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Kiitämme mahdollisuudesta tarjota asiantuntemustamme opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon. Tämä on MDI
Public Oy:n ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian yhteinen tarjous, jossa MDI toimii vastuullisena
toteuttajana ja Juvenia MDI:n alihankkijana ja asiantuntijakumppanina. Pidämme tarjouspyynnön mukaista tehtävää
kiinnostavana ja katsomme omaavamme yhdessä erinomaiset kompetenssit ja valmiit verkostot työn laadukkaaseen
toteuttamiseen. Tarjoukseen nimetyillä asiantuntijoilla on laaja-alainen ja syvällinen asiantuntemus selvityksen
kohteena olevalta nuorisoalalta sekä monipuolinen kokemus laaja-alaista osaamista vaativien tutkimus- ja selvitystöiden
toteutuksesta.

KONSORTIO
Selvityksen toteuttaa MDI Public Oy:n ja nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian muodostama
konsortio, jossa MDI toimii päävastuullisena
toteuttajana.

AIKATAULU
Työ toteutetaan tilaajan toivomassa aikataulussa niin,
että työ on valmis 30.6.2021 mennessä. Selvityksen
alustavat tulokset sekä vaikutusten arvioinnin kehikko
ovat tilaajan käytettävissä viimeistään 7.5.2021.

TIIMI
Selvityksen vastuuhenkilönä toimii KTT Tommi Ranta.
Hänen lisäkseen toteutukseen osallistuvat Minna
Mayer, Aleksi Koivisto ja Anssi Kumpula. Tiimiä
täydentää Juvenian Anne Puuronen, joka toimii
selvityksen toisena vastuuhenkilönä. Lisäksi
toteutukseen osallistuvat Juvenian Mirja Määttä,
Jaana Poikolainen ja Jussi Ronkainen.

MENETELMÄT

TOTEUTUSTAPA

TUOTOS

Työ toteutetaan koronakriisin moniulotteisuus
huomioiden moninäkökulmaisella sekä
vuorovaikutteisella ja kehittävällä otteella. Työssä
laaditaan vaikutuskehikko ja tuetaan nuorisotyön ja toiminnan tulevaisuuteen varautumista sekä roolin
kirkastamista pandemian jälkeisessä ajassa.

Kirjallinen raportti sekä erilliset esitysmateriaalit
(Powerpoint) selvityksen tuloksista sekä vaikutusten
arvioinnin kehikosta. Lisäksi hankkeen puitteissa
järjestetään webinaari sekä toteutetaan podcastnauhoite. Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti
eri kanavissa (perinteinen media ja sosiaalinen media)
ja hankkeen tuloksia esitellään esimerkiksi Nuori2021tapahtumassa.

Työmenetelminä hyödynnetään kirjallisuuskatsausta,
laajaa sähköistä kyselyä, fokusryhmähaastatteluja
sekä vaikutusketjuajattelun mukaista
mallinnusprosessia arviointimallin laadinnassa. Lisäksi
työssä tuotetaan viestintää ja toteutetaan työn
tuloksien validointia tukeva webinaari.

HINTA
Konsortio resursoi työhön yhteensä 50 työpäivää.
Työn arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä
50 000,00 €. Mahdollisten lisätöiden hinta on 1 125,00
€ / päivä tai 150,00 € / tunti, alv 0 %.
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TARJOAJAN

YLEISESITTELY JA VASTUUHENKILÖ
Tarjous ja työsuunnitelma on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriölle (myöhemmin myös ”tilaaja”, ”OKM”) 1.10.2020
päivätyn tarjouspyynnön perusteella.

TARJOAJA

VASTUUHENKILÖ

MDI Public Oy (MDI)
Keskuskatu 10 C 18, 60100 Seinäjoki
Y-tunnus: 2474533-0 | mdi.fi

