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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja Parkanon kaupungin nuorten työ-

pajan nykyisen toimintamallin kehittämiseen. Työskentelen itse case-yrityksessä Yh-

teispalvelu Parkano-Kihniön palveluneuvojana. Työpajatoimintakenttä sekä Parkanon 

kaupungin nuorten työpajatoiminta ovat tulleet tutuksi työni kautta. 

 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin avointa haastattelua sekä so-

veltaen benchmarkingia. Lisäksi tiedonkeruumenetelminä käytettiin teoriapohjaista 

kirjallisuutta. Avoimet haastattelut ja havainnoinnit toteutettiin kevään 2017 aikana.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin kuntien roolia kuntouttavan työtoiminnan 

sekä nuorten työpajatoiminnan toteuttajina sekä työpajatoimintaa koskevia keskeisiä 

säännöksiä ja toimijoita. 

 

Empiirisessä eli tutkimuksellisessa osuudessa selvitettiin Jalasjärven, Ruoveden ja 

Ikaalisten kuntien nuorten työpajojen toimintatapoja sekä käytäntöjä avoimin haastat-

teluin. Tutkimuskohteisiin sovittiin tapaamiset ennalta. Tapaamisissa keskusteltiin va-

paamuotoisesti kunkin kohteen toimintatavoista sekä näiden toimintatapojen käytän-

nön kokemuksista. Tutkimuksellisessa osuudessa kuvataan myös haastateltavien taho-

jen toimitiloja sekä kerrotaan tapaamisien kulkua ja haastattelujen keskeisiä sisältöjä. 

 

Opinnäytetyön johtopäätöksissä sekä yhteenvedossa on käyty läpi mahdollisia kehit-

tämisehdotuksia, joita voitaisiin tutkimustulosten perusteella Parkanon kaupungin 

nuorten työpajalla toteuttaa. Tutkittavilta työpajoilta löytyi hyviä käytäntöjä, joita voi-

taisiin jatkossa käyttää myös Parkanon kaupungin nuorten työpajatoiminnassa. Jokai-

sella näistä tutkittavan työpajan nuorelle määritellään aktivointisuunnitelmaa tehdessä 

tarkat viikonpäivät, jolloin nuori osallistuu pajatoimintaan. Työpajoilla oli käytössä 

myös lukujärjestykset, joka antoivat raamit päivittäiseen toimintaan. Tutkimuksen mu-

kaan tutkittavat työpajat tekivät tiivistä yhteistyötä kuntien etsivä nuorisotyön, alueen 

yrittäjien sekä yhdistysten kanssa.  
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The goal of this thesis is to find ways to develop the current working models used is 

the Youth workshop in the city of Parkano. I am currently employed by the case ora-

ganzation as a service advisor. In my work I have gotten to know a lot about the field 

of rehabilitative work experience and youth workshops. 

 

The chosen research method is qualitative research. The material was gathered using 

open interviews, benchmarking and literature. The interviews and observations were 

carried out during the spring of 2017. 

 

The role of the municipality as a service provider for rehabilitative work experience 

and youth workshops is explored in the theoretical part of the thesis. 

 

The working models of the youth workshops in Jalasjärvi, Ruovesi and Ikaalinen were 

looked into in the empirical section of the thesis using open interviews. The research 

subjects were contacted beforehand and appointments were made. During the free 

form meetings the working models and the practical experiences were discussed. The 

interviews and premises are further portrayed in the empirical section. 

 

Possible development ideas and proposals based on the study are presented in the con-

clusions and summary of the thesis. These ideas can be implemented at the youth 

workshop in Parkano. The study found that all clients of the benchmarked workshops 

are given an activation plan with exact dates for workshop attendance. The workshops 

also had a timetable that gave structure to daily routine. The study also found that the 

benchmarked workshops worked closely with local youth workers, entrepreneurs and 

organizations. 
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1 JOHDANTO 

 

”Tämän päivän tuolla puolen jossakin on maa…” 

 

”Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Tulemme tarvitsemaan kaikkien panosta ja 

nuoret luovat tulevaisuuden menestyksen. Ensiarvoisen tärkeää on jatkaa määrätie-

toista ponnistelua nuorisotyöttömyyden poistamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäi-

semiseksi. Tällä hetkellä monissa Euroopan maissa on kasvava joukko nuoria ilman 

työtä. Tämän joukon jääminen pysyvästi ilman työtä on iso uhka tulevaisuuden menes-

tykselle. Suomessa on pystyttävä kaikin keinoin välttämään se, että osa nuorista syr-

jäytyy opintojen ja työelämän ulkopuolelle.” 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko syksy 2013 

 

 

Ote Valtioneuvoston selonteosta syksyltä 2013 kiteyttää myös oman huoleni nuoriso-

työttömyydestä ja nuorten syrjäytymisestä. Tällä opinnäytetyöllä toivon omalta osal-

tani pystyväni vaikuttamaan siihen - vaikkakin se olisi vain pisara meressä.  

