahvista-
miseksi?

Koko: 100 000 €
Aikajänne: 3/2016–5/2017

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Digitalisaatio haastaa eri toimialoilla vanhat toimintatavat ja liiketoimintamallit. Suomi elää merkit-
tävässä rakennemuutoksessa ja siinä digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Hallitusohjelma alleviivaa
kilpailukyvyn ja työllisyyden tärkeyttä sekä niiden yhteyttä digitalisaatioon: ”Suomen kilpailukyky
rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle
kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen.” Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön (2015) julkaisu
Palvelutalouden murros ja digitalisaatio – Suomen kasvun mahdollisuudet nostaa digitalisaatioon
liittyvän kasvupotentiaalin yhdeksi kansantalouden tuottavuuskehityksen ydinkysymykseksi. Digi-
talisaatio tulee nähdä mahdollisuutena, jonka myötä työpaikkoja ja työtilaisuuksia syntyy enem-
män kuin vanhoja menetetään.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa niitä elinkeinoja uudistavia toimenpiteitä, joilla edistetään
Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä digitalisaation avaamassa kansainvälisessä kilpailussa. Tarkas-
telun kohteena on:

· Digitalisaation aiheuttaman rakennemuutoksen vaikutus työllisyyteen, työvoiman kysynnän
ja tarjonnan kohtaantoon, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muut-
tumiseen;

· Uudet digitaalisen liiketoiminnan kasvunalat ja kasvuympäristö (palveluissa ja tuotannos-
sa) eri toimialoilla ja eri alueilla (ml. työvoiman alueellinen liikkuvuus ja paikkaan sitoma-
ton työ);

· Digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa vauhdittavat kokeilut ja elinkeinoja uudista-
vat innovatiiviset ratkaisut; sekä

· Digitalisaation vaikutukset TE-palveluihin.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Hanke tukee ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä paranta-
malla” ja ”Työvoimahallinnon uudistaminen” -kärkihankkeiden toteutusta tuottamalla tutkimuksel-
lista tietoa digitalisaation vaikutuksista kilpailukykyyn, alueiden elinvoimaisuuteen, työllisyyteen
sekä elinkeinoja ja yrityksiä uudistavaan rakennemuutokseen.

Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Strategian toimeenpanoa tukevaa tietoa
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1.1.3 Miten toiminnalliset alueet ja potentiaaliset kasvuvyöhykkeet määrittyvät ja
miten niiden kehittäminen sovitetaan muun alueellisen kehittämisen ja aluesuunnit-
telun sekä elinkeino-, työllisyys ja liikennepolitiikan kokonaisuuteen?

Koko: 80 000 €
Aikajänne: 3/2016–2/2017

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Keväällä 2015 valmistuneessa ympäristö-, liikenne- ja viestintä-, työ- ja elinkeinoministeriön sekä
maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä valmistellussa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
kehityskuvassa vuodelle 2015 todetaan maan aluerakenteen elinvoimaisuuden nojaavan yhä
enemmän erityyppisten keskusten ja alueiden vuorovaikutukseen. Kaupunki- ja maaseutualueet
muodostavat hallinnolliset rajat ylittäviä toiminnallisia työssäkäynti- ja asiointialueita. Nämä alueet
määrittyvät pitkälti saavutettavuuden (aika) perusteella. Toiminnallisuus kytkeytyy talouden ja
palvelujen perusedellytyksiin, kuten liikenteeseen ja infrastruktuuriin.

Kasvuvyöhykkeet voivat muodostaa toiminnallisesti vahvoja markkina- ja yhteistoiminta-alueita ja
tarjota mahdollisuuksia laajan ja monipuolisen työmarkkina-alueen kehittämiseksi. Kasvukäytäviä
kehittämällä voidaan tehostaa liikennejärjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden käyttöä.  Kasvu-
käytävillä on erityistä merkitystä myös osana kansainvälisiä yhteistyöalueita (Tukholma–Turku–
Helsinki–Pietari, Tampere–Hämeenlinna–Helsinki–Tallinna, Perämerenkaari).

Hankkeessa tulee soveltuvin osin huomioida hallitusohjelmassa mainittu aluehallintouudistus sekä
itsehallintoalueiden perustaminen.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Paikkatieto- ja muita aineistoja hyödyntämällä kuvata ja analysoida toiminnallisten aluei-
den ja kasvukäytävien kehitystä ja nykytilaa ainakin työpaikkojen toimialoittain, asumisen
ja muuttoliikkeen, työssäkäynnin ja asumisen sekä aluetalouden suhteen.

2. Selvittää kasvuvyöhykkeiden työvoima- ja osaamispoolin sekä infrastruktuurin ja saavutet-
tavuuden merkitystä yritysten sijoittumiselle sekä asuinpaikkavalinnoille.

3. Tehdä ehdotuksia
a. siitä, miten toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittäminen hallinnolli-

set aluerajat ylittävänä toimintana sovitetaan alueellisen kehittämisen ja aluesuun-
nittelun sekä elinkeino-, työllisyys ja liikennepolitiikan kokonaisuuksiin.

b. prosesseista ja toimenpiteistä, joilla valtio, kunnat ja elinkeinoelämä voivat edistää
kasvukäytävien kilpailukykyä ja kansainvälistä houkuttelevuutta.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Valtioneuvoston päätös alueiden kehittämisen painopisteistä (hyväksytään v. 2015 lopulla)

TEAS 2016-hanke ”Aluehallinnon uudistamisen vaikutukset asiakaslähtöisyyteen ja aluekehittämi-
seen (AHMA)”
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Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Paikkatietoanalyysin muodossa toteutettava tilannekuva, uudistuksen vaikutusarvio, politiikan toi-
meenpanoa tukevan tiedon tuottaminen
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1.1.4 Miten cleantech-strategia ja biotalousstrategia ovat toteutuneet ja miten pitäisi
jatkossa edistää biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen läpimurtoa?

Arviointi kansallisen cleantech-strategian toteuttamisesta valtioneuvoston Kasvun
kärjet -periaatepäätöksen (8.5.2014) mukaisesti sekä arviointi biotalousstrategiasta.

Koko: 200 000 €
Aikajänne: Tietoa tarvitaan 31.7.2016 mennessä.

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Puhtaita ratkaisuja/cleantechia ovat tuotteet, palvelut ja prosessit, jotka edistävät luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja vähentävät ympäristöpäästöjä. Biotaloudesssa käytetään kestävästi uusiutuvia
luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian, ja palvelujen tuottamiseen.

Suomi suuntaa kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien
luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. Biotalous ja puhtaat teknologiat ovat
Suomen vahvuuksia, joilla voimme vastata globaaleihin megatrendeihin. Suomi on jo nyt merkit-
tävä globaali osaaja biotaloudessa ja cleantechissa. Suomen vahvuuksia ovat erityisesti: uusiutu-
van energian laitteet, materiaalit ja systeemit, energiatehokkuuden laitteet, materiaalit ja systee-
mit rakennusten, teollisuuden sekä liikenteen tarpeisiin, resurssitehokkuuden teknologiat, sininen
cleantech, älykkäät kaupungit eli älykkäät sähköverkot, älykäs liikenne, arktinen osaaminen sekä
vesikemikaalit ja suljetut vesikierrot.

Kansallisena tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2025 mennessä bio- ja kiertotalouden sekä
cleantechin edelläkävijäksi. Tavoitteena on kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihto 50 miljardiin
euroon ja luoda vähintään 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, ja kasvattaa biota-
louden tuotos 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025
mennessä hyvinvointia ympäristöä kunnioittaen.

Pääministeri Sipilän hallitus jatkaa kansallisen biotalousstrategian toteuttamista valtioneuvoston
Kasvun kärjet - periaatepäätöksen (8.5.2014) mukaisesti. Saavutettu kehitys arvioidaan ja strate-
gia päivitetään 2016. Tutkimushankkeessa arvioidaan strategioiden tavoitteiden toteutumista ja
lisäksi odotetaan ehdotuksia miten arvioinnin tulosten perusteella strategioita pitäisi päivittää.
Tutkimusaiheeseen liittyy lukuisia tietotarpeita, esimerkiksi tarvitaan tietoa biotalouden ja clean-
techin taloudellisista vaikutuksista, kuten yritysten liikevaihdon ja uusien työpaikkojen tavoitteiden
toteutumisesta, lisäksi tarvitaan arviota kansainvälisen edelläkävijyyden saavuttamisesta ja näke-
mystä ympäristönäkökohtien huomioimisesta, kuten kannattaako metsäenergiavaroista tehdä
lämpöä, sähköä vai liikennepolttoainetta ottaen huomioon päästö- ja muut vaikutukset.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Cleantech-strategia, biotalousstrategia, valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien
cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta (8.5.2014), Ratkaisujen Suomi.  Toteuttaa hallitusoh-
jelman kirjausta kansallisen biotalousstrategian toteuttamisesta ja arvioi strategian toteutusta
hallitusohjelman toimintasuunnitelman mukaisesti.
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Tietotuotannon pääasialliset muodot:

strategian toteuttamisen arviointia (ex post)
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1.2.1 Millainen osallistavan sosiaaliturvan malli mahdollistaa työllistymisen edistämi-
sen ja rakenteellisen työttömyyden alentamisen

Koko: 100 000 €
Aikajänne: 3/2016-12/2016

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Hallitusohjelman työllisyys ja kilpailukyky painopistealueen kärkihankkeen ”Työn vastaanottamista
estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan” yhtenä toimenpi-
teenä on osallistavan sosiaaliturvamallin luominen. Hallitusohjelman mukaan mallin luomisessa
käytetään apuna riippumattoman asiantuntijaryhmän arviointeja ja suosituksia.

Selvityksen tulee tuottaa vahvasti tutkimukseen perustuen asiantuntija-arviointeja ja suosituksia
osallistavan sosiaaliturvamallin luomiseksi. Keskeinen tarkasteltava kysymys on se, miten nykyistä
sosiaaliturvajärjestelmää (erityisesti työttömyysturvaa) voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin työt-
tömien osaamisen kehittämiseen, työelämäosallisuuden vahvistamineen, työmarkkinoilta syrjäy-
tymisen ehkäisemiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen. Selvityksen tulee tuottaa tietoa
vaihtoehtoisista osallistavan sosiaaliturvan malleista sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallisista ja
muista vaikutuksista huomioiden kansainväliset kokemukset ja tutkimukset eri toimenpiteiden
vaikuttavuudesta (mm. Tanskan ja Saksan kokemukset, workfare ja mandatory activation -
kirjallisuus).

Osallistavan sosiaaliturvamallin luominen on tärkeää, kun otetaan huomioon työttömyydestä ai-
heutuvat kustannukset ja työttömien aktivointiin käytettävissä olevat määrärahat. Osallistavan
sosiaaliturvamallin luominen on tärkeää sekä työttömyyden pitkittymisen ehkäisyn että pitkäai-
kaistyöttömyyden/rakenteellisen työttömyyden alentamisen näkökulmasta.

VM:n ennusteen mukaan vuoden 2016 työttömyysaste on 9,4 % ja se pysyy vielä vuonna 2017 yli
yhdeksän prosentin tasolla. Vaikka työttömyyden kasvu on ennusteiden mukaan tasoittunut, pit-
käaikaistyöttömyys ja rakenteellinen työttömyys ovat edelleen voimakkaassa kasvussa.

Suomen työvoimapolitiikka painottuu kustannuksilla tarkasteltuna voimakkaasti passiiviseen työt-
tömyysturvaan. Työttömyydestä johtuvat bruttokustannukset julkiselle taloudelle olivat vuonna
2014 yhteensä 6,1 miljardia euroa. Summa sisältää työttömyysetuudet, työttömille maksettavan
toimeentuloturvan ja asumistuen sekä julkisten työvoimapalvelujen ja kuntouttavan työtoiminnan
aiheuttamat kustannukset. Kustannuksista noin 5,5 miljardia € käytettiin työttömyydestä johtuviin
passiivimenoihin (työttömyysturva ja työttömille maksettu asumistuki ja toimeentulotuki). Etuuk-
sista maksetuilla veroilla vähennettynä työttömyyden nettokustannukset ovat noin 4 miljardia eu-
roa.

Laskelmassa ei ole otettu huomioon työttömyyden aiheuttamaa verotulojen menetystä, kuntien
rahoittamia työllisyyden hoidon kustannuksia, sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääntyneitä kustan-
nuksia eikä yksityisen kulutuksen vähentymisen vaikutusta kansantalouteen. Näiden lisäksi raken-
teellinen työttömyys aiheuttaa työvoiman kohtaanto-ongelmia ja rajoittaa tuotannon kasvua.
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Osallistavan sosiaaliturvamallin luominen on tärkeää myös kuntatalouden näkökulmasta. Vuoden
2015 alusta lähtien kunnat maksavat puolet vähintään 300 päivää ja 70 prosenttia vähintään
1 000 päivää työttömyyden perusteella saaneiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta.
Vuodesta 2006 lähtien kuntien rahoitusvastuu alkoi 500 työmarkkinatukipäivästä. Rahoitusvastuun
siirron tavoitteena on ollut lisätä pitkään työmarkkinatukea saaneiden aktivointia. Vaikutukset ovat
olleet tavoitteen mukaisia, sillä työttömyyden aikaisen työmarkkinatuen rahoitusvastuun osittainen
siirto kunnalle on lisännyt ko. kohderyhmään kuuluvien aktivointia merkittävästi.

Pitkäaikaistyöttömyyden nopea kasvu ja kunnan rahoitusvastuun laajentaminen ovat johtaneet
kunnissa työmarkkinatukimenojen voimakkaaseen kasvuun kuluvana vuonna. Kuntaliitto arvioi
kuntien työmarkkinatukimenojen nousevan 420 miljoonaan euroon tänä vuonna, kun ne vuonna
2014 olivat 248 miljoonaa euroa.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Hallitusohjelman painopistealue Työllisyys ja kilpailukyky kärkihanke Työn vastaanottamista estä-
viä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan.

Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Hankittavalla selvityksellä hankitaan hallitusohjelman toimeenpanossa tarvittavaa tietoa. Tavoit-
teena on hankittavan tiedon avulla vertailla erilaisia osallistavan sosiaaliturvan malleja ja niiden
vaikutuksia (mm. taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset).
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1.4.1 Mikä on työvoimapolitiikan vaikuttavuus pitkän aikavälin työllistymiseen?

(mm. palkkatuki, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, starttiraha, ohjaus- ja
neuvontapalvelut)?

Koko: 200 000 €
Aikajänne: Alustava toteutusaikataulu 4/2016–6/2017

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut:

Hallitusohjelma edellyttää, että työvoimapolitiikan tehokkaan kohdentamisen varmistamiseksi tie-
teelliselle vaikuttavuustutkimukselle turvataan riittävät resurssit. Käynnistettävällä tutkimuksella
tuetaan työvoimahallinnon uudistamisen kärkihankkeen toteutumista. Kärkihankkeen tavoitteena
on erityisesti työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen ja työvoimahallinnon resurssien
painottaminen aktivointitoimenpiteisiin. Kärkihankkeen toimenpiteet kohdistuvat työnvälityksen
vahvistamiseen ja digitalisointiin, yritysyhteistyön lisäämiseen, kumppanuuksien vahvistamiseen
sekä valtion ja kunnan työnjaon selvitykseen vaikeimmin työllistyvien palveluissa.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksia ja erityisesti nettovaikuttavuutta ei ole
viime vuosina tutkittu riittävän systemaattisesti ja uusimmilla menetelmillä. Tutkimukset ovat koh-
distuneet politiikkalinjausten tai politiikkauudistusten toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Myös yk-
sittäisten palvelujen, kuten esimerkiksi starttirahan, tuloksista on tehty tutkimuksia. Palkkatuen
pitkän aikavälin vaikutuksia yritysten tuottavuuteen on tutkittu yritystukia käsitelleessä tutkimuk-
sessa, mutta yksilötason vaikutuksia ei ole viime aikoina selvitetty. Työvoimakoulutuksen laatua ja
vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti, mutta rekisteriaineistoihin perustuvat vaikuttavuustutki-
mukset ovat muutaman vuoden takaa. Myös asiakastyytyväisyys on hyvin kartoitettu.

Käynnistettävässä tutkimuksessa tutkitaan työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan ja TE-palvelujen pitkän
aikavälin vaikuttavuutta työllistymiseen.

Tutkimuskysymyksiä ovat:

· Mitkä ovat vaikuttavimmat ja laadukkaimmat palvelut, kun otetaan huomioon palvelujen
kohdentaminen eri asiakasryhmille?

· Mitkä tekijät ovat yhteydessä palvelujen korkeaan vaikuttavuuteen?

Tutkimuksessa selvitetään julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen vaikuttavuutta, ml. TE-toimiston
itse tuottamat ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä ulkoisilta palvelutuottajilta hankitut palvelut. Pal-
velujen kustannuksia tarkastellaan suhteessa tuloksiin ja vaikutuksiin. TE-palvelujen uudistaminen
vuonna 2013 ja omaehtoisen koulutuksen lisääntynyt tarjonta työttömille edellyttävät myös ajan-
tasaista tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa tulee hyödyntää uskottavia verrokki-
asetelmia, joiden avulla tarkasteltavan palvelun vaikutus erotetaan muiden politiikkamuutosten ja
suhdannetilanteen vaikutuksesta.

Tutkimuksella muodostetaan aiempaa systemaattisempaa tietopohjaa työvoimapoliittisen päätök-
senteon tueksi ja palvelujärjestelmän toimivuuden kehittämiseksi. Kattava arviointitutkimus tukee
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TE-palvelujen kohdentamista parhaimmalla tavalla kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden näkökulmasta.

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoi-
mintaan:

Hallitusohjelman kärkihanke: työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi.

Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Politiikkatoimien arviointi.