Tommi Ranta, KTT, toimitusjohtaja, osakas
tommi.ranta@mdi.fi
040 588 2839

ALIHANKKIJA

VASTUUHENKILÖ

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3 PL 181, 50101 Mikkeli

Anne Puuronen, FT, dosentti
anne.puuronen@utu.fi
044 340 3683

MDI on konsulttitoimisto, jonka vahvinta osaamista ovat elinkeino-, elinvoima- ja työllisyyspolitiikka kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla. MDI tarjoaa työlleen omistautuneen asiantuntijatiimin, testatut
kehittämismenetelmät ja helppokäyttöiset työkalut ja pyrkii kaikissa toimeksiannoissaan analyyttiseen työskentelyyn,
asioiden tiivistämiseen ja vaikeiden kokonaisuuksien selkeään esitystapaan. Käytännössä kaikissa MDI:n tutkimus-,
selvitys- ja arviointiprojekteissa kiinnitetään erityinen huomio siihen, että käytettävät metodit ja aineistot sovitetaan
kulloisenkin tarpeen ja analyysitehtävän vaatimuksiin. MDI toteuttaa vuosittain noin 100 erilaista toimeksiantoa, joiden
tavoitteet vaihtelevat julkishallinnon toiminnan arvioinnista, strategioiden- ja uusien ideoiden luomiseen ja
operationalisointiin, toimialatarkasteluihin, seuranta- ja arviointimallien luomiseen sekä monialaiseen analyyttisen ja
näkemyksellisen tutkimustiedon tuottamiseen. MDI on sitoutunut TENK:n hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin ja
ihmistieteiden eettiseen ennakkoarvioinnin ohjeeseen, jotka ohjaavat kaiken tutkimustyömme toteutusta.
Työhön tarjottavalla MDI:n tiimillä on laaja-alainen ja usean vuosikymmenen kokemus vaativien tutkimusten, selvitysten
ja vaikuttavuusarviointien toteutuksesta. Viimeisten vuosien aikana MDI on tehnyt erityisen paljon hyvinvointi- ja
työllisyyspolitiikkaan liittyviä selvityksiä ja arviointeja, joissa huomio on ollut erityisesti nuorten asemassa. Tällaisia
ovat esimerkiksi Ohjaamotoiminnan arviointi (VN TEAS, MONET), Työelämä 2020 -hankkeen arviointi (TEM), työttömien
määräaikaishaastattelujen arviointi (TEM) ja työkokeiluihin liittyvä tutkimus (TEM). Aiemmin tänä vuonna MDI toteutti
selvityksen, joka koski työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuutta (TEM,
OKM). Lisäksi MDI on parhaillaan toteuttamassa useita koronakriisin vaikutusarviointeja ja OKM:lle Jatkuvan oppimisen
uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimusta (VN TEAS, JOUSTE).
MDI:n osalta työhön osallistuvat KTT Tommi Ranta, VTT Minna Mayer, HTM Aleksi Koivisto ja graafikko Anssi Kumpula.
Ranta toimii työn vastuuhenkilönä. Hänellä on pitkä kokemus vaativien tutkimus- ja selvitystöiden toteutuksesta ja
niiden toteutukseen muodostettujen konsortioiden johtamisesta. Mayer on toiminut projektipäällikkönä ja
vastuututkijana useissa MDI:n viime aikoina toteuttamissa selvityksissä. Koivisto nuorisoalalla alku-uransa tehnyt
asiantuntija, jolla on erinomaiset verkostot nuorisotoimialan toimijoihin ja potentiaalisiin kumppaneihin. Hän toimii
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallituksen jäsenenä. Kumpula on vastannut MDI:n visuaalisesta ilmeestä
yrityksen koko historian ajan. Hänen roolinaan on selvityksen tuottaman tiedon visualisointi.
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkönä.
Juveniassa on toteutuksessa vuosittain noin 20 nuorisoalan alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja
kehittämishanketta. Henkilöstössä toimii tällä hetkellä 30 nuorisotutkijaa ja nuorisotyön ja nuorten palveluiden
kehittäjää, ja toiminnan keskiössä on nuorisoalan vahvistaminen yhdistämällä tutkimustietoa ja kehittämistyötä.
Juvenia hallinnoi mm. OKM:n nuorisoalan osaamiskeskuksista Nuoska-nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa
osaamiskeskusta. Lisäksi Juvenia on osatoteuttajana tiedontuottajan roolissa kohdennetun nuorisotyön
osaamiskeskuksessa (etsivä nuorisotyö ja työpajat) sekä kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa. Tältä
pohjalta Juvenialla on toimivat yhteydet nuorisotoimialaan laajasti, mukaan lukien nuorisokeskukset, keskeiset
järjestöt, aluehallintovirastot jne.

3

Juvenia toimii OPH:n kansallisena partnerina ja tutkimusten toteuttajana Ray-networkissa. Ray-network on 36
kansallisen toimiston tutkimusverkosto, joka toteuttaa vertailevaa tutkimusta ja vaikuttavuuden/vaikutusten arviointia
EU:n nuoriso-ohjelmista (Erasmus+). Lisäksi Juveniassa on kokemusta mm. nuorisoalan tiedonkeruun mittareiden
sisällöllisestä kehittämisestä (mm. PAR-järjestelmät), nuorisoalan toimijoiden koulutuksista (mm. monialaiset ohjausja palveluverkostot), ja nuorisoalan kehittämiseen liittyvästä arviointitutkimuksesta (mm. digitaalinen nuorisotyö).
MDI:n kanssa Juvenia toteuttaa tällä hetkellä eduskunnan kanslian tilaamaa tutkimusta nuorten syrjäytymistä
ehkäisevistä palveluista (hallinnoija NHG).
Juvenian osalta Selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan vastuututkijana toimii FT, dosentti Anne
Puuronen. Hän on taustaltaan kulttuurintutkija ja sosiologi ja omaa pitkän kokemuksen nuorisoalan laadullisesta
tutkimuksesta. Puurosen tekemän nuorisotutkimuksen erityiskohteena ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy
aihealueinaan nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja nuorille suunnatun ehkäisevän päihdetyön nuori- ja
työntekijälähtöinen kehittäminen ja arviointi. Puurosella on työkokemusta julkisen ja järjestösektorin nuorilähtöisestä
kehittäjäasiakastutkimuksesta ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa yhdessä toteutetusta palveluiden
arviointitutkimuksesta koskien erityisesti kohdennettua nuorisotyötä. Selvitykselle tärkeä valtakunnallinen
näköalapaikka mahdollistuu Puurosen asiantuntijatoiminnan kautta Kansanterveyden neuvottelukunnan Hyvinvointi- ja
terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaostossa, Valtioneuvosto, STM.
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TYÖSUUNNITELMA
Työvaiheet ja alustava aikataulu
MDI ja Juvenia tarjoavat arviointiin kokonaisuutta, joka on jaettu alla oleviin työvaiheisiin. Alla olevassa kuvassa
(kuva x) on esitetty toteuttamissuunnitelman vaiheet sekä alustava aikataulu työlle. Vaiheet on avattu erikseen vielä
kuvan jälkeen. Sisältöä ja aikataulua tarkennetaan yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyessä ja edetessä.

Kuva x.Työvaiheet ja aikataulu.

ALOITUSPALAVERI JA TYÖN OHJAUS
Työ käynnistetään tilaajan kanssa yhteisellä aloituspalaverilla. Aloituspalaverin tehtävänä on sopia tarkemmin
toimeksiannon tavoitteista ja tarkasteltavista kysymyksistä. Lisäksi aloituspalaverissa määritellään arvioinnin keskeisin
taustamateriaali, sovitaan tiedonkeruun toteutustavoista, nimetään tiedonkeruun kohdejoukot ja tarkennetaan
aikataulut. Aloituspalaverissa allekirjoitetaan myös palvelusopimus. Tähän työvaiheeseen sisältyy yhteydenpito ja
tarvittavat työkokoukset tilaajan kanssa koko projektin ajan.
Tulos
Tarkennettu selvityssuunnitelma ja aikataulu, palvelusopimus, yhteydenpito
Aikataulu
Aloituspalaveri työn alkaessa, yhteydenpito koko selvityksen ajan
TYÖVAIHE 1. KIRJALLISUUSKATSAUS JA DOKUMENTTIANALYYSI
Työvaiheessa toteutetaan kevyt kirjallisuuskatsaus selvitystyön näkökulmasta keskeisiin raportteihin, tutkimuksiin ja
selvityksiin. Työvaiheessa hyödynnetään myös toteuttajien aikaisemmin keräämiä aineistoja ja toteuttamia töitä.
Työvaiheessa voidaan käydä läpi myös tilaajan osoittamia materiaaleja. Katsauksen perusteella muodostuva tilannekuva
toimii työn lähtökohtana ja tukee selvityksen seuraavia työvaiheita, erityisesti osoittamalla nykyisessä tietämyksessä
olevia puutteita koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan.
Tulos
Kevyt kirjallisuuskatsaus ja dokumenttianalyysi ohjausryhmälle
Aikataulu
tammikuu-helmikuu 2021
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TYÖVAIHE 2. SÄHKÖISET KYSELYT
Sähköisillä kyselyillä selvitetään toisaalta tarjouspyynnössä mainittujen toimintaympäristöjen lähtötilannetta ja
toisaalta koronaepidemian vaikutuksia nuorisotyön toimintaan sekä nuoren että palveluiden toimivuuden ja
tavoittavuuden kannalta. Tarkemmat kyselyjen kohderyhmät ja osoitteisto sovitaan aloituspalaverissa tilaajan kanssa.
Kyselyn testauksessa hyödynnetään toteuttajien asiantuntijaverkostoja. Kyselyn levittämisessä hyödynnetään MDI:n ja
Juvenian laajoja verkostoja ja omia viestintäkanavia edellä mainitulla tavalla, kuten Allianssin uutiskirjettä
nuorisotyöntekijöille. Kyselyn toteuttamiseen käytetään Surveypal-sovellusta. Kyselyn tuloksista tehdään alustava
analyysi tukemaan fokusryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on saada kyselyyn 200 vastaajaa.
Tulos
Koronakriisin vaikutuksia nuorisoalaan kuvaava kyselyaineisto ja sen alustava analyysi
Aikataulu
helmikuu-maaliskuu 2021
TYÖVAIHE 3. FOKUSRYHMÄHAASTATTELUT NUORISOTOIMIJOILLE
Haastattelut toteutetaan fokusryhmähaastatteluina, noudattaen kyselyn teemoja. Ryhmissä tulkitaan kyselyn tuloksia
sekä tätä kautta syvennetään näkemystä kyselyn tuloksista. Fokusryhmissä työskennellään myös tulevaisuusteemojen
parissa. Fokusryhmähaastatteluissa MDI ja Juvenia fasilitoivat yhteisiä keskusteluja, joista kerätään näkemyksiä ja
kokemuksia koronapandemian vaikutuksista nuorisoalaan. Fokusryhmähaastatteluista tehdään muistiot ja tuloksia
hyödynnetään raportoinnissa.
Tulos
Alustavaa analyysia tarkentava haastatteluaineisto koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan
Aikataulu
maaliskuu 2021
TYÖVAIHE 4. ANALYYSI JA RAPORTOINTI
Neljännessä työvaiheessa toteutetaan analyysiä ja raportointia selvityksen keräämästä datasta ja tuloksista.
Kirjallisuus- ja dokumenttianalyysin tuloksia, kyselyjen tuloksia ja fokusryhmähaastattelujen tuloksista toteutetaan
analyysi ja raportointikoonti, josta muodostuu selvityksen loppuraportin luonnos.
Tulos
Loppuraportin luonnos selvityksestä
Aikataulu
huhtikuu-toukokuu 2021
TYÖVAIHE 5. TOIMENPIDESUOSITUKSET, VIESTINTÄ JA YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS
Viidennessä työvaiheessa keskitytään validoimaan, esittelemään ja viestimään selvityksen tuloksista. Selvityksen
tulosten validointi tapahtuu aamupäivän tai iltapäivän pituisessa webinaarissa, jossa esitellään havaintoja ja
suosituksia, joita selvitysryhmä on koostanut. Selvityksen tuloksia esitellään NUORI2021-tapahtumassa ja selvityksen
tuloksista toteutetaan graafiset some-kuvat tilaajan hyödynnettäväksi. MDI ja Juvenia toteuttavat podcast-nauhoituksen
ja mediatiedotteen tuloksista.
Tulos
Selvityksen tulosten esittely NUORI2021-tapahtumassa. Oma validointityöpajan webinaarina
selvityksen tuloksista sidosryhmille. Graafiset some-kuvat ja mediatiedote selvityksen tuloksista.
Podcast-nauhoitus Allianssin podcast-kanavalle selvityksen tuloksista.
Aikataulu
Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset työn lopuksi, yhteiskunnallinen vuorovaikutus koko selvityksen
ajan, viestintä, graafinen ilme ja kevyesti taitettu loppuraportti.
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Selvitystyöhön tarjottava henkilöstö
Selvityksen vastuuhenkilöinä toimivat MDI:n Tommi Ranta ja Juvenian Anne Puuronen. Tommin vastuulla on hankkeen
kokonaistoteutus. Anne vastaa hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta.
Koko tiimin osaaminen ja roolit on esitetty alla. Kaikilla asiantuntijoilla on laaja-alainen osaaminen ja kokemusta
vaativista selvityksistä, verkostokehittämisestä ja hyvinvointipalvelujen toimintamallien arvioinnista.

TOMMI RANTA, KTT

Tommi on kokenut konsultti ja projektinjohtaja, jolla on pitkä kokemus
erilaisten kehittämisprosessien, verkostojen ja toiminnan arvioinnista,
kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on toiminut vastuuhenkilönä mm.
useissa VN TEAS -projekteissa, laaja-alaisissa arvioinneissa (rara,
maaseudun kehittämisohjelma) ja selvityksissä (innovaatioekosysteemit)
sekä lukuisissa työpajoissa ja kehittämistoiminnan sparrauksissa. Erityisen
paljon Tommi on ollut mukana projekteissa, joissa on pyritty tekemään
hallinnollisia uudistuksia (maakunta- ja sote-uudistus, aluehallinto),
viemään läpi organisaatiouudistuksia ja muutoksia toiminnassa (mm.
strategiatyö kunnissa ja korkeakouluissa) tai kehittämään toimintaa
kokonaisvaltaisesti osana laajempaa sidosryhmien verkostoa (tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta). Lisäksi hän on ollut mukana kuntien ja
seutujen elinkeino-, elinvoima- ja strategiatyössä eri puolella Suomea.
Tommin
väitöskirja
käsitteli
paikallisen
innovaatioympäristön
organisoitumisen
muotoja
ja
monenkeskisen
yhteistyön
verkostointensiteettiä. Näin ollen Tommilla on vankka teoreettinen ja
käytännön tuntemus tutkimustoiminnasta ja sen johtamisesta.
Tommi toimii työn vastuullisena toteuttajana.

MINNA MAYER, VTT

Minna on valtiotieteiden tohtori, jolla on työkokemusta kymmenen vuoden
ajalta tutkimustehtävistä yliopistolta, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.
Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Uudenmaan TE-toimistossa,
Helsingin yliopistolla ja Sitrassa. Minna on ollut keskeisessä roolissa useissa
nuoria koskevissa tutkimushankkeissa, viimeisimpinä Ohjaamo -toimintaa
koskevassa VN TEAS -hankkeessa, TE-toimistojen uraohjausta koskevien
psykologipalveluiden arvioinnissa sekä Eduskunnalle tehtävässä nuorten
syrjäytymisen ehkäisyä koskevassa selvityksessä. Hän on perehtynyt
yhteiskunnallisiin
poikkeustilanteisiin
tohtoriopinnoissaan
ja
väitöskirjassaan. Hän on suorittanut laajat sivuaineopinnot psykologiassa
ja sosiaalipsykologiassa. Minna vastaa MDI:ssä työhyvinvoinnin
kehittämisestä ja toimii myös työsuojeluvaltuutettuna.
Minna toimii hankkeessa tutkijana.
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Aleksi Koivisto on nuorisovaikuttaja ja aluekehittämisen asiantuntija, joka
on MDI:llä toteuttanut kymmeniä erilaisia selvityksiä, arviointeja ja
projekteja erityisesti kunnille ja ministeriöille. Koivisto taitaa laadulliset
tutkimusmenetelmät, kyselyt, haastattelut ja näiden analysoinnit.
Koivistolla on osaaminen arvioinneista ja selvityksistä sekä niihin liittyen
laajojen ja monipuolisten aineistojen käsittelystä ja analysoinnista.
Koivistolla on kokemusta myös erilaisten työpajojen, seminaarien ja
tapahtumien järjestämisestä sekä niihin liittyvästä viestinnästä.

ALEKSI KOIVISTO, HTM

Koivisto on toiminut nuorten osallisuushankkeen projektipäällikkönä,
Ohjaamo-toiminnan asiantuntijaryhmässä ja Koivisto vaikuttaa Suomen
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n hallituksessa. Koivistolla on laaja
tausta opiskelija- ja nuorisojärjestöissä ja hän tuntee hyvin koulutus- ja
nuorisojärjestöjen kenttää ja sen avaintoimijoita, jotka olisivat
selvityksessä tärkeitä yhteistyökumppaneita kyselyissä ja haastatteluissa.
Aleksi osallistuu työssä monipuolisesti tiedonkeruuseen, viestintään,
osallistamiseen ja raportointiin.

Anssi on taitava ja tarkka graafinen suunnittelija, joka tekee jokaisen
toimeksiannon isolla liekillä. Anssin käsissä syntyvät MDI-uutiset, esitteet,
käsi-, peli- ja pläräyskirjat sekä muut projektien loppuraportit. Anssin
tuotokset houkuttelevat hypistelemään ja kohdistavat mielenkiinnon
sisältöön – pääsanoma saa tukea konstailemattomasta visuaalisesta
ilmeestä ja kuvituksesta. Tapahtumien valokuvaajana Anssi nauttii aitojen
hetkien tallentamisesta. Anssin hyväntuulinen ja valloittava taiteilijasielu
kätkee sisäänsä vauhtia rakastavan ja kylmähermoisen kilpa(-auto)ilijan.

ANSSI KUMPULA

Anssi vastaa hankkeen graafisten sisältöjen toteutuksesta.

Anne on nuorten terveyden edistämisen asiantuntija ja hänellä on pitkä
kokemus nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja ehkäisevän päihdetyön
tutkimushankkeista nuorisoalalla. Hänen erityisalaa on kohdennetun
nuorisotyön palveluiden kehittämis- ja arviointitutkimus. Lisäksi hän
kokenut sosiaali- terveys- ja nuorisoalan opettaja ja kouluttaja
korkeakoulu- ja täydennyskoulutussektorilla. Anne on toiminut
vastuuhenkilönä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallisessa
koulutussuunnittelutyössä ja toimii asiantuntijana STM:n Kansanterveyden
neuvottelukunnan Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja
seurantajaostossa. Näiden kautta Annella on vahva teoreettinen ja
yhteiskunnallinen tuntemus hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kehitykseen
vaikuttavista politiikkatoimista.

ANNE PUURONEN, FT, DOS.

Anne vastaa työn tutkimusosuudesta ja osallistuu työn lähes kaikkiin
vaiheisiin.
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Mirja Määttä, VTT, nuorisotutkimuksen dosentti, toimii projektitutkijana Juveniassa kohdennetun nuorisotyön
osaamiskeskuksessa. Hän on tutkinut ja arvioinut nuorten elinoloja kehittävää ja siirtymiä edistävää monialaista
politiikkaa ja palveluja. Hänen tutkimuksissaan korostuu nuorisotutkimuksellinen ja yhteiskuntapoliittinen tutkimusote.
Hän on nuorisotutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa ja omaa vahvat yhteydet nuorisoalan keskeisiin
tutkimuksen, hallinnon sekä käytännön toimijoihin.
Jaana Poikolaisen, KT, tutkimus on kohdentunut lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin jo useiden vuosien
ajan. Viimeaikainen tutkimus tarkastelee nuorten kokemuksia heille suunnatuista palveluista sekä sitä millaisilla
tekijöillä on vaikutusta nuorten hyvinvointiin ja arkeen. Toiminta ja kehittämistyö kuntasektorilla on tuttua, ja
arviointitutkimus on jatkuvan kiinnostuksen kohde. Jaana on luotsannut useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, ja
tämä on samalla monipuolistanut asiantuntijuutta. Laaja käsitteellinen, teoreettinen ja tutkimusmenetelmällinen
osaaminen yhdistettynä käytännön tutkimus- ja kehittämistyöhön takaa analyyttisen työotteen. Jaana toimii Juveniassa
tutkimuspäällikkönä.
Jussi Ronkainen, YTT, toimii Juvenian yksikön johtajana. Jussilla on lähes 20 vuoden kokemus nuorisotutkimuksesta ja
nuorten elinoloista liittyen esimerkiksi nuorten kansalaisuuteen, liikuntaan, nuorisotyön eri muotoihin ja alueellisiin
nuorisopoliittisiin kysymyksiin. Jussi on toiminut useiden kymmenien nuorisoalan tutkimus-, kehittämis-, ja
arviointihankkeiden johtajana, hallinnoijana, toteuttajana tai ohjausryhmän jäsenenä.
Mirja ja Jaana toimivat hankkeessa asiantuntijatukena sen eri vaiheissa osana perustyötään. Jussi osallistuu hankkeen
asiantuntijaryhmään ja vastaa erityisesti hankkeen hallinnollisesta osuudesta Juveniassa/Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa.

Taulukko 1. Työhön varatun resurssin jakautuminen henkilöittäin.
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1

1

1

Työvaihe 1:
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2

1

3

Työvaihe 2: Sähköiset
kyselyt

3

1

Työvaihe 3:
Fokusryhmähaastattelut
Työvaihe 4: Analyysi ja
raportointi

2

Työvaihe 5:
Toimenpidesuositukset,
viestintä ja
yhteiskunnallinen
vuorovaikutus

2

Yhteensä

10

2

5

Määttä

2

Poikol
ainen

Ronkain
en

YHT

1

4

2

10

1

1

2

4

1

1

8

1

1

2

2

10

1

1

2

12

6

6

3

50

2

4

6

4

10

6
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HINTA
Tarjouksen arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 000,00 € sisältäen kaikki toteutuksesta aiheutuvat konsortion työ-,
materiaali-, ohjelmisto- ja matkakulut. Konsortio resursoi työhön yhteensä 50 työpäivää.

Työpäivät • 50 kpl • à 1 000,00 (133,33 € / tunti)

YHTEENSÄ
+ 24 % ALV
YHTEENSÄ

50 000,00 €

50 000,00 €
12 000,00 €
62 000,00 €

Mahdollisten lisätöiden hinta on 1 125,00 € / päivä tai 150,00 € / tunti, alv 0 %.
MDI laskuttaa työn kahdessa yhtä suuressa erässä tai muuten tilaajan kanssa sovittavalla tavalla. Laskutus-, toimitus-,
tms. lisiä ei laskuteta.
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NÄYTÖT OSAAMISESTA

TYÖN TOTEUTTAJIEN VIIMEAIKAISIA TEEMAAN
LIITTYVIÄ REFERENSSEJÄ
Vaikuttavuusmallien ja seurantajärjestelmien kehittämiseen liittyviä referenssejä
-

Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman vaikuttavuusmalli (KT 2020)
Saimaa-ilmiön (Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen) vaikutusmalli ja mittarit (Savonlinnan kaupunki
2020)
Fiksu Kalasatama -hankkeen vaikutusmalli ja mittarit (Forum Virium, Helsinki 2020)
Fingon vaikuttamistyön väliarviointi (2020)
Nuorten Ohjaamoiden taloudellisten vaikutusten vaikutusmalli ja mittarit (Kohtaamo, 2017)
Digikuntakokeilun kuntakokeilujen arviointimalli (VM 2018)
Business Finlandin tavoite ja vaikuttavuusmalli (Business Finland 2018)
Strategisten tutkimusavausten vaikuttavuusmalli ja mittarit (Tekes 2017)
Tekesin AV-tuotantokannustimen arviointimalli ja mittarit (Tekes 2017)
Ennakoiva vaikuttavuusarvioinnin malli Tekesin strategisille tutkimusavauksille (Tekes 2016)
VM:n Kuntakokeilut hankkeen kehittävä arviointi (VM 2015-2017)
Tekesin vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismallin jatkuva kehitystyö ja mallin implementointi (Tekes 20152017)
Tekesin ohjelmatoiminnan ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli (2016)
Tekesin kasvuyritysten ennakoiva vaikuttavuusmalli (Tekes 2015)
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavuusmalli ja mittarit pääministeri Sipilän hallituskaudelle (TEM 2015)
Työelämän kehittämisstrategian vaikuttavuusmallin ja -mittareiden määrittäminen (TEM 2012-2013)
Tekesin teknologiaohjelmien väliarviointimalli (Tekes 2007)

Nuorisotoimialaan liittyvät vaikutusten arvioinnit, kehittäminen ja tiedontuotanto
-

Nuorisotyön mittareiden kehittäminen PAR-järjestelmän laajennukseen (Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto 2020)
Verkkokoulutus Itä-Suomen nuorisopuntarin tuloksista (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2020)
Tutkimukset/selvitykset Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden vaikuttavuudesta (Opetushallitus, CIMO 20192020)
Verkkokoulutukset nuorten monialaisille ohjaus- ja palveluverkostoille toiminnan kehittämisestä (LounaisSuomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto 2019)
Kunnallisen nuorisotyön verkostojen kehittäminen (Lahden kaupunki, Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön
osaamiskeskus 2019)
Tutkimukset digitaalisesta nuorisotyöstä (Helsingin kaupunki, VERKE – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
2019)
Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset nuoret –tutkimushankkeen laadullinen osatutkimus (Invalidiliitto, Olvisäätiön rahoitus 2018-2019)
Tutkimusraportti ja kartoitus nuorten syrjäytymisestä ja alueellisesta eriytymisestä (Turun kaupunki 2018)
Tutkimus nuorten liikuntakulttuureista ja fyysisestä aktiivisuudesta Superparkeissa (Superpark Oy 2017-2018)
Nuorten varhaisen tuen Tajua mut –toimintamallin (sähköinen signalointijärjestelmä) arviointitutkimus
(Keravan kaupunki 2017)

Vaikuttavuusarvioinnit
-

Siltasopimusten arviointi (TEM, 2020).
Elokuvatuotannon julkisen tuen vaikutusten arviointi (OKM 2018)
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi (VNK 2017-)
Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus sote- ja aluehallintouudistuksessa (VNK 2016-2018)
Työllistymissuunnitelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi (TEM 2015)
Sisäisen turvallisuuden ohjelman ja siihen liittyvän poikkihallinnollisen toiminnan ohjaus- ja työmallin
vaikuttavuusarviointi (SM 2014)
Vantaan Innovaatioinstituutin vaikuttavuuden mittaaminen (Vantaan Innovaatioinstituutti Oy 2014)
ARA:n t&k-toiminnan vaikuttavuuden arviointi (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2013)
Työpoliittisen sektoritutkimusohjelman vaikutusten arviointi (TEM 2011)
Arviointi Tekesin toiminnan vaikutuksista tuottavuuteen ja elinkeinoelämän uusiutumiseen (Tekes, 2010)
Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistamisen vaikuttavuusarviointi (Työministeriö 2008)
Tilastoanalyysi Tekesin hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista (2007)
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Arviointikonsultointi ja pilottien ja kokeilujen arviointi ja toteutuksen tuki
-

Tekesin vaikuttavuusarvioinnin strateginen kumppani 2014 –
Digikuntakokeilun menetelmäosaamisen tuki Digikuntakokeiluun osallistuneille kunnille (puitesopimus 20162017)
Suomen Kasvukäytävän 2020 alkavan sopimuskauden valmistelu (2019-2020)
Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja
hyödyntämällä (VNK 2017)
Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja (VNK 2016)
KomiaCamp-innovaatioleiri (Into Seinäjoki Oy 2015)
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston digitutkijoiden työpajafasilitointi (Aalto yliopisto 2014)
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 Lopetussuunnitelman (Exit Plan) laatiminen
Kaakkois-Suomen kasvupalvelupilottien valmistelun tuli (Kaakkois-Suomen ELY 2018)
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ) – alueellisten työllisyys- ja yrityspalvelukokeilujen arviointi, (VNK
2017-2018)
Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi – hankkeen arviointi ja arviointiin perustuva
konsultointi (VM 2015-29017)
Ennakoivan arvioinnin periaatteisiin perustuva kehittämistyön tuki työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen
toimeenpanossa (TEM 2012-2013)
Netco Equal -hankkeen arviointikonsultointi (Idecoop 2007)

Hanke- ja ohjelma-arvioinnit
-

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman arviointi (TEM 2016-2019)
Tolkkupaja-hankkeen (ESR) arviointi, (Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi 2019–2021)
Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut -arviointi (TEM 2018)
Culture Finland -kattohankkeen arviointi (Visit Finland / Business Finland, 2019-2020)
6Aika-stratgeian arviointi (2018-2020)
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman väliarviointi (YM 2015-)
Työelämä 2020 hankkeen väliarviointi (TEM 2014)
Vuosina 2007 - 2013 toteutetun Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon jatkuva arviointi 2007-2013 (TEM)
Tekesin Rembrand-, Tila- ja Kestävät yhdyskunnat ohjelmien arviointi (Tekes 2014).
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamien rakennerahastohankkeiden tulosten
ja vaikutusten arviointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013)
Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten ohjelmien arviointi (TEM 2012-2014)
Pharma-, Lääke 2000- ja Diagnostiikka-ohjelmien arviointi (Tekes 2012)
Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) väliarviointi (TEM 2011).
FECC – Finnish Environmental Cluster for China-hankkeen arviointi (Tekes 2011)
Työ- elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi (TEM 2011)
Tykes-ohjelman loppuarviointi (Tekes 2010)
Tekesin ohjelma-arvioinnit 2002-2015. Yhteensä noin 20 eri arviointitoimeksianto
EU:n Rakennerahasto-ohjelmien arvioinnit 2006-2014 (ESR, EAKR, Equal).

Tuloksellisuus/tehokkuusarvioinnit
-

Alkoholilainsäädännön uudistamisen taloudelliset vaikutukset (STM, 2016)
Liikennekaaren taloudelliset vaikutukset (LVM, 2016)
Joukkoliikennelain muutosesitysten taloudelliset vaikutukset (LVM, 2015)
Tekesin lainojen ja avustusten vaikutusdynamiikka (Tekes 2015)
Pirkanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen tulosperusteisen ostopalvelukokeilun tuloksellisuuden arviointi (TEM
2015)
Kasvusopimusten arviointi (TEM 2015)
Tutkimus työmarkkinatuen rahoitusmuutosten kustannusvaikutuksista ja vaikutuksista työttömien aktivointiin
(TEM 2013-2014)
Työvoimapolitiikan suunnittelu-, ohjaus- ja organisaatiomallin toimivuuden arviointi (TEM 2012).
Uuden joukkoliikennelain taloudellisten vaikutusten arviointi (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2009)

Verkostoselvitykset ja sparraukset
-

VALUMA - Verkostoyhteistyön aluemalli (VNK 2019-2020).
Innovaatioympäristöselvitys (OKM, 2019)
Pohjois-Karjalan innovaatioympäristöt, tavoitteena Pohjois-Karjalassa toimivien innovaatioympäristöjen
aktivointi (Pohjois-Karjalan Liitto, 2020).
Euroopan maaseutuverkostojen itsearvioinnin sparraus (ENRD Contact point 2019-2020).
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin kehittäjäverkoston analyysi (Pohjoinen Kasvuvyöhyke, 2017-2019)
Työpaja strategisten verkostojen tunnistamiseksi (SeAMK Ruoka, 2019)

12

Kunta-alan selvityksiä
-

Tulevaisuuden kunta (valtiovarainministeriö 2016)
Kirkkonummen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat (Kirkkonummen kunta 2018)
Reisjärven kunnan strategian sparraus (Reisjärven kunta 2017)
Raahen kuntastrategian valmistelun sparraus ja luottamushenkilöiden koulutus (Raahen kaupunki 2017)
Elinvoimakysely kuntalaisille ja yrityksille (Kannuksen kaupunki 2016)
Kuortaneen kunnanvaltuuston strategiaseminaari (Kuortaneen kunta 2013)

Tutkimusmenetelmät
-

Tarjoajilla on laaja, satojen toimeksiantojen kokemus laadullisten tutkimusmenetelmien (mm. haastattelut)
hyödyntämisestä tutkimuksissa ja selvityksissä
Tarjoajilla on kokemusta kymmenien markkina-analyysien tekemisestä perustuen sekä kvantitatiivisiin
aineistoihin, asiantuntijahaastatteluihin että työpöytätutkimukseen

Tarjoajilla on laaja kokemus kyselytutkimusten toteuttamisesta ja niiden hyödyntämisestä tutkimus- ja selvitystyössä.
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MUUT

TARJOUKSEN TIEDOT
MDI:llä on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus, ja yritys on merkitty kaupparekisteriin. MDI:n taloudelliset
edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. MDI on suorittanut veronsa ja eläkemaksunsa. MDI
sitoutuu toimittamaan tarvittavat todistukset tilaajan niin toivoessa.

LIIKESALAISUUDET
Tarjouksen luku ” Työsuunnitelma” on luottamuksellinen ja siksi salassa pidettävä.

ALIHANKINTA
Työ sisältää alihankintaa nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenialta.

LAATU
MDI on sitoutunut sekä TENK:n hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin, että ihmistieteiden eettiseen
ennakkoarvioinnin ohjeeseen, mikä ohjaa kaiken tutkimustyömme toteutusta. Hyvään tieteelliseen käytäntöön (ns. HTKohjeeseen) sitoutuneet tahot: https://www.tenk.fi/fi/sitoutuneet-organisaatiot-htk

TEKIJÄNOIKEUS
Työn tekijänoikeus lopputulokseen jää tilaajalle.

TIETOSUOJA
MDI on ottanut EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla
huomioon. Huolehdimme, että sisäiset prosessit ja niiden dokumentointi on EU:n tietosuoja-asetuksen määräysten
mukainen. Lisätietoa MDI:n tietosuojakäytännöstä: http://www.mdi.fi/tietosuoja/

TARJOUKSEN LIITTEET
Liite 1. Tarjotun henkilöstön CV:t

TARJOUKSEN VOIMASSAOLO
Tarjouksemme on sitovana voimassa 3 kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) eli 5.3.2021 saakka.
Olemme valmiit käynnistämään työn heti toimeksiannon saatuamme. Toivomme tarjouksemme johtavan yhteistyöhön
ja olemme valmiita täsmentämään ja tarkentamaan sitä tilaajan toiveitten mukaisesti.
Seinäjoella 4.12.2020

Tommi Ranta, toimitusjohtaja
MDI Public Oy
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