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Timo Sneck     12.10.2021  

Kohti ennakoivan työllistämisen toteutusta Urakoneen ja Ketjuräätälöintikoneen 

avulla 

 

1. Kemin tarvitsemien innovaatioiden kehittämistapa ja käyttöönotto perus-

tettavissa uusissa yrityksissä.  

 

Tapausesimerkkinä ÄRM Kemin suunnitelman jatko 

On luotava prosessi, jolla ensiksi voidaan tunnistaa toimialat ja tehtäväryhmät, joilla 
työttömyys on uhkaamassa. Sitten tämän jälkeen on mahdollista yhdessä vastuuta-
hojen kanssa (Tem, Opm) luoda kuva ao. ammateissa olevien osaamispohjan uusi-
mistarpeesta. Kolmas vaihe on räätälöidä osaamisen nosto suoraan rekrytoivien yri-
tysten tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Näistä rekryvaatimuksista lähtien voi 
paikallinen ohjausryhmä ennalta ohjata ao. työntekijät kouluttautumaan uusiin työteh-
täviin modulaaristen osaamiskokonaisuuksien avulla, joita alue kykenee viemään lä-
vitse ja yhdessä toimialoittain yritysten kanssa täsmentämään. Tämän vaativan pro-
sessin keskeisin tehtävä on tarkoituksenmukaisen koulutuksen oikea-aikainen toteu-
tus. Tätä käsitellään seuraavassa, josta siis pidetään erillinen Tutuhesan paja ennen 
Sosped-pajoja. 

Tapausesimerkkinä ÄRM Kemin suunnitelmassa kuvattuja tärkeimpiä työllistämiskoh-
teita kehitetään niin, että voidaan määrittää ketjuräätälöintikoneen toimintaa myö-
hempien äkillisten muutosten ennakointia ja tätä kautta laatia valmiita äkillisen muu-
toksen ennakoivia toimintamalleja elinvoimavastuualueille. Erityisesti tarkasteluun 
otetaan toimialojen työn tuottavuuden nosto innovaatiohakuisuuden avulla. 

ÄRM Kemin suunnitelma ohjaa suoraan laatimaan jokaisella valitulla kehittämistehtä-
vässä ennalta tapahtuvan koulutusohjelman suunnitteluun. Alustavissa tarkasteluissa 
yksi Kemin kohdevalinta on tarkoituksenmukaista muotoilla niin, että Feeniks 2020 
kokemuksia voidaan siinä hyödyntää. Ongelmana on jatkossa saada työntekijät ym-
märtämään ja henkisesti omaksumaan asenne ja uskallus oman työuran hallintaan 
vaikeissakin tilanteissa. Feeniks 2020 kokemusten perustalta voidaankin luoda ura-
polullaan kulkijalle motivaatio huolehtia osaamisestaan sen sijaan, että nyt joutuu yh-
teiskunta huolehtimaan pois putoajien elämästä. Tämä on osa SITRALab3 kokeilua. 

Suurin huomio kuitenkin annetaan tarkasteluissa ÄRM Kemin suunniteluille toimi-
aloille ja kohdeyrityksille. Näin saadaan astinlauta Feeniks 2035 prosessille rinnak-
kaisiin, muilla kuin digialalla tapahtuviin osaamiskokoanaisuuksien uusimiseen. 2-3 
rinnakkaista prosessia auttaa kokonaisuuden laadun kohottamista, koska eteen tulee 
haasteita, joihin ei osuta yhdellä, rajatulla kokeilulla. 

2. Näin saadaan materiaalia ja tiedon jalostamisvastuita sellaisen ketjuräätälöintiko-
neen valtakunnalliseen kehittämiseen, joka ohjaa alueet niiden vahvuuksien tunnista-
miseen, joiden avulla elinvoima ja hyvinvointi lisääntyvät. Samalla tämä auttaa vah-
vistaminen ja tukemaan kansallisella tasolla sellaisten toimintamallien kehittämistä, 
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joiden perustalle rakentuva elinkeinoelämä on mahdollisimman innovaatiohakuista. 
Tässä tarvittavaan innovaatiotoimintaan ei suurin osa alueista kykene omin voimin. 
Jos tärkeillä matalan tuottavuuden aloilla kannattavuutta saadaan nousemaan esi-
merkiksi uudenlaisen start up-toiminnan avulla, niin skaalautuvuus nostaa saatavaa 
hyötyä oleellisesti. 

3. Feenikspalvelu 2035 toimintaidea muuntuu ketjuräätälöinnin paljastamien työttö-
myysuhkaan altistuvien, heikon oma-aloitteisen kouluttautumiskyvyn omaavien ihmis-
ten mentorointiin ja sparraamiseen. Tätä harjoitellaan v. 2021 jälkeen ÄRM inno-oh-
ryn määrittämissä työntekijöiden muutoskoulutusten yhteydessä. Pajatyössä tarken-
netaan Feeniks 2035 sisältöön johtavan tulevaisuuden projektin luonnetta ja ÄRM 
Kemin suunnitelmasta otettavien mielenkiintoisimpien kohteiden valintaa..  

4. Alueen tasolla innovaatioita kehittävän ja yritystasolle kytkevän PPPP-ohjausryh-

män luonti (fasilitointi-, taustatuki-, innostamis-, voimaannuttamis- ja resursointiryhmä), 
jonka muodostavat kaikki asianosaiset (elinvoimatoimi, yritykset, julkisen sektorin 
työnantajat, oppilaitokset sekä itse osaamisen nostoa tarvitsevat työntekijät)  on on-
nistumisen edellytys. Pajoissa tätä voidaan käsitellä myös muutaman SitraLab3 tiimin 
osalla, jolloin saadaan otetta asian laajamittaisesta sisällöstä ja voidaan oppia eri elä-
mäntilanteissa olevien, vaikeasti työllistyvien ihmisten ja ammattien kohdalla veturei-
den hyödyntäminen. 

5. Feeniks. Muutamalla alueella voidaan 2022-2025 käynnistää pilotvaiheen kokeiluja, 

näin saadaan valtakunnalliseen jatkotyöhön tehokas sisältö kriittisessä asemassa ole-

vien työntekijöiden uran varmistamiseksi 

Erittäin tärkeätä on kokeiluissa mentoroinnin kytkentä uusien osaamisvalmiuksien 
edellyttämään koulutukseen, koska tällöin joudutaan omaksumaan vaikeita asioita 

6. 2026-2030 kokeilutoiminnan toteutus määrittyy 2022-2025 vaiheen tulosten perus-

teella. 

7. Feeniks. Näin koko ajan voidaan tarkentaa v. 2035 tarvittavan toiminnan volyymia 

ja teknistä sujuvuutta. Tämä osuus työstä tarvitaan kirittämään ja luomaan realistisia 

tavoitteita Feeniks 2035 kehitystyölle. Samalla voidaan nostaa esille joitakin erityista-

voitteita, joita mentorointi ja uuden oppimisen haasteista nousee esille. 

8. Kemi inno-ohry 

Kuvassa 1 esitetään ÄRMKemin laatima visio edellä olevasta tehtävästä. Yllä esitetyt 

seitsemän kohtaa on kehitetty osaksi vision täsmentämistä toiminnaksi. Tällöin kaikilla 

ÄRM-suunnitelman painopistealoilla on keskeistä ohjata innovaatiotoiminta tukemaan 

kehitystä. Tätä varten olisi tarkoituksenmukaista kehittää innovaatioiden kehittämistä 

ja käyttöön ottoa ohjaava inno-ohry ryhmä (Sneck&Jansson 2020). 
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Kuva 1. ÄRM Kemin toimintasuunnitelman visio 

2. Kemi inno-ohry 

Elinvoimatoimi mielletään usein yrityspalveluna, perinteenä kunnan elinkeinosihteerin 

tai vastaavan toimijan tehtävät. Mutta kunnan elinvoiman kannalta tällaisen toimen teh-

tävä on paljon laajempi: se kytkee työn tekijät, työllistävät yritykset, julkiset palvelun-

tuottajat ja koulutuslaitokset työelämän ja työtä tarvitsevan kannalta toisiinsa. Elinvoi-

matoimen tulee suunnata kunnan elinvoiman kestävään kehittämiseen ja sillä on ol-

tava siihen riittävän pitkät näkymät tulevaisuuden edellyttämiin toimiin ja tehtäviin. Elin-

voimatoimi muotoutuu parhaiten julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä osallisten kun-

talaisten yhteistyönä (PPPP-malli) (Anders Jansson). 

Kuvassa 2 esitetään innovaatioiden kehittämisen ja läpiviennin edellyttämää ohjaus-

ryhmää sekä kysymyksenasettelu ohjausryhmän valinnassa. Siinä erotellaan vaalikau-

sidemokratiasta (vd) päivittäisdemokratia (pd), johon ollaan itse vaikuttamassa, koska 

muutokset ovat niin nopeita, ettei vaalikausidemokratia ehdi sada niihin otetta. 
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Kuva 2. SITRALab3 Demokratian kapeikot kokeilujen yhteydessä kehitetty InnoOhryn perus-

idea. 

Kemin ÄRM-ryhmä käsittelee tarvittavia innovaatioita nimikkeellä Osaamisen ja TKI -

toiminnan kehittäminen. Siitä saadaan kaikki tarvittava perustieto, johon on lisättävä 

kaikki mahdolliset innovaatiot, joilla alkavin yritysten kannattavuus saadaan kehitty-

mään. Kuvassa 3 ÄRM-ryhmän toimintaa jatkamaan on muotoiltu tarvittavien innovaa-

tioiden kehittämisestä ja läpiviennistä vastaava Inno-ohry. Sen vastuualueet on ku-

vassa 3 merkitty mustalla niin, että alueen koulutuslaitokset, yrittäjä- ja työntekijäjär-

jestöt sekä eriliset innovaatioita työstävät osapuolet, kuten startup-yhteisöt näkevät, 

että varsinaisen rekrytoinnin tehokkuus riippuu siitä, miten työllistävän yrityksen kan-

nattavuus ja työllistämiskyky jatkossa etenee. 

PPPP-periaatteella siihen kuuluvat kaikki osapuolet, joiden yhteistyö tuottaa katkotto-

man työuran alueen asukkaille. Työllistävät yritykset ja julkinen sektori valvovat, että 

tuleviin työtehtäviin saadaan paikallisten koulutuslaitosten välityksellä innovatiiviset 

ratkaisut hallitsevaa työvoimaa, vaadittavan osaamisen rajamaille joutuvien työnteki-

jöiden edustus, innovaatioita tuottavan (mieluiten paikallisen) keskittymän edustajat ja 

alueen elinvoimatoimi vastuutahona.  

 

Kuka määrittelee?

Innovaatio-
vaatimukset = 

tarpeet
tulevaisuudessa?

Relevanssipuu sisältää
tosi paljon kaikkea, 

onko se liian iso? Mitä
kaikkea sieltä on syytä

valita?

Miten rahoitetaan?

Miten rahoitetaan?
Rahoitusta ulkoa, omaa rahoitusta, julkinen rahoitus? Miten

rahoitus menee kun innovaatio on toiminnassa?

Miten ohjausryhmä
valitaan?

Millaisen
poliittisen
tahtotilan

edellyttää?

PD-jengi sekä osin
ohjaamassa että
toteuttamassa?
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Kuva 3. Elinvoimatoimen tehtävät tulevaisuussuuntautuneen tiedon luomisessa ja kytkennässä alueen toimijoiden käyttöön.
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Kuvassa 3 esitetyt avautuvia liiketoimintoja uudistavat innovaatiot, ekosysteemit 

ja innovaatiohakuinen liiketoimintamalli on saatava avautumaan kaikille osapuo-

lille sellaisella tarkkuudella, että työvoima saadaan osaavaksi oikeaan ajankoh-

taan mennessä. Feeniks 2035 –hanke tarkastelee tässä yhteydessä sitä työvoi-

man osuutta, joka ei uskaltaudu kouluttautumaan tällä periaatteella ja kehittä-

mään mentorointivalmiuksiaan uskon puutteen poistamiseksi täysin uudella toi-

mintamallilla. 

Uudessa toimintamallissa Elinvoimatoimen valmiuksien kehittämisen yksilöinti on 

tarkoituksenmukaista keskittää kahteen kolmesta peräkkäisestä työn säilyttämis-

vaiheesta eli rekryä edeltävän osaamisen tuottamiseen ja osaan heti rekryä seu-

raavien uusien taitojen tuottamisesta. Tätä seuraa kolmantena vaiheena vaativan 

uuden liiketoiminnan edellyttämän erikoisosaamisen tuottaminen yrityksen sisäi-

senä prosessina, mutta linjassa kahteen ensimmäiseen rekryvaiheeseen. 

Innovaatiohakuisen kasvun edellytyksiä: 

1. ideavaihe 

- on esisopimuksia valmistusketjuissa 

- on patenttihakemuksia, mahdollisuuksia 

- jos idea on sellainen, että toimialan logiikka muuttuu 

2. alkuvaihe 

- riskisijoittajia, alkuvaiheen  

- mikä on kasvuyrityksen mielenkiinto portaittaiseen rekrytointiin, mikä sopii 

ÄRM-alueen kehittämiseen (inno-ohry) 

3. Mihin pyritään, päätökset, eri osapuolten työnjako ja roolit, kun kyseessä 

on työvoiman palautusprosessi ÄRM jälkeen 

- sitoutuminen yhteistoimintaan 

- lupausten ja tavoitteiden on oltava realistiset  

- sitoutumisen löytämiseksi tavoitteet on asetettava irtisanotuille/työttömille 

henkilöryhmille realistisesti opittavan asiasisällön osalta, jolloin uskallus 

osallistua prosessiin on riittävä ja henkisesti helppo, 

 

Näin elinvoimatoimi saa yritysten nousun hallituksi ja tietoa muiden kehittämis-

osapuolten vastuualueilta kuvan 3 vasemmalle puolelle mustalla merkityistä asi-

oista. Niitä koskevat tiedot on koottava ketjuräätälöintikoneeseen. 

Taustaa liiketoimintamalleista saa Start-up ja spin-of kehitelmistä ja toteutuksista. 

Ajatuskokeissa väistämättä on kehiteltävä ensin eräänlaisia virtuaaliyrityksiä. 

Seudullisia, kansallisia ja kansainvälisiä kokeiluja ja pilotointeja voi löytyä, mutta 

näin täsmällisessä asetelmassa kuin taustan tarkentamisessa. 

Kokonaisuutena jatkotyö edellyttää digitalisoitua työn tekijän, työllistävien yritys-

ten sekä julkisten palvelutuottajien, koulutuslaitosten yhteensovittamista niin, 
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työtä tarvitsevan ihmisen näkökulmasta voisi näyttäytyä häntä palvelevana koko-

naisuutena, jossa (Faehnle, Anders) 

- ehkä jotenkin niin, hänellä on personoitu, hänen omat vahvuudet tunteva 

tukiäly (urakone), joka toisi aina tarvittaessa ulottuville tietoa mahdolli-

suuksista jotka saattavat kiinnostaa (innovoinnit, koulutukset, mentoroin-

nit, työpaikat, omat mahdollisuudet vaikuttaa systeemiin tätä työstävän 

PPPP inno ohryn kautta jne). 

-  Alueellinen osaamistarpeiden ja työpaikkojen synnyn ennakoiva kehittä-

miskyky (ketjuräätälöintikone) voisi uida osaksi (tekoälyllistä) alue-enna-

kointia, joka auttaisi kuntia maankäytön ja palvelujen suunnittelussa elin-

voimaisuutta ajatellen. 

Seuraavassa kuvataan haasteen alkuvaihetta osittamalla jatkotyön osuudet toi-
siinsa kuvien 3 ja 4 avulla. Kuvaryppäässä 3 kuvataan toimialoittaiset innovaa-
tiokohteet ja haasteet, Tältä perustalta päästään muotoilemaan henkilökohtai-
nen lähtöosaaminen sekä uralla etenemisessä tarvittava koulutus. Jokaiselle 
Kemin seudun kasvualalle kehitetään yrityksille niiden kannalta tärkeät innovaa-
tiot (kuvarypäs 3), joiden varaan voidaan rakentaa yksilöidyt työllistämisproses-
sit. Tältä perustalta kuvaryppäässä 4   

Kokonaisuuden hallintaa varten aina toimiala kerrallaan on kehitettävä toimiala ja 
yrityskohtaisten tarpeiden edellyttämät innovaatiotarpeet, jotka ÄRM Kemin 
suunnitelman toteutus vaatii. Erillinen haaste on se, että työllistyminen tapahtuu 
yrityksissä, jotka ainakin alussa ovat matalan tuottavuuden ”pakkotilassa”. Esi-
merkkinä liitteessä 2 esitetään hahmotelma innovaatiotarpeista, joita edellyte-
tään, jotta kestävä kaupunki ohjautuisi mahdollisimman päästöttömäksi. Vastaa-
valla tavalla kuvassa 4 avataan ÄRM Kemin suunnitelmasta keskeisimpiä 
kehittämiskohteita, joiden varaan elinvoima on perustettava tulevaisudessa.  
 

1.Tutuhesan aloituspajan pohdintatehtävä: miten relevanssipuun kärjet saadaan 

mahdollisimman hyvin kohtaamaan toisensa käytännössä, miten jonkin paikka-

kunnan inno-ohryn työ olisi tyylikkäintä toteuttaa, mitä tulevaisuuden olotiloja kos-

kevaa tietovarantoa on käytettävissä, miten avoin innovaatioalusta tyylikkäimmin 

toimisi? 

Tähän haetaan vastauksia muutaman esimerkin avulla, joissa tarkastellaan Fee-

niks 2035 toimintamallin täsmentämisessä tärkeää tilannetta toimintakykynsä ra-

joilla olevien henkilöiden kannalta ja mitä ongelmia voimaannuttamisessa itseoh-

jautumiskyvyn saantiin heillä ilmenee, miten siihen voisi kehittää ratkaisuja. 

2022-2025 ongelma voidaan jakaa 3-5 osaan, Se kehitetään ÄRM Kemin suun-

nitelmaan sopivaksi toimintamalliksi lähtien kuvien 2 ja 4 asetelmista. 

3. Kemin tarvitsemien innovaatioiden kehittämistapa ja käyttöönotto perus-

tettavissa uusissa yrityksissä 

3.1 Kehittämisprosessin lähtöhaaste,  
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1, prosessin luonti, jolla voidaan tunnistaa toimialat ja tehtäväryhmät, joilla työt-
tömyys on uhkaamassa, tunnistaa ao. ammateissa olevien osaamiskokonaisuu-

det osaamispohja ja ennalta ohjata ao. työntekijät kouluttautumaan uusiin työteh-

täviin, joita alueelle kyetään luomaan. Tämän vaativan prosessin keskeisin teh-

tävä on tarkoituksenmukaisen koulutuksen - valmennus, harjoittelu, opettelu, pe-
rehdyttäminen, ..- avustava ja opetteleva henkilö, työparit oikea-aikainen toteutus. 

Vaihe perustuu ketjuräätälöintikoneen toiminnan täsmentämiseen ja erityisesti 

toimialojen elämä resurssina, aikatuottavuus työn tuottavuuden nostamiseen. 

Tässä vaiheessa kannattaa pohtia Feeniks 2035 prosessille rinnakkaisia, muilla 
kuin digialalla tapahtuviin osaamiskokoanaisuuksien uusimiseen. 2-3 rinnak-
kaista prosessia auttaa kokonaisuuden laadun kohottamista, koska eteen tulee 
haasteita, joihin ei osuta yhdellä, rajatulla kokeilulla. 

2. Sellaisen ketjuräätälöintikoneen valtakunnallinen kehittäminen, joka ohjaa 
alueet niiden vahvuuksien tunnistamiseen elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvista-
misessa ja tukemaan kansallisella tasolla niiden perustalle rakentuvaa elinkei-
noelämää. Tässä tarvittavaa innovaatiotoimintaan ei suurin osa alueista kykene 
omin voimin viemään lävitse. 

Alueen tasolla innovaatioita kehittävän ja yritystasolle kytkevän PPPP-ohjaus-
ryhmän luonti on onnistumisen edellytys. Pajoissa tätä voidaan käsitellä viitteel-
lisesti muutaman muun SitraLab3 tiimin osalla, jolloin saadaan otetta asian laa-
jamittaisesta sisällöstä ja voidaan oppia eri elämäntilanteissa olevien, vaikeasti 
työllistyvien ihmisten ja ammattien kohdalla ”vetureiden hyödyntäminen”. 

3. Muutamalla alueella voidaan 2024-2025 käynnistää pilotvaiheen kokeiluja 

Erittäin tärkeätä on mentoroinnin (vastavuoroinen mentorointi) kytkentä uusien 
osaamisvalmiuksien edellyttämään koulutukseen, koska tällöin joudutaan omak-
sumaan vaikeita asioita 

4. 2026-2030 kokeilutoiminnan toteutus 

5, Näin koko ajan voidaan tarkentaa v. 2035 tarvittavan toiminnan volyymia ja 

teknistä sujuvuutta. Tämä osuus työstä tarvitaan kirittämään ja luomaan realisti-

sia tavoitteita Feeniks 2035 kehitystyölle. Samalla voidaan nostaa esille joitakin 

erityistavoitteita, joita mentorointi ja uuden oppimisen haasteista nousee esille. 

Alustavissa ajatuskokeissa voidaan tarkasteluun ottaa Start-up ja spin-off mallit, 

erilaiset virtuaaliyritykset. Niihin on kiinnitettävä saatavissa olevat seudulliset,  

kansalliset ja kansainväliset kokeilut ja pilotoinnit. 

Aluksi tarkastellaan seuraavia asioita: 

Mitä Kemissä on jo tehty, miten tulevaisuuden uudet ratkaisumallit voidaan kyt-

keä niihin 

Mitä ideoita muilta alueilta 

Irtisanottujen osaaminen ja määrä sekä ikäjakauma 
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/minkä alan yrityksiä on ajateltu käynnistää 

Miten koulutus operoidaan mitä oppilaitokset kouluttavat aluksi ja erityisen tärkeä 

mitä opitaan ja opetetaan sitten yrityksen sisällä 

Miten innovaatioilla saadaan jokaista yrityksen käynnistys- kasvuprosessia tuke-

maan kannattavuuden nousua, jolla riskirahoitus saadaan osaltaan katettua ja 

yritys toimimaan mahdollisimman nopeasti itsellisesti 

Avoin innovaatioalusta auttamaan osapuolia suunnistamaan samaan suuntaan 

Erilaiset startup -mekanismit 

Vaihe 2 Tästä perusasetelmasta edetään täsmentämällä ÄRM Kemin suunni-

telmaa tarvittavien innovaatioiden yksilöinnillä, innovaatioiden ja irtisanottujen 

osaamisen yhteen saattamisella sekä matalan tuottavuuden pakon omaavien yri-

tysten luottokelpoisuuden kehittämisellä. Edelleen startup -toiminnan sisältö ja 

toteutustavat voitaisiin pohtia alustavasti. 

Tämä alkuvaihe pyrkii avustamaan Kemiä kokoamaan paikalliset ja muut tahot, 

joiden tietoa ja osaamista toisiinsa kytkien alkava uusi yritystoiminta kykenee li-

säämään alueen elinvoimaa. 

Erityisen tärkeätä on luoda aivan uudella periaatteella osaavaa henkilöstöä tuot-

tava koulutusjärjestely. Ajatuskokeissa eriytetään innovaatioiden kehittäminen 

olemassa oleville tahoille ja tuodaan muualta se tietämys, jota alueella ei voida 

itse tuottaa. Äärimmäisen tärkeätä on saada valituille painopistealoille yrityksiin 

henkilöstö, joka kykenee osin kouluttamaan tulokkaat ja sovittamaan yhteen kou-

lutusprosessi yrityksen kasvusykäyksiin. Näin koululutuskustannukset saadaan 

matalammiksi kuin jos koulutus toteutetaan talon ulkopuolella. Samalla työllistet-

tävistä henkilöistä saadaan omien alojensa kehittämisestä vastaava ryhmä. 

ÄRM Kemin suunnitelmasta on pieni askel kehittää yllä oleviin asioihin tarken-

nuksia. Tämän jälkeen Kemi inno-ohryn ja kehitettävien yritysten mukaantulolla 

voidaan koulutus- ja innovaatioekosysteemiä muotoilla ÄRM Kemi alueella. 

Tämä on tärkeä vaihe, jossa inno-ohryn rooli on tarkoituksenmukaista muotoilla 

aluksi. Näin toimijoiden roolit saadaan täydentämään toisiaan. 
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Kuva 3. ÄRM Kemin tärkeimpien toimialojen osalta on esitettävä innovaatiotarpeet ylhäältä alaspäin suuntautuvana relevanssi-

puuna ja tämän perustalta on käynnistettävä innovaatiohankkeet alhaalta ylöspäin suuntautuvana relevanssipuuna  

.  
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Innovaatioiden varaan tehtävissä aloitussuunnnitelmissa ja kehittelyissä on 
tarkennettava alkavan liiketoiminnan tuottavuutta, jotta väistämättä alussa ilman 
tuloja etenevä start-up –yritys on rahoituskelpoinen. Kuvasta 3 on pääteltävä, 
mikä olisi inno-ohryn rooli tässä asiassa. Kolmiportainen rekrytointimalli yksistään 
luo uskoa alkavan yrityksen osaamisresurssien riittävän kovaan tasoon. 
 
Tuota jaksotusta tukien liiketoimintamalliin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. johdon 
kompetenssi, hallituksen osaaminen (rahoituksen haku, partnereiden haku ja si-
touttaminen, myynnin ja markkinoinnin resurssien tuonti, täydentävän osaamisen 
hankinta, hallitustoiminnan ammattimaistaminen), toiminnan skaalautuminen ja 
yksikkökustannusten hallinta, prosessien jatkuva kehittäminen, yrityksen organi-
saatiokulttuurin kehittäminen, riskien hallinta. Yrityksen kasvun rahoituksessa 
oman pääoman ehtoinen rahoitus ja projektirahoitus ovat tärkeitä, kasvun myötä 
ulkopuolinen riskirahoitus haetaan omistajilta ja enkeli- tai pääomasijoittajilta. 
 
velkaantuva yritys selviää jatkoon. Näin voidaan parantaa yrityksen 
luottokelpoisuutta. Tätä varten tulee kehittää täsmennettyjä innovaatiohaasteita 
ja relevanssipuiden muodossa täsmentää ja käynnistää tarvittava TKI-työ. ÄRM 
Kemin alaisuuteen voisi ajatella perustettavaksi kuvan 2 asetelman mukaisen 
ÄRM inno-ohryn, joka relevanssipuiden avulla priorisoi tarvittavat innovaatiot ja 
pyrkii suurelta osin kehittämään ne ÄRM Kemin alueella. 
 
Tehtävänä on vetovoimaisten ja työllistävien alojen (mm. logistiikka, kaivosala, 
teollisuuden asennus/kunnossapito, maanrakennusala, sosiaali- ja terveysala) 
koulutusten, oppimisympäristöjen kehittäminen, koulutusten uudelleen suuntaa-
minen. Näiden alojen kehittämiseksi käynnistettävät innovaatioiden kehittämis- ja 
läpivientihankkeet hj1 – hj8 on pidettävä ajan tasalla, minkä ohjaamiseen ja to-
teutukseen siis sopisi alueellinen PPPP-inno-ohry. Asetelma esitetään kuvassa 
4. Liitteellä 1 on menettelytavasta esimerkkinä kestävimmän kaupungin kehittä-
mistä varten muotoiltuja innovaatiotarpeen määrittelyjä relevanssipuiden koh-
taantomenettelyllä. 
 
Relevanssipuu-mallin tehtävänä on konkretisoida etenemisen alkuvaihe. Esi-

merkkinä on kestävimmän kaupungin ratkaisussa tarvittavien innovaatiovaati-

musten ja varsinaisten innovaatioiden läpivientiprosessien yhdistelmä. Taustalla 

on Karakallio-analyysi (Leo ja Anders) ja siihen kytkettäviä osuuksia Reilu kierto-

talous-projektista eli dataan pohjautuva, perusteltu nykytilan tarkastelu ja siihen 

sisältyvät muutossuunnat, yhteisvaikutukset ja ristiriidat saadaan asetelmalla 

koottua yhteen. 

Ideana on puuttuvan tiedon luonti, eräänlaisen puutelistan muodostaminen rele-

vanssipuumenetelmällä, mitä kautta relevanssipuiden päitten kohtaanto tuo esiin 

kriittiset innovaatiotarpeet. Tätä seuraa 

• Innovaatiotarpeiden täsmällinen määrittely. 

• Miten innovaatioprosessi saadaan käyntiin ja sen edellyttämän ohjausryh-

män muodostaminen co-creationperiaatteella 
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• Tapa, jolla ohjausryhmä kiinnittää tavoitteet joilla kestävyys saadaan to-

teutumaan 

• Eri yritysten kasvun ehdot ja aikajänteet 

Kun jokaiselle Kemin seudun kasvualalle tästä rakennelmasta kehitetään yrityk-

sille niiden kasvuvaiheittain havainnollistettavat selkeät henkilöstötarpeet ja hen-

kilöstöltä edellytettävät osaamisvaatimukset kouluttautumisprosessi, voi Kemin 

inno-ohry hallita tulevaisuutta kouluttajien, kasvuyritysten sekä työntekijöiden kat-

keamattoman yhteistyön kautta. Näin saadaan olot vakaantumaan ja koulutusoh-

jelmat pidettyä ajan tasalla. 

!!! SEURAAVASSA LUVUT ARVIOITA; ON TARKISTETTAVA!!! Nyt Kemille 
tarjoutuu mahdollisuus avata tämä uusi toimintamalli, kun Veitsiluodon tehtaan 
irtisanotut tuodaan takaisin työmarkkinoille. ÄRM Kemi suunnitelmassa (kuva 1) 
päätellään edessä olevan prosessi, jonka aikana tehtävänä on luoda 1000 uutta 
työpaikkaa. Tehtaan lopettaessa toimintansa jää 550 henkilöä vaille työtä. suora 
työllistävyystarve on 350 henkeä. Muu haaste siis on äkillistä muutosta seuraa-
vaa osaamisen kehittämistä. 

Tästä eläköityy ja siirtyy luontevasti muihin töihin 200 henkeä, jolloin Osa voi pyr-

kiä osapäivätyöhön, perustaa pienen verstaan tms. Edelleen osa voi haluta va-

paaehtoistyöhön lähiyhteisössä jne. Yhteenvetona on tunnettava Kemissä työl-

listettävien osaamisvaatimukset rekryhetkellä sekä tämän jälkeen luotava uusia 

valmiuksia kehittyvän, työllistävän yrityksen kehitysvaiheissa. Samalla on tarkoi-

tuksenmukaista miettiä elinvoiman kannalta, miten eläköityvien osaamista, va-

paaehtoistyötä, sijaiseksi tuloa tilanteisiin, joissa vakinainen henkilöstö on kiinni 

lisäkoulutuksissa ym. voidaan hyödyntää mielekkäällä tavalla eliniän odotteen pi-

dentyessä. 

Nyt siis käsillä on ehdotus, jolla heille voidaan pikaisesti kehittää joustava siirty-
mismalli uusiutuville työmarkkinoille. Heitä varten tarvitaan vastaanottaja-alaa 
varten yksilöity laskelma tarvittavan työvoiman määrästä, tulevasta työtehtä-
västä sekä sen osaamisvaatimusten kolmivaiheisesta kehittämisestä kuvan 3 
mukaisesti tehtynä. Siihen onkin muotoiltu kolmivaiheinen prosessi, joista toinen 
ja kolmas tapahtuvat yritysten sisällä. 

Kuvassa 4 hahmotellaan alustava prosessi tällä ajattelumallilla. Siinä esitetään 
elinvoiman lisäämiseksi tarvittava, ÄRM-kuvaamille toimialoille yksilöity amma-
tit, työtehtävät ja uudet osaamisvaatimukset avaava, ajassa etenevä rekrykar-
tasto. Asetelma on tarkoitettu jatkuvaa elinvoiman kasvua lisääväksi toiminta-
malliksi. 

Kuvassa 4 esitetään tämä urakoneen ja ketjuräätälöintikoneen perustoilta kehi-
telty kartasto. Ajattelumalli yhdistää yhdellä toimialalla työllistämisvaatimukset ja 
niiden täydentymisen yrityksen vakiintuessa alkukasvun jälkeen. Kuva esittää 
yhtä toimialaa, joten sellainen on kehitettävä jokaista ÄRM-ryhmän hahmotta-
maa kasvutoimialaa (resurssitarpeet, ekosysteemit) varten jatkossa kuvissa 9 ja 
10 esitettävällä tavalla.  



 

 

 

1
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Kuva 4. Vaiheittainen rekrytointi, jossa 1. otetaan henkilö töihin ja 2. toteutetaan koulutus tehtäväkentän toisen vaiheen hallin-

taan liiketoiminnan tarpeiden mukaan sekä kolmannessa vaiheessa innovaatiohakuisen liiketoiminnan ylläpitoon 
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B. Asiakkaan tuotannon 
tukihenkilö, asiakasra-
japinnassa työskentele-
vä laajan osaamispoh-
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Kuvan 4 perustalta inno-ohryn toimesta voidaan määrittää rekryvaatimukset va-
lituilla toimialoilla, esimerkkinä Puun käyttö tekstiilien valmistuksessa kuvassa 9 
ja perusteollisuus kuvassa 10 vailla työllistettävien määrää ja osaamistarpeita 
eli vain pohja valmiina. Kuvan 4 periaaterakenteen avulla Kemiin innovaatio-
hakusille toimialoille voidaan reaaliajassa kehittää ennakoivat koulutusohjelmat 
kuvattuihin 1.varsinaiseen rekryyn, 2. osaamisen alkuvaiheen kehittämiseen tu-
leviin asiakashaasteisiin sekä yritysorganisaation toimintaan ja 3. yrityksen  in-
novaatiohakuisuuteen perehdyttäminen. Näin avautuu idea vaatimuksiltaan uu-
siutuvia tehtäviä hoitaville työntekijöille. Tärkeätä on nähdä kolmivaiheinen ete-
neminen kuvan 4 perustalta: 

1. Välittömät rekryvaatimukset start-up -näkökulma? 

2. Rekryn jälkeen luotavan kasvun edellyttämät kyvykkyydet 

3 haasteena on menestyvien henkilöorganisaatioprofiilien yhteensovitus rele-

vanssipuun osoittamien asioiden läpiviennissä ja kehitettävä haasteet kattava 

avoin innovaatioalusta. 

ÄRM Kemin ohry hakee ne ihmiset, joiden omat valmiudet eivät riitä koulutuspo-

lulle lähtemiseen. Feeniks 2035 valmistelussa tämä ryhmä otetaan esille ja siihen 

kuuluville haetaan kummit, mentorit, työparit, ym. tuet perusteluineen. Tältä pe-

rustalta toimiva Feeniks 2035 on tavoitteena kehittää tasolle, jossa jokainen on-

nistumisen rajoilla oleva saa tuen, millä työura jatkuu katkottomana. 

Tässä yhteydessä lisäksi esim. eläköityville voidaan aikaisempien esimerkkien 

mukaisesti kehittää erilasia tehtäviä elämässä mukana pitäviä tehtäviä, kuten vä-

liaikaiset sijaisuudet työmarkkinoilla pikaesimerkkeinä koti-, mökki-, katu- ja tori-

talkkarit jne. 

4 Ihmiskeskeisen yhteiskunnan johtamisfoorumi 

Kemi inno-ohry ehdotuksen kytkentä AuroraAIn johtamifoorumiin muodostaa yh-

den mahdollisen aihepiirin jatkotyölle tulevissa hankkeissa. Kyseisen foorumin 

kehittelyvaiheessa oleva perusidea (Aleksi Kopponen) esitetään kuvassa 5. 

Kun inno-ohryn toiminta saadaan tarkennettua voidaan käsitellä sen roolia johta-

misen foorumin mahdollisena osana. Ideana on inno-ohryn avulla luoda se puut-

tuva tietous, jota ilman palvelut saadaan aina kehitettyä vasta liian myöhään. 

Inno-ohryt voidaan järjestää useaan riittävän rajattuun (päivittäisdemokratiaan 

kytkeytyvään eli pd) kysymykseen, joiden haasteena on tuottaa esimerkiksi kau-

pungin kokonaisjohdosta huolehtivalle Johtamisforumille (huolehtii vaalikauside-

mokratiasta eli vd tasosta) asiat muodossa, jossa palvelut muuttuvat juuri oike-

aan aikaan.  

AuroraAIn perusrakenne ei vielä tavoita ominaisuutta, jolla voidaan ennakoida 

tulevat palvelut. Tämän ominaisuuden kehittämistä voidaan kokeillen tarkastella 

aina tiettyä palvelukokonaisuutta kehittävän innovaatioiden kehittämisen ja käyt-
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töönoton toteuttamisesta vastaavan ohjausryhmän (inno-ohry) avulla. ÄRM Ke-

min inno-ohry tarjoaa kokeiluesimerkin, jota hyödyntäen Ihmiskeskeisen yhteis-

kunnan Johtamisfoorumin rakenteita voi kehittää. Kuvassa 5 esitetään johtamis-

foorumin muotoilun alkuasetelma. 
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Kuva 5 Ihmiskeskeisen yhteiskunnan Johtamisfoorumin kehitteillä oleva malli, ensimmäinen lähtöversio (Aleksi Kopponen. 
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5. Ketjuräätälöintikone ja urakone työuralla etenijän digitaalisen tukiälyn 

perustana v. 2035 (Sneck 2020) 

Kaikki edellä tehdyt tarkastelut perustuvat urakoneen ja ketjuräätälöintikoneen 
päättelyrakenteisin. Niitä tarvitaan selvitettäessä syyt ja lähtökohdat toimiala-
kohtaisille työvoiman poistumille ja korvaavien työtehtävien synnylle. Näin kye-
tään hahmottamaan muutosperusta, joka 

- johtaa elinvoima- ja hyvinvointituottavuuden lisäämiseen ja  

- luo alueille perustan varata ennalta taloudelliset voimavarat eri tilanteisiin. 

Jatkossa ihmisten tarvitseman tukiälyn voi kehittää ketjuräätälöinnin osoittaman 

tarjolla olevan työn vaatiman osaamisen kehittämiseen ja urakoneen tuottamaan 

ajan tasalla pidettävän kouluttautumistarpeen. Tälle voisi asettaa tavoitevuodeksi 

2035, jolloin ”kvanttikone” olisi käytettävissä, tai jokin muu tietotekninen järjestely. 

Muutokset ovat niin äkillisiä jatkossa, että ilman tällaista urakoneen ja ketjuräätä-

löintikoneen tuottamaa itseohjautumiskykyä suuri osa ihmisistä joutuu elämään 

pysyvän epävarmuuden varassa. Käytännössä on itse löydettävä kaikissa rekryn 

kolmessa vaiheessa asetelmasta aina sen mukaan, mitkä ovat asetetut rekryvaa-

timukset, riittävästi taitoja seuraavasta listauksesta: 

– Tietoon perustuvat taidot. Hankittu koulutuksella ja kokemuksella. Esimer-
kiksi tietokonetaidot, kielet, tutkinnot, harjoittelu ja tekninen osaaminen. 

– Siirrettävät taidot: Taidot, jotka kulkevat mukanasi työstä toiseen. Esimer-
kiksi kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot, analyyttiset ongelmanratkaisutai-
dot ja suunnittelutaidot. 

– Henkilökohtaiset taidot. Ainutlaatuiset ominaisuutesi. Esimerkiksi käytännössä 

oheisesta listauksesta (luotettava, joustava, ystävällinen, kova tekemään työtä, 

välittävä, muodollinen, täsmällinen, tiimipelaaja sekä vahvuuksista, Innokkuus, 

Luotettavuus, Luovuus, Kuri, Kärsivällisyys, Kunnioittavuus, Päättäväisyys, 

Omistautuminen, Rehellisyys, Monipuolisuus. (Simonen, Marko, Mitkä ovat vah-

vuutesi ja heikkoutesi? Iltalehti 2018). 

Sosiaalipolitiikan perusteet tietoyhteiskunnassa on uusittava joillain tällaisilla me-

kanismeilla, joilla pudonneita ei enää yhteiskunta tue vaan joita yhteiskunta voi-

maannuttaa niin, ettei putoamista tapahdu. Useissa tapauksissa kouluttautumi-

nen, kun työllisyys voidaan työvoimapulasta kärsivässä tulevaisuuden Suomessa 

taata, riittää tähän. Ja kun koko prosessi tapahtuu työnantajan ja työntekijän vä-

lillä inno-ohryn valmiuksien varmistamana, helpottuu moni asia ja turvallisuuden 

tunne kohoaa. Yllä olevaan listaukseen ihmisiä koulutetaan siis sisään kolmivai-

heisen rekryprosessin avulla (kuva 4 edellä). Tämä edellyttää urakoneen ja ket-

juräätälöintikoneen ”digitaalista keskusteluyhteyttä”. Se on saatava toimimaan, 

tärkeimmät päättelyalgoritmit ovat jo olemassa. Mutta digitaalinen yhteys puuttuu 

kuvan 6 ketjuräätälöinnin ja kuvan 7 (edellä 4) väliltä.  
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Kuva 6. Ketjuräätälöintikone ja sen toiminnot alueiden työn tuottavuuden ja työmarkkinoden tasapainon taustana. 

.  
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Kuva 7 (edellä 4) Urakoneen toiminnot demokratiakapeikosta eli työstä syrjäytyneen nostossa takaisin työmarkkinoille ketjurää-

tälöinnistä saatavan tietämyksen avulla. 

 

.  
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, uusittavat 
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B2                  40
Bn 20

%
C1                 40
C2                  40
Cn 20

%
D1                 40
D2                  40
Dn 20

3.Innovaatio-
hakuisesti 
toimivan hen-
kilöstön
profiilien ja 
tiimien 
yhteensovitus.
Ketjuräätälöinti-
kone antaa 
esimerkin <-> 
avoin innovaa-
tioalusta on 
saatava 
toimimaan. 
Tästä 
määräytyy, 
minkä 
koulutuksen ja 
kokemuksen 
omaavia 
tarvitaan joko 
yhteistyöhön tai 
rekrytoidaan

Organi-
saation
menes-
tymisen
edellyt-
tämät
osaamis-
kokonai-
suudet
kehittävä 
henkilös-
tö <-> 
mitä 
asiakkaat 
tulevai-
suudessa
vaativat / 
tarvitse-
vat, rek-
rytoita-
vien rooli 
tässä
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Keskeisin asia on kouluttaa rekrytoinnissa tarvittavat taidot niille, joiden katkoton 

työura on uhattuna. Kuvassa 8 esitetään urakoneen kysymyksenasettelu kolmi-

portaisesta noususta selviämiseen. Näin voidaan tarkentaa yksittäisten henkilöi-

den koulutustarve ja ennen kaikkea sen ajoitus



 

 

 

2
1
 

 

 

Kuva 8. Urakoneen sovellus työurakatkoksen uhasta selviämiseksi ja varautumiseen vastaavaan jatkossa. 

  

koodit
Hakukysymys historiatiedosta: kuinka menneisyys on vaikuttanut 
sinuun. Koettu oma tilanne <-> ohjaa koneen ajattelemaan henkilön 
parasta <-> menneisyys ja sen vaikutus sellaisenaan ja tarvittavat 
palautus/ korjaustavat. Tätä Osaaminen, Tavoitteleminen, 
Onnistuminen, Vaille, ulkopuolelle jäänti,  Ei saavutuksia –asetelmaa 
korjaavaa opastusta varten voi kehittää sparrausbotin hekemaan
seuraavia vastauksia

Osaaminen

Tavoitteleminen

Onnistuminen

Vaille, ulkopuo-
lelle jäänti

Päättely- ja tiedon 
täsmentämiskyky
Oppimateriaali 
ja tiedeperusta

muistiinpanot

toivekohteet

mielihalut

pyrkii

osaamisnäytöt

valmiudet

omaksumiskyky

ei läpäissyt, 
päässyt
uupui, se juttu 
jäi
ei saanut tulla 
mukaan

oo

pp

tulokset, saavutukset, 
laajan cv:n ylläpito

mikä esti, menetykset, 
päivitetyt ohjeet, opas-
tus välttämään jatkossa

Urakoneen käynnistys
Urakone tulostaa
-omien taitojen ja ammatin 
lähtöpisteen sekä
-äkillisen rakennemuutoksen 
tapahtuessa käynnistyvien 
uusien yritysten ja julkisten 
palvelujen kolmivaiheisen 
käynnistymisprosessin 
edellyttämät osaamisvaati-
mukset sekä niiden edellyttä-
män kouluttautumisen 
-kuvauksen turvatusta työ-
urasta tämän jälkeen sekä 
mahdollisuudet edetä ja 
ylläpitää katkotonta työuraa

Henkilökohtaiset 
haasteet rekry-
vaiheiden 1-2-3 
lähtötilanteessa
Koneelle on auto-
maattisesti tuo-
tettava mm. 
ketjuräätälöinnin 
kautta käyttäjän 
tilannekohtaisiin 
haasteisiin tarvit-
semaa tietoutta

Urakoneeseen 
sovitettavissa oleva 
tulevaisuustietämys

Ei saavutuksia

Urakoneeseen 
asennettavissa 
olevat algoritmit

Oma toiminta on korjan-
nut ja kykenee korjaa-
maan tilannekohtaiset 
virhearviot jatkossa

Oman osaamisen puu-
te, ongelman hallinta-
kyky ei ole riittänyt, on 
aiheuttanut virheitä 
työpaikalla

Urakoneeseen syö-
tetään ketjuräätä-
löintikoneen tuot-
tama elinkeino- ja 
työmarkkinatietous 
sisältäen urapolku-
valinnan toiminnan 
tuottavuuden kasvu 
innovaatiovaatio-
muksineen, ammat-
tikohtaisine muunto-
koulutustarpeineen 
sekä rekryn jälkeisen 
tarpeelliset koulut-
tautumismahdolli-
suudet katkottoman 
työuran ylläpitoon
Tällä tulevaisuustie-
tämyksellä elinvoi-
matoimi voi urako-
neen avulla tarken-
taa urallapysymisoh-
jauksessa annettavia 
ohjeita ja HR-henki-
löstö tulevia rekry-
tointivaatimuksia

Miten oman toiminnan, halun ja 
päätösten saa itse  vaikutta-
maan urakoneen ratkaisuihin (1. 
kuinka motivoitunut on, 2 moti-
vaation nosto, 3 asenne, 4 ter-
veydentila, 5 lahjakkuusalueet)

Lähdemateriaali: äkillisen työtehtävämuutoksen hallintaan käytettävissä olevat arkistot, saavutukset  ja kokemukset
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6 Liiketoiminnan käynnistys ÄRM jälkeen 

6.1 Liiketoimintasuunnitelman laadinta rahoitustarpeen määrittämiseksi 

(Juhani Kangasniemi) 

Markkina-asema ja liiketoimintatavoitteet 
- mikä on valittu ja/tai tavoiteltu markkina-alue? 
- maantieteellinen alue 
- tuote-, teknologia ja/tai palveluperusteinen markkina-alue 
- asiakastarpeeseen perustuva markkina-alue 
- asiakasryhmään perustuva markkina-alue. 
 

osa 1, rekryvaihe 1 

-Tuotteen tai palvelun kelpoisuus on todennettu muutamassa käyttökohteessa 

-Alkamassa olevalla yrityksellä on kolmiportainen suunnitelma liiketoiminnan 

laajentamisesta 

-Kuvataan kolmiportainen eteneminen ja siihen liittyvä rekrytoitavan henkilöstön 

koulutus 

-Inno-ohry käsittelee sen, jolloin saadaan yhteys rekrytointivaatimukset täyttä-

viin henkilöihin 

-Keskustelu rekryehdokkaiden kanssa, jossa sovitetaan heille sopiva kolmipor-

tainen koulutus (Feeniks 2035) 

-Tuotannon aloituksen ajoitus ja siihen sopivan rekrytoinnin edellyttämän koulu-

tuksen ajoitus 

->Tällä perustalla kehitetään rahoitussuunnitelma, jossa näkyvät etenemisjaksot  

 

osa 2, rekryvaiheen 3 jälkeen 

Toiminnaohjausjärjestelmän kehittäminen, siihen integroidaan  

-tuotantoprosessin hallinta 

-laatujärjestelmä, joka vaaditaan/ on markkinoinnin ja kasvun edellytys 

-kuvaus, miten panostetaan erityisesti sisäisten ja ulkoisten 
prosessien hallintaan 

taloushallinto 

 

osa 3, toiminnan vakiintumisen jälkeen, Tavoiteliikevaihto 
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-tarvittava TKI-työ ja sen toteuttajat yrityksessä ja verkostoissa 

-asiakkuudenhallinta ja tarjoustietokannat 

-viestintästrategia ja tuoteryhmäkohtaiset viestintäsuunnitelmat päivitetään. 
Nettisivut päivitetään alkaen niistä tuotteista joilla ensin halutaan tulla ulos. Tuo-
teryhmille 
luodaan referensseihin tukeutuva materiaali 

-Palvelujen myynnissä käynnistetään yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden 
hakeminen  
 
- Rakennetaan palveluverkosto, joka mahdollistaa kevyen taseen, nopean rea-
goinnin kysyntään, tasaa huippuja ja vähentää liiketoimintariskejä 
 
-Toiminnan keskeisiä riskejä on seuraavilla osa-alueilla: 
---Henkilöstö: osaaminen ja tieto keskittynyt avainhenkilöön, varamiesjärjestel-
mää ei ole 
---- Osaaminen ja sen suojaaminen??? 
----- Hankkeiden myöhästyminen: vaikutukset kassavirtaan ja muihin hankkei-
siin 
 
 

6.2 Toimialakohtaiset rekrykartat 

Jokaiselle osaamisen kehittämiseen ja innovaatiohakuiseen toimialakohtaiseen 

rekrytilanteeseen kehitetään ennalta kuvissa 9 ja 10 esimerkkeinä esitettävät ar-

viot ja käynnistetään oikeaan aikaan koulutus. Useilla toimialoilla tämä on raskas 

operaatio henkilöstön kannalta, sen hallintaan keskittyy Feeniks 2035 hanke SIT-

RALab3 Demokratian kapeikot –kokeiluohjelman osana. 

Kuvassa 11 esitetään urakoneen sovellus, joka sopii katkeamatonta työuraa yl-

läpitämään äkillisen muutoksen uhatessa. Tuolloin on nopeasti luotavaa koulu-

tusohjelmia niin, että alueella työllistyminen saadaan kolmivaiheisena joustavasti 

toteutettua kehittymispotentiaalia omaaviin yrityksiin sekä julkisiin palveluihin 

inno-ohryn tuella. 
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Kuva 9., ÄRM Kemi toimialalle Puun käyttö tekstiilien valmistuksessa rekrytoitavan henkilöstön työtehtävä/ammattikohtaiset 

lukumäärät, kolmivaiheisen rekrytoinnin osaamisvaatimukset kussakin vaiheessa sekä osaamisvaatimusten painoarvo työssä. 

Urakoneen käyttäjän 
lähtöasetelma 
työelämään palattaessa
Miten omat valmiudet ja te-
hokkaan päätöksenteko-
kyvyn saa vaiheittain kehi-
tettyä 1. rekryvaatimusten
mukaisiksi, 2 seuraavan vai-
heen yrityksen vakaantu-
mistilanteeseen sopiviksi ja 
3 vaihetta eli pysyvään työn 
ja liiketoiminnan tuottavuu-
den lisäämistä edistämään

Henkilökohtaiset haasteet 
tulevan uran vaiheiden 1-2-
(3) lähtötilanteessa ÄRM-
ohryn on tuotettava 
työllistettävän päätöksiä 
varten tarvitsemaa 
tietoutta, rekryn 1. vaiheen 
jälkeen jatkuvasti päivittyvä 
”esimerkkilaatikosto” 
erilaisista kouluttautumista 
vaativista tilanteista ja 
valmis ehdotus 
koulutusratkaisuista

ÄRM Kemin suunnitelman 
käynnistämä yritys ja sen 
tarvitseman henkilökun-
nan osaamisvaatimukset 
/Urakone

ÄRM ohryn vastuu. 
Henkilöstön osaamis-
ryhmät ja ryhmien 
määrällinen rekrytointi 
tulevaisuudessa sekä 
tällöin edellytettävät 
taidot
A.                   Määrä  x

B. Määrä y

C  Määrä z

D. Määrä q

E. Määrä m

Irtisanotun taitojen, 
osaamisen lähtötilan ja
-ÄRM Kemin mukaan 
perustettavan yrityksen 
välittömien osaamis-
vaatimusten 
kohtaaminen
1 innovatiivisuuteen 
tähtäävässä 
käynnistysvaiheessa
2 Toiminnan vakiintuessa
3 3 Yrityksen koon ja TKI-
toiminnanluonteen 
selvitessä
4. Työntekijän 
siirtymismahdollisuudet 
ja kannattavuus siirtyä 
toisiin tehtäviin

2. Rekryn
jälkeen luo-
tava kasvun 
ja kannatta-
vuuden
edellyttämät 
kyvykkyydet
Työllistetyn 
työuran 
jatkon 
edellyttämät,
, uusittavat 
osaamiskoko
naisuudet. 
Kemin 
vaativimman 
ennakoivan 
koulutuksen 
määrittäminr
n ja ylösajo
3. Pysyvän 
tuottavuu-
den nousun 
aikaansaanti

1.Välittö-
mät rek-
ryvaati-
mukset
peruste-
luineen

Paino-
arvo 
työssä

%
A1                 40
A2                  40
An                  20

%
B1                 40
B2                  40
Bn 20

%
C1                 40
C2                  40
Cn 20

%
D1                 40
D2                  40
Dn 20

3.Innovaatio-
hakuisesti 
toimivan hen-
kilöstön
profiilien ja 
tiimien 
yhteensovitus.
Ketjuräätälöinti-
kone antaa 
esimerkin <-> 
avoin innovaa-
tioalusta on 
saatava 
toimimaan. 
Tästä 
määräytyy, 
minkä 
koulutuksen ja 
kokemuksen 
omaavia 
tarvitaan joko 
yhteistyöhön tai 
rekrytoidaan

Organi-
saation
menes-
tymisen
edellyt-
tämät
osaamis-
kokonai-
suudet
kehittävä 
henkilös-
tö <-> 
mitä 
asiakkaat 
tulevai-
suudessa
vaativat / 
tarvitse-
vat, rek-
rytoita-
vien rooli 
tässä
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Kuva 10. ÄRM Kemi kasvualue Perusteollisuus rekrytoitavan henkilöstön kuvaus kolmivaiheisena prosessina, 

. 
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7. Tavoitteena oleva vuoden 2035 toimintaympäristön hallinta 

Aina tarvitaan alustava kuva tavoiteltavasta toimintaympäristöstä. Sen voi hah-

mottaa työn kuluessa seuraavan jaottelun varassa: 

a. Sellaiseen tulevaisuuteen ohjaus, jossa saavutetaan elinvoiman edellyttämä 

työn ja tarjonnan kohtaaminen 

b. Tällöin keskeisin haaste on saada vuoden 2035 alueellinen palvelutoiminta 

elinvoiman tuottamisen osaksi 

c. Palvelu, miten julkinen hallinto toimii, esim, miten ihmiskeskeinen Auro-

raAI2035 voisi ylläpitää kehitettävänä olevaa, ongelmat ennalta poistavaa me-

kanismia laajennetun Urakone&Ketjuräätälöintikone –yhdistelmän periaatteilla 

(Futura 2020 nro 4). Tällöin Aurora AI sisältäisi mekanismit, joilla palveluien 

tuottajat ohjattaisiin uusimaan palvelujaan koko ajan tehokkaammiksi. 

d. Miten asukkaita ylläpidetään kunnan elinvoiman tukipilarina v. 2035 –idea on-

nistuessaan muuntaisi koko sosiaalipoliittisen asetelman nurinpäin: asukkaille 

varmennetaan niillä varoilla katkoton työura, jotka aikaisemmin maksettiin 

etuuksina heille, koska ansaintatulot eivät olleet riittäviä. Eli osa hallintopalve-

luista tekisi itsensä tarpeettomaksi. Inno-ohryn muotoinen kaikki toimijat yhdis-

tävä ohjausrakenteen myötä Pd tulisi Vd:n tilalle, ihmiskeskeisyys nousisi hyvin 

määräävään osaan yhteisön henkistä olemusta. 

Koska Suomessa vallitsee krooninen työvoimapula. tuollainen työn kautta osalli-

suus innovaatiohakuisen ajattelun varassa, on realistinen asia tavoitella – ellei 

ainoa. Oheisessa tarkastelussa keskitytään sellaisiin työntekijöihin, jotka ovat 

taitojensa, uskalluksensa ja aloitteellisuutensa osalta vaarassa jäädä pois työ-

markkinoilta. 

Kuvassa 11 esitetään AuroraAI:n elämäntilanteet kattavaan palveluverkkoon 

sovittautumismalli/kokeilu, verkon rakenteet ja toimintaperiaatteet jatkotyötä var-

ten, Feeniks 2035 on muotoiltu esimerkiksi auttamaan tätä prosessia roolina 

tuoda työmarkkinoille mukaan työllisyyden ja työttömyyden rajamailla olevat ih-

miset. 

.
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Kuva 11-Ketjuräätälöintikone alueellisten katkottomien työurien perustana.. 

 

.  

Aineellinen elintaso

Terveys

Turvallisuudentunne

Henkilökohtainen 
toiminta ja työ

Äänen saaminen
kuuluville 
yhteiskunnassa

Koulutus

Ympäristö

Sosiaaliset  yhteydet ja 
suhteet

AuroraAI:

Stiglitz

profiilin 

jatkuva

nosto

lähtien 

tilanne-

kuvasta

AuroraAI

Urakoneen tehtävä osoittaa 
ennalta jokaiselle sopiva
koulutus avautuviin tehtäviin

Koulutus

Sosiaaliset 
yhteydet ja 
suhteet

Turvallisuuden
tunne

Henkilö-
kohtainen 
toiminta 
ja työ

Feeniks 

2021 

digityöt-

tömien

miesten 

palautus-

prosessit  

töihin ja 

elämään

Feeniks 2035: Digi-
työttömyyden esto-
mekanismi: ihmisten 
mentorointi ja ohjaus 
sellaiseen henkiseen 
olotilaan, että ennalta 
kouluttautumisella 
miesten => koko väes-
tön pysyminen katkot-
tomalla työuralla onnis-
tuu urakoneen kolmi-
portaisella nousumeka-
nismilla niin, että ÄRM 
–prosessi ei enää synny 

-

Työn kysynnän ja osaamis-
vaatimusten näyttö ketju-
räätälöintikoneen avulla
Koulutusohjelmien ja 
osaamisnäyttöjen sovitta-
minen ketjuräätälöinnin 
luomiin tilannekuviin
Tähän liittyen työnantajien 
ennakoiva rekryvaatimus-
kartta ”Digipilvessä”
(Miesten) Koko väestön  
itseohjautuminen uusiin 
tehtäviin koulutus-
ohjelmien kautta

Feeniks 2021

Työn kysynnän ja 
tarjonnan yhdistävä 
ketjuräätälöintikone

AuroraAI verkkoon sopiva Urakone-
Ketjuräätälöintikone -yhdistelmä
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Ajatuskokeeseen on siis kuvassa 11 kytketty tulevaisuuden Feeniks 2035 men-

torointijärjestelmä, joka on yleistetty koskemaan muitakin ryhmiä kuin digityöttö-

mät miehet. Ajatuksena on näin varmistaa työuralta kaikkein herkimmin putoa-

vien kyky säilyä töissä osana Urakone-Ketjuräätälöintikone -toimintamallia Au-

roraAI:n palveluverkostoon. Tällä turvattaisiin ÄRM-tilanteiden ennalta ehkäisy. 

Tästä asetelmasta voidaan kehittää alueellisia kokonaiskuvia katkottoman työ-

uran aikaansaamisesta ja ylläpidosta lähteä kehittämään innovaatiohakuisilla 

yritys- ja julkisten palvelujen kehittämisperustoilla työn ja yritysten tuottavuuden 

parantamisesta lähtien. 
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Liite 1. Relevanssipuulla yhdistetään innovaatiotarve ja ne innovaatioiden 

kehittämisprosessit, joilla tarvittavat innovaatiot voidaan kehittää 

Ohessa esimerkkejä Kestävimmän mahdollisen kaupunkiratkaisun edellyttä-

mistä innovaatiosta, käytännössä on sidottava toisiinsa useita esimerkeistä, 

koska muutoin kehittämiskohteita ei saada voimistamaan toisiaan. 

Yksi ketju: --- haetaan konkretiaa, jolla relevanssipuu-malli aukeaa. 

Jostain tällaisesta aloitettava, mutta olettamuksella, että kestävän kaupungin ta-

voitteet saavutetaan ja pohdinnalla, mitä vapausasteita tämä ehto antaa 

Lähtökohtana dataan pohjautuva, perusteltu nykytilan tarkastelu ja siihen sisäl-

tyvät muutossuunnat, yhteisvaikutukset ja ristiriidat. 

• Puutelistan muodostaminen relevanssipuumenetelmällä - päitten koh-

taanto tuo esiin kriittiset innovaatiotarpeet. 

• Innovaatiotarpeiden täsmällinen määrittely. 

• Miten innovaatioprosessi saadaan käyntiin ja sen edellyttämän ohjaus-

ryhmän muodostaminen co-creationperiaatteella 

• Miten ohjausryhmä kiinnittää tavoitteet joilla kestävyys saadaan toteutu-

maan 

• Kuvassa asetetaan kaksi relevanssipuuta kohtaamaan toisensa. Vähähii-

listen tulevaisuuden elämisen mallien (tapojen) yleistäminen on kestä-

vintä kaupunkivaihtoehtoa tavoitellessa välttämätön edellytys. Ylhäältä 

alaspäin suuntautuva relevanssipuu asettaa määritettävien haasteiden 

edellyttämät innovaatiohaasteet työstöön. Alhaalta ylöspäin suuntautu-

van relevanssipuun avulla voi ohjausryhmä koko ajan päivittää niiden 

keskinäisistä riippuvuuksista koostuvan kehittämisohjelman. 

• Seuraava asetelma hakee niitä asioita, joiden varaan ihmiset eri kaupun-

kikudosrakenteissa (Leo Kososen määritelmä) ovat valmiita hakemaan 

uusia, vähähiilisyyttä edistäviä toimintamalleja. Näiden varaan voidaan 

kehittää tiettyihin kudosrakenteisiin soveltuvia innovaatioaihioita, joiden 

kehittäminen ja käyttöön otto vie kohti kestävintä mahdollista kaupunki-

ratkaisua. 
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Kuva 1.1. Relevanssipuu kohtaa ylhäältä asetettuja haasteita ohjaten 
alhaalta ylöspäin kuvattujen, tarvittavan innovaatioiden läpiviennin.
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Kuva 1.2. Talotekniikan kehittämisvaihtoehtojen tehostaminen, yhteenveto 
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Kuva 1.3. Autojen käytön perusteiden muuttaminen mahdollisimmanpäästöttömän ratkaisun saavuttamiseksi,  

.  
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