 

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen tehtävänä on valmentaa kuntoutta-

van työtoiminnan asiakkaita elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan 

päämääränä on asiakkaiden työllistyminen, koulutukseen suuntautuminen, kuntoutta-

minen tai eläkemahdollisuuksien selvittäminen. Parkanon kaupungin työelämän pal-

velukeskuksen työllistämispalveluihin kuuluvat kuntouttava työtoiminta sekä nuorten 

työpajatoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan sekä nuorten työpajatoiminnan toiminta 

perustuu tiiviiseen yhteistyöhön Pirkanmaan TE-toimiston sekä Yhteispalvelu Par-

kano-Kihniön kanssa.  

 

Yhteispalvelussa tarjotaan julkishallinnon sekä muita palveluita keskitetysti yhdestä 

paikasta. Yhteispalvelu perustuu valtion viranomaisten ja kuntien keskinäisiin vapaa-
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ehtoisiin sopimuksiin. Yhteispalvelulain keskeisimpänä tavoitteena on digitalisaa-

tiokehityksen- sekä sähköisen asioinnin tukeminen. Yhteispalvelun tavoitteena on yh-

denmukaisten menettelytapojen ja –keinojen noudattaminen. Yhteispalvelutoiminnan 

keskeisin osa on viranomaisten digitaaliset palvelut sekä niiden käytön neuvonta. (Yh-

teispalvelun www-sivut 2017). 

 

Yhteispalvelupisteessä on saatavana vähintäänkin kahden eri viranomaisen palveluja. 

TE-toimiston palvelujen lisäksi usein toimii myös kunnat, Kela, poliisilaitokset, maist-

raatit sekä verohallinto. Pirkanmaan TE-toimisto toimii Yhteispalvelupiste Parkano-

Kihniö:n asiakaspalvelupisteen yhteydessä. (TE-palveluiden www-sivut 2017). 

 

Työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut on työnantajia ja työnhakijoita palveleva pai-

kallishallinnon viranomainen. TE-palvelut kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hal-

linnonalaan. TE-palvelut toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti ja palve-

lumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluiden tavoite on tukea työnhaki-

joiden nopeaa työllistymistä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä turvata yri-

tysten toimintaedellytyksiä. (Valtiolle.fi www-sivustot 2017).  

 

Toimin Yhteispalvelu Parkano-Kihniön palveluneuvojana. Työnkuvaani kuuluu kaik-

kien TE-toimistolle tulevien asiakkaiden palveleminen sähköiseen asiointiin, työnha-

kuun sekä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakaskuntani on hyvin moninai-

nen, mutta yksi ryhmä on alle 29-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät sekä ne alle 29-vuoti-

aat, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai ne, jotka tarvitsevat ohjausta ja apua elä-

mänhallintaan liittyvissä asioissa. Monet näistä asiakkaista ovat kuntouttavan työtoi-

minnan asiakkaita.  

 

Teen työssäni yhteistyötä Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen kanssa. 

Nämä alle 29-vuotiaat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat sijoittuvat aktivointisuun-

nitelman mukaisesti nuorten työpajalle, niin kutsutulle pajajaksolle. Näkemykseni mu-

kaan pajajaksot monissa tapauksissa jatkuvat ensimmäisen kolmen kuukauden sopi-

muksen jälkeen, jopa useita vuosia kestäviksi. Onko syynä liian helpot puitteet jämäh-

tää pajalle –osallistutaan aktivointisuunnitelmassa määritelty minimiaika ja työttö-

myysturva on silloin taattu. 
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Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskus. 

Työelämän palvelukeskukseen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, nuorten työpaja, so-

siaalinen kuntoutus sekä Osallisuus ja työ maaseudulla-hanke. Opinnäytetyössäni kä-

sittelen näistä työssäni keskeisimpiä toimijoita, kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuor-

ten työpajatoimintaa.  

2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on Parkanon kaupungin nuorten työpajatoiminnan kehittä-

minen. Tarve pajatoiminnan kehittämiseen perustuu sekä omiin havainnointeihini sekä 

pajatyöntekijöiden ja nuorten työpajan kanssa yhteistyötä tekevien toimijoiden kesken 

käytyihin keskusteluihin. Tarkoituksena on kartoittaa muiden kuntien nuorten työpa-

jojen toimintatapoja ja sitä kautta löytää keinoja Parkanon kaupungin nuorten työpajan 

toiminnan kehittämiseen.  

 

Tarkempana tutkimuskysymyksenäni selvitän, onko muilla kunnilla olemassa keinoja, 

joita voitaisiin käyttää Parkanon nuorten työpajan toiminnan kehittämiseen. 

 

TEM työnvälitystietojärjestelmästä on mahdollista rajata nuorisotakuun seuranta Par-

kanon kaupungin alle 25-vuotiaiden työttömien osalta. Parkanossa alle 25-vuotiaiden 

työttömien määrän vuoden 2015 keskiarvio oli 38 henkilöä ja vastaava määrä vuonna 

2016 oli 33 henkilöä. Yli kolmen kuukauden ylittäviä työttömiä alle 25-vuotiaita oli 

58 henkilöä vuonna 2015 ja vastaava määrä vuonna 2016 oli 45 henkilöä. Työllistä-

missuunnitelmia tehtiin alle 25-vuotiaille vuonna 2015 yhteensä 72 kpl ja vastaavasti 

vuonna 2016 tehtyjen suunnitelmien määrä oli 58. (TEM työnvälitystilastojärjestelmä 

2017.) 

 

TEM työnvälistystietojärjestelmän (2017) mukaan Parkanossa alle 25-vuotiaissa työt-

tömissä oli vuonna 2015 joulukuun lopussa ilman koulutusta 12 henkilöä ja vuonna 

vastaava määrä oli 16 henkilöä. (TEM työnvälitystilastojärjestelmä 2017.) Parkanon 

nuorten työpajalla oli vuonna 2017 kesäkuun lopussa 17 nuorta. 
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Nuorisotakuu edistää koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista. Nuorisotakuun ta-

voite on estää työttömyyden pitkittymistä sekä estää syrjäytymistä. Nuorisotakuun tar-

koitus on, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kol-

men kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta. Nuorisotakuu koskee kaikkia alle 25-

vuotiaita sekä niitä alle 30-vuotiaita, jotka ovat viimeisen 12 kuukauden aikana val-

mistuneet ammattiin, mutta ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina. (TE-

palveluiden www-sivut 2017). 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTONKERUU 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessä eli laadullisessa tutkimuksessa kuvataan todellista elämää ja pyritään 

tutkimaan kohdetta kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

löytää tai paljastaa tosiasioita.  (Hirsjärvi ym. 2004, 152.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto on 

koottu luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutkimuksessaan tutkija luottaa omiin 

havaintoihinsa sekä keskusteluihin tutkittaviensa kanssa. Aineiston hankinnassa suo-

sitaan laadullisia metodeja, kuten teemahaastattelua sekä osallistuvaa havainnointia. 

Tutkimuksen kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 115.) 

 

Hirsjärven ym. (2004) mukaan teemme havaintoja kaiken aikaa, tarkkailemme ihmisiä 

ja uusissa tilanteissa pyrimme selvittämään, mistä on kysymys. Tutkimuksessa tark-

kailu on aineiston keräämistä havainnoinnin eli observoinnin menetelmää käyttäen. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 172.) 
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3.2 Benchmarking-menetelmän hyödyntäminen tutkimuksessa 

Benchmarking tarkoittaa järjestelmällistä ja jatkuvaa prosessia parhaiden toimintata-

pojen sekä menetelmien tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja soveltamiseen, silloin kun 

tavoitteena on oman organisaation toiminnan kehittäminen. (Tuominen 2016, 118.) 

 

Jyväskylän yliopiston laatusanastossa benchmarking selitetään käsitteillä vertailuana-

lyysi ja vertaiskehittäminen. Benchmarking on arviointia, jossa organisaatiot tai sen 

osat vertaavat omia toimintatapojaan ja prosessejaan toiseen organisaatioon. 

Benchmarking-menetelmässä opitaan hyviltä esikuvilta ja sen avulla on tavoitteena 

kehittää oman organisaation toimintaa. (Jyväskylän yliopiston www-sivut 2017.) 

 

Tuominen (2016) esittää Benchmarking-prosessin 7-askelisen mallin. Ensimmäisen 

askeleen mukaan määritellään benchmarking-kohde, yrityksen menestymisen kan-

nalta oleva tärkeä asia. Toisessa askeleessa etsitään yritys tai yritykset, jotka ovat omaa 

organisaatiota parempia kyseessä olevassa menestystekijässä. Tässä vaiheessa tulee 

myös tunnistaa mitkä tekijät ovat tuon menestyksen taustalla. Kolmannessa askeleessa 

prosessin tunnistamisen jälkeen mitataan ja tunnistetaan keskeiset prosessit. Neljän-

nessä askeleessa opitaan benchmark-yrityksestä samat prosessit. (Tuominen 2016, 8.) 

 

Prosessien kesken tehtyjen vertailujen perusteella tehdään valinta parhaista proses-

seista, menetelmistä ja toimintatavoista. Askeleessa viisi asetetaan kehitystavoitteet. 

Askeleessa kuusi kehitystavoitteita sovelletaan ja otetaan käyttöön.  Seitsemännessä 

vaiheessa vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen ja aloitetaan benchmarking-prosessi 

alusta. Tuomisen (2016) mukaan tutkimuksessa ei tarvitse välttämättä edetä vaiheiden 

edellyttämässä järjestyksessä. (Tuominen 2016, 8.) 

 

Hyödynsin tutkimuksessani benchmarking-menetelmää soveltaen. Tuomisen (2016) 

esittämästä 7-askelisesta mallista toteutin viittä ensimmäistä askelta. Ensimmäisen as-

keleen mukaan määrittelin benchmarking kohteen. Sen jälkeen määrittelin kohteet, 

jotka asetin tavoitteekseni tutkia. Kolmannessa askeleessa Tuomisen (2016) mukaan 

on mitattava ja tunnistettava oma prosessimme. Parkanon kaupungin järjestämän kun-

touttava työtoiminnan toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat tulleet työni kautta tutuksi. 
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Neljännessä askeleessa opettelin avoimien haastattelujen kautta tutkittavista työpa-

joista heidän prosessinsa. Viidennen askeleen mukaan asetetaan kehittämistavoitteet. 

Opinnäytetyöni johtopäätöksissä ja yhteenvedossa esittelen nämä kehittämistavoitteet.  

 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, koska ta-

voitteena oli tiedon hankinta luonnollisista ja todellisista organisaatioiden toimintata-

voista ja sitä kautta löytää toimintatapoja nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen. 

Käytin tutkimuksessani benchmarking-prosessia soveltaen. Tuomisen (2016) esittä-

män 7-askelisen mallin mukaisesti määrittelin benchmarking-kohteen sekä tunnistin 

tutkimuskohteeksi määrittelemäni yritysten menestyksen taustalla olevat tekijät. Tein 

myös mallin mukaisesti vertailuja prosessien kesken ja valitsin niiden perusteella par-

haat prosessit, menetelmät ja toimintatavat.  Lopuksi asetan kehittämistavoitteet kir-

jaamalla ne opinnäytetyöni tuloksiin ylös. 

 

Tutkimusmenetelmiäni olivat bencmarkauksen lisäksi myös havainnointi sekä avoin 

haastattelu. Tulokseni perustuvat siis myös omiin havainnointeihini, mitä ennalta mää-

ritellyissä yrityksissä käydessäni tein sekä niissä tekemiini avoimiin haastatteluihin. 

Haastateltavat olivat kaikki työpajojen työpajaohjaajia.  

4 KUNTIEN JÄRJESTÄMÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

 

Tässä luvussa käsittelen kuntien järjestämää lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa, 

jota toteuttaa Parkanossa Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskus.  

 

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkäaikaistyöttömille, jotka 

saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät kykene osallistumaan TE-

hallinnon ensisijaisiin palveluihin työ- ja toimintakykynsä takia. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriön www-sivut 2017).  
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Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallin-

taa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä tar-

joamalla työtoimintamahdollisuutta sekä muita palveluita. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen www-sivut 2017.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka laa-

ditaan työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan sosiaalihuollon viranomaisen sekä asiakkaan 

kanssa. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan asiakkaalle suunniteltu palvelukokonai-

suus. Asiakkaalle tarjottavassa palvelukokonaisuudessa on huomioitu asiakkaan hen-

kilökohtainen tilanne. (Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivut 2017.)  

5 TYÖPAJATOIMINTA 

5.1 Työn ja valmennuksen kautta tapahtuva toiminta 

Kunnan tehtäviin kuuluvat nuorisotyö ja -politiikka. Kunnan tulee tavoitteita ja lähtö-

kohtia toteuttaessaan paikalliset olosuhteet huomioiden luoda edellytyksiä nuoriso-

työlle ja –toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tuke-

malla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan tehdä tarvittaessa 

yhteistyötä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän 

perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien ta-

hojen kanssa. (Nuorisolaki 1285/2016, 3 luku, 8 §.) 

 

Työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen on keskeistä työpajatoi-

minnassa. Työpajat ovat työvaltaisia sekä yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Työpajalla 

toteutettava työvalmennus tukee asiakkaan työkykyä sekä työyhteisössä toimimista 

sekä kerryttää asiakkaan ammatillista osaamista. Työpajan yksilövalmennus vahvistaa 

asiakkaan toimintakykyä, arkielämän hallintaa sekä tulevaisuuden suunnittelua. (Val-

takunnallisen työpajayhdistys ry:n www-sivut 2017.) 
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Ensimmäinen työpajatoimintaan liittyvä idea syntyi 1980 –luvun puolivälissä ja oli ns. 

velvoitetyöllistämisen järjestelmä. Silloinen Suomen Maaseudun puolueen työminis-

teri Urpo Leppänen yritti ansiokkaasti tuoda Suomeen uutta mallia nuorten aktivoin-

nista ja työllistämisestä, vaikkakin täystyöllisyyteen ei kukaan silloin uskonut. Tällöin 

kuntien työllistämismahdollisuudet yhdistettiin työhallinnon toimenpiteisiin. (Hassi-

nen 2004, 10.) 

 

Työpajoista koettiin tulleen nuorisotyön kapinaliikkeitä. Kuntien nuoriso- ja sosiaali-

toimien sekä työhallinnon yhteistyö lisääntyi ja syveni. Työpajatoimintaa ei kyetty liit-

tämään kuntien perinteisiin hallinnonaloihin. Hassisen mielestä alkoi pitkäkestoinen 

projektien väliaikaisuus, heikko resursointi, näköalattomuus sekä ohjaajina toimivien 

tunnollisten ja asiaansa uskovien ihmisten motivaation ulosmittaaminen. (Hassinen 

2004, 10-11.) 

 

Ensimmäinen ESR –rahoituskausi vuonna 1995 avasi EU:n rahoitushanat tarjoten by-

rokraattisen ja kitsaan mallin pajatoimintojen rahoittamiseen. Kunnat saattoivat lykätä 

pajojen vakinaistamispäätöksiä vuosiksi eteenpäin, sillä kunnille riitti EU-säädösten 

edellyttämä minimirahoitus. Vaikka pajatoimintaa pyöritettiin aineellisen niukkuuden 

keskellä, niin työpajoihin kohdistettiin epärealistisia odotuksia. Työpajoista pyrittiin 

rakentamaan oikeita tuotantolaitoksia ja liikeyrityksiä. Alihankinta, omien tuotteiden 

tuotekehittely sekä yhteistyö paikallisen yrityselämän kanssa loi suhteen oikeaan työ-

hön. Todellisia tuloksia on kuitenkin saatu ohjauskäytänteistä, verkostoyhteistyöstä 

sekä aidosta non-formaalin toiminnan ympäristöstä. (Hassinen 2004, 12-13.) 

5.2 Nuorten työpajatoiminta 

Kuntouttava työtoiminta toteutetaan alle 30-vuotialle pitkäaikaistyöttömille ja koulu-

tusta vailla oleville työnhakijoille nuorten työpajatoimintana. 

 

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa valmiuksia 

päästä koulutukseen, suorittaa keskeytynyt koulutus loppuun ja päästä avoimille työ-

markkinoille tai TE-palveluiden tarjoamaan palveluun.  Työpajatoiminnan tarkoituk-

sena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen itsenäistymistään, 
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kasvuaan ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuorelle tehdään työpajalla henkilökohtainen 

valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa ja tavoitteena on, että nuori valmentau-

tuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. (Nuorisolaki 

1285/2016, 4 luku, 13 §.) 

 

Nuorten työpajatoimintaa voi järjestää kunta tai kunnat yhdessä tai nuorten palveluja 

tuottava yhdistys. Nuorten työpajalla tulee olla nuorten yksilö- ja työvalmennusosaa-

mista. Nuori ohjautuu pajalle pääsääntöisesti joko viranomaisen tai julkista tehtävää 

hoitavan kautta, mutta nuori voi myös oma-aloitteisesti hakeutua työpajalle. Työpaja-

valmennuksesta tehdään nuoren kanssa aina kirjallinen sopimus. (Nuorisolaki 

1285/2016, 4 luku, 13 §.) 

 

Parkanon kaupunki järjestää Parkanossa nuorten työpajatoimintaa. Nuori ohjautuu pal-

velun piiriin joko TE-toimiston, Etsivä nuorisotyön tai sosiaalitoimen kautta. Tämän 

jälkeen sovitaan asiakkaan ja asiantuntijatiimin kanssa aikavaraus aktivointisuunnitel-

man tekoon. Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, jotka on mietitty yhdessä asiak-

kaan ja asiantuntijatiimin kanssa asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Tämän jälkeen 

sopijapuolet toteuttavat aktivointisuunnitelmaa sovittujen tehtävien osalta. Pirkan-

maan TE-toimiston malli aktivointisuunnitelmalomakkeesta liite 1). 

6 TYÖPAJATOIMINTAA KOSKEVIA KESKEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

SEKÄ TOIMIJOITA 

 

Työpajatoiminta perustuu lakeihin ja asetuksiin. Keskeiset toimintaa säätelevät lait 

ovat nuorisolaki sekä laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttavan työtoiminnan 

toteuttaminen perustuu työnhakijalle tehtyyn aktivointisuunnitelmaan. Etsivä nuoriso-

työntekijä on keskeinen toimija nuoren työttömyyden pitkittyessä ja kuntouttavan työ-

toiminnan toteuttamisen aikana.  
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6.1 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrittää sen, miten kuntasektorin tulee toteuttaa 

kuntouttavaa työtoimintaa.  

 

Kuntouttava työtoiminta tulee sovittaa henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen 

mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän haas-

teellista. Toiminta ei saa vakavasti loukata henkilön uskonnollista tai muuta eettistä 

vakaumusta. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 4 luku, 13 §.) 

 

Työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson ai-

kana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan 1-4 kertaa viikon aikana ja 

yhden päivän aikana työtoiminnan keston tulee olla vähintään neljä tuntia. (Laki kun-

touttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 4 luku, 13 §.) 

 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta sisältää säädökset niistä toimenpiteistä, joilla pa-

rannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeen-

tulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edis-

tetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomai-

sen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin 

osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. (Laki kuntouttavasta työtoimin-

nasta 2.3.2001/189, 1 luku, 1 §.) 

 

Tässä laissa tarkoitetaan aktivointisuunnitelmalla pitkään työttömänä olleelle henki-

lölle työllistämisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi laadittavaa suunnitel-

maa, joka laaditaan yhteistyössä kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä henkilön 

kanssa. Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, 

jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työl-

listymiselle, ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa jär-

jestävän tai toteuttavan tahon välille. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

2.3.2001/189, 1 luku, 2 §.) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoi-

minnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai 
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kuntayhtymän tai rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai 

rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Kunnan tulee tiedottaa työ- ja elin-

keinotoimistoa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta. 

Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. (Laki kuntouttavasta työtoimin-

nasta 2.3.2001/189, 2 luku, 6 §.) 

 

Kunta on vastuullinen riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, 

että toiminta tullaan järjestämään tämän lain mukaisesti sekä aktivointisuunnitelmassa 

tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla. (Laki kuntoutta-

vasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 2 luku, 6 §). 

 

Aktivointisuunnitelmaan merkitään henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot 

sekä arvio aikaisempien julkisten työvoimapalveluiden tuloksista ja vaikutuksista. 

Suunnitelmaan sisällytetään myös arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja 

kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta sekä toimenpiteet, 

jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoi-

mintaa, muita sosiaalipalveluja sekä kuntoutus-, terveys- ja koulutuspalveluja. (Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 3 luku, 8 §.)  

 

Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai jul-

kisia työvoimapalveluja. Näiden ohella suunnitelma voi sisältää myös työllistymis-

mahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita. (Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 3 luku, 8 §.) 

6.2 Nuorisolaki 

Nuorisolain tehtävänä on määritellä puitteet joiden mukaan nuorisotyöttömyyttä hoi-

tavat tahot toteuttavat toimintaansa.  

 

Nuorisolaissa säädetään nuorisotyön ja toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta 

sekä niihin liittyvästä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä sekä valti-

onrahoituksesta. Tämän lisäksi noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä velvoit-

teita. (Nuorisolaki 1285/2016, 1 luku, 1 §.) 
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Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 

sekä kykyä ja edellytyksiä yhteiskunnassa toimimiseen sekä tukea nuorten yhteisölli-

syyttä, kasvua, itsenäistymistä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista.  Lain 

tavoitteena on tukea nuorten harrastamista sekä toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, 

edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä pa-

rantaa nuorten kasvu- sekä elinoloja. (Nuorisolaki 1285/2016, 1 luku, 2 §.) 

6.3 Etsivä nuorisotyö 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tukea tarvitseva nuori sekä auttaa häntä 

niiden palvelujen sekä muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäisty-

mistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa, koulutukseen ja 

työmarkkinoille pääsyä. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuo-

ren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunnat tai 

useat kunnat yhdessä. Kunta voi hankkia etsivä nuorisotyön -palvelut myös nuorten 

palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että palvelu on järjestetty 

lainmukaisesti. Etsivä nuorisotyö perustuu ensisijaisesti nuoren itsensä antamiin tie-

toihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta, mutta voidaan myös aloittaa muiden 

viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. (Nuorisolaki 1285/2016, 3 luku, 10 

§.) 

 

Parkanossa etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä Parkanon kaupungin työelämän palve-

lukeskuksen kanssa. Toiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön kuntouttavan työ-

toiminnan, nuorten työpajan, TE-toimiston, Yhteispalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. 

Etsivän nuorisotyöntekijä on mukana asiakkaiden palvelutarvearvioinneissa aina tar-

peen vaatiessa. Työntekijä osallistuu nuorten työpajan toimintaan satunnaisesti. Hänen 

toimenkuvaansa kuuluu nuorten kanssa keskusteleminen, arjenhallintaan liittyvien asi-

oiden hoitamisessa neuvominen sekä viriketoiminnan ylläpitäminen.  
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7 AIHEESEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS 

 

Ala-Kauhaluoma ym.  (Ala-Kauhaluoma, M., Keskitalo, E., Lindqvist, T. & Parpo, A. 

2004, 93, 94) ovat toteuttaneet vuosina 2002-2003 kuntouttavaa työtoimintaa koske-

van tutkimuksen.  He ovat tutkineet ja arvioineet kuntouttavaa työtoimintaa teoreetti-

sen kirjallisuuden, seitsemältä pilottipaikkakunnalta saadun laadullisen aineiston sekä 

kahdesta kunnasta kerätyn havainnointi- ja haastatteluaineiston avulla. Lisäksi tutki-

muksessa on tutustuttu kolmannen kunnan eli Helsingin kuntouttavaan työtoimintaan 

ilman varsinaisia haastatteluja. Tutustumiskäynnit kuntien kuntouttavaan työtoimin-

taan tehtiin vuodesta 2002 ja tutkimuksen haastattelut on toteutettu alkuvuodesta 2003.  

Haastattelut kerrotaan tehdyn teemahaastatteluin, avoimin ja keskustelunomaisin 

haastatteluin sekä syvähaastattelun piirteitä mukaillen.  (Ala-Kauhaluoma ym. 2004. 

93, 94.) 

 

Ala-Kauhaluoma ym. (2004) ovat tutkimuksessaan nimenomaan kiinnostuneita koke-

muksista, joita ihmisillä on ollut.  Tutkimuksessaan he tarkastelevat työttömyyttä mo-

nen tasoisena ilmiönä, laajana rakenteellisena ja myös ihmisen toiminnan ja merkityk-

senantojen kysymyksenä. Ala-Kauhaluoman ym. mukaan yksilön tasolla tarkasteltuna 

laajamittaisen työttömyyden –ilmiön käsitettä voidaan tutkia myös ihmisen toiminnan 

ja muutoksen kautta. Kuntoutuksen voi määritellä olevan ihmisen muutoksen tuke-

mista. Ala-Kauhaluoman ym. mukaan kuntoutuminen tarkoittaa prosessia, jonka 

avulla ihminen saavuttaa itselleen suotuisemman elämän tilanteen. Kyse voi siis olla 

etenemisestä työnsuuntaan tai se voi olla jokin muu selkeytynyt elämäntilanne. (Ala-

Kauhaluoma ym. 2004, 94, 96.) 

 

Tutkijat kuvaavat kokemuksiaan työtoiminnan tapahtumapaikoilla leppoisiksi, läm-

minhenkisiksi sekä huumoripitoisiksi. Naisten työtehtävät olivat pääsääntöiset tekstii-

litöitä eli poppanan kutomista ja erilaisia ompelutöitä. Miehet ja naiset molemmat ver-

hoilivat huonekaluja. Miehet tekivät purku- ja korjaustöitä sekä entisöivät huoneka-

luja. Miehet myös kierrättivät, etenkin sen jälkeen, kun koko toimintakeskusrakennus 

oli korjattu kuntouttavan työtoiminnan käyttöön. Rakennuskorjaus-, saneeraus ja maa-

laustyötä tehtiin eri puolilla kuntaa. Viher- sekä puutarhatyöt olivat osa toimintaa ja 
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niitä tehtäviä tekivät sekä miehet että naiset. Työtehtäviä oli toimintakeskusten, eri-

laisten puutyöverstaiden, metallipajojen ja vastaavien lisäksi mm. erilaisissa laitok-

sissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, suurkeittiöissä. Kummassakaan kunnassa ei tutki-

muksen mukaan ollut vaikeuksia löytää erilaisia tehtäviä. Katsottiin, että kunnan työn-

tekijät olivat tehneet varsin hyvää pohjatyötä, mikä näkyi paikkojen löytymisen help-

poutena. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 97.) 

 

Ala-Kauhaluoma ym. (2004) kuvaavat tutkimuksessaan toisen tutkittavan kunnan työ-

pajaohjaajan toimenkuvaa. Kunnassa on otettu käyttöön ns. tuetun työn menetelmä. 

Tuettu työllistyminen on yksilöllistä valmennusta ja tukea työllistymiseen eli asiak-

kaan kuntoutumista opiskeluun, tukityöhön, oppisopimuskoulutukseen tai mahdolli-

sesti palkkatyöhön. Ohjaaja etsii kuntouttavan työtoiminnan paikat sekä ohjaa, valvoo 

ja seuraa kuntoutujan työn onnistumista. Työtoimintaan osallistuminen perustuu kun-

toutujan henkilökohtaiseen aktivointi- sekä kuntoutussuunnitelmaan. Ennen työtoi-

minnan aloittamista kuntoutujan kanssa käydään läpi työelämän pelisäännöt, mikä on 

kuntoutujan kannalta erittäin tärkeää. Työtoiminnassa toimitaan joustavin työehdoin, 

mutta noudatetaan normaalin työyhteisön työaikoja sekä poissaolomenettelyä. (Ala-

Kauhaluoma ym. 2004, 97-99.) 

 

Tutkimuksen mukaan Ala-Kauhaluoma ym. (2004) esittävät, että kuntouttavaan työ-

toimintaan ohjautuu yleensä ammattikouluttamaton pitkäaikaistyötön, jonka kohdalla 

suotuisaan päämäärään päästään yleensä hitaalla etenemisellä. Osa lopettaa työtoimin-

nan tai se keskeytyy muuten. Silloin pyritään ohjaamaan kuntoutuja esimerkiksi päih-

dehuollon tai mielenterveyspalvelujen piiriin. Monet palaavat takaisin työtoimintaan. 

(Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 99, 100.) 

 

Yhteenvedossa tutkimuksestaan Ala-Kauhaluoma ym. (2004) toteavat, että tutkimuk-

sen tavoitteena oli kuvata kuntouttavan työtoiminnan sisältöä siihen osallistuvien työt-

tömien näkökulmasta ja heidän tilanteistaan käsin. Kuntouttavan työtoiminnan mah-

dollisuudet elämänhallinnan parantumisen ja osallisuuden lisäämisen suhteen ovat ai-

neiston perusteella varovaisen myönteisiä tai jopa melko myönteisiä, jos sitä tarkastel-

laan siihen osallistuneiden ihmisten elämäntilanteiden kannalta. Elämäntilanteiden pa-

rantumisella tässä tarkoitetaan elämänrytmin normalisoitumista, yleistä virkistäyty-

mistä. päihteiden käytön parempaa hallintaa ja elämän mielekkyyden lisääntymistä. 
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Huomioitavaa tutkimuksessa on, että työtoiminnan keskeyttäneitä tai siitä kieltäyty-

neitä henkilöitä ei tavoitettu. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 106.) 

8 PARKANON KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJA 

 

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskus toteuttaa Parkanossa nuorten työpaja-

toimintaa. Työpajatoiminnan periaatteena on tarjota erittäin matalan kynnyksen pal-

velua nuorille elämäntilanteen selvittelyyn ja tulevaisuuden rakentamiseen. Aikaisem-

min toiminta on ollut työvoimapoliittista koulutusta ja 1.9.2012 alkaen valmennusta. 

Valmennus sisältää samat alueet kuin koulutuksessakin, mm. työnhakukoulutusta, 

vuorovaikutustaitojen kehittämistä, elämänhallintaa ja arjesta selviytymistä. 

 

 

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen sekä Yhteispalvelun organisaa-

tiokaavio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupungin valtuusto 

Kaupungin hallitus 

Perusturvalautakunta 

Työelämän palvelukeskus 

Kuntouttava työtoiminta Nuorten työpaja 

v 

Yhteispalvelu  

Parkano-Kihniö 
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Työelämän palvelukeskuksen sekä Yhteispalvelu Parkano-Kihniön toiminnat ovat pe-

rusturvaosaston alaisia. Työelämän palvelukeskukseen kuuluvat kuntouttava työtoi-

minta sekä nuorten työpaja. Kuntouttavassa työtoiminnassa sekä nuorten työpajalla 

työskentelevät työpajaohjaajat vastaavat toiminnastaan perusturvajohtajalle. Nuorten 

työpaja on toiminut Parkanon kaupungin alaisena useita vuosia ja vuonna 2011 toi-

mintaan haettiin valtionavustusta. Rahoitus toimintaan tulee Pohjanmaan ELY-

keskukselta sekä Parkanon kaupungilta.  

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelee kaksi vakituisessa työsuhteessa olevaa 

työntekijää ja nuorten työpajalla yksi vakituinen työntekijä. Satunnaisesti kuntoutta-

vassa on myös lähihoitajaopiskelijoita suorittamassa harjoitteluaan tai työkokeilussa 

olevia henkilöitä. Vuositasolla nuoria oli nuorten työpajalla vuonna 2016 29 nuorta ja 

vuonna 2017 toteuma tulee olemaan 32 nuorta. Lokakuussa 2017 sopimuksen alaisia 

nuoria oli 16. Henkilöresursseista on näitä 16 työpajanuorta kohden käytettävissä yksi 

työntekijä.  

 

Vuonna 2016 kaikki 29 nuorta tuli työpajalle TE-toimiston kautta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että työttömyyden jatkuessa TE-toimisto on kutsunut nuoren työttömän työnhaki-

jan aktivointisuunnitelman tekoon (malli Pirkanmaan TE-toimiston aktivointisuunni-

telmalomakkeesta liite 1). Suunnitelman tekoon osallistui jokaisen asiakkaan kohdalla 

asiakkaan itsensä lisäksi työpajaohjaaja sekä TE-toimiston asiantuntija. Näille työpa-

jalla aloittaville nuorille tehdään yksilöllinen suunnitelma pajajakson pituudesta, joka 

on aina aluksi kolmen kuukauden pituinen. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan tällöin 

osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan 1-4 päivää/vko ja vähintään 4h/päivä, 

kesto 3 kk. 

 

Parkanon kaupungin kuntouttava työtoiminta sekä nuorten työpaja sijaitsevat keskei-

sellä paikalla Parkanon keskustassa niin kutsutulla vanhalla paloasemalla.  Tilat ovat 

vanhat ja suorastaan ankeat, sisustusta myöten. Talon alakerrassa sijaitsee kuntouttava 

työtoiminta ja nuorten työpaja on talon yläkerroksessa. Kuntouttavan työtoiminnan ti-

laan kuuluu työpajaohjaajien työhuoneiden lisäksi pieni ompeluhuone, keittiö/oleske-

lutila sekä puuntyöstötila. Kuntouttavan työtoiminnan myyntiin valmistamat tuotteet 
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ovat esillä pienessä myyntitilassa. Nuorten työpajan tila talon yläkerrassa sisältää pie-

nen opetuskeittiön sekä keittiön vieressä olevan oleskelutilan. Yläkerrassa on myös 

tietotekniikkatila, joka pääsääntöisesti on kuntouttavan asiakkaiden käytössä.  

 

Pajapäivä alkaa klo 8.00. Se, miten monta nuorta minäkin päivänä osallistuu toimin-

taan, on kysymysmerkki. Nuoret voivat itse päättää osallistumispäivän tai -päivät.  En-

simmäiset nuoret tulevat aamulla kahdeksan aikoihin ja viimeiset noin kymmeneltä ja 

puoliltapäivin yleensä työpajalla ei enää ole asiakkaita, vaan he ovat lähteneet. Todel-

linen toimintaan osallistuva aika jää todennäköisesti moneltakin nuorelta alle sovitun 

neljän tunnin.  

 

Tilakysymys ja henkilöresurssien vähyys väistämättä vaikuttavat työpajan ilmapiiriin. 

Työpajanuoret ovat tuoneet julki tyytymättömyytensä toimintaan ja etenkin toiminnan 

puutteeseen. Nuorten kertoman mukaan pajalla ei yleensä tehdä oikein mitään –juo-

daan vain kahvia. Työpajaohjaaja kertoo vuonna 2016 toiminnan painottuneen nuorten 

kanssa yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Työpajalta on vierailtu mm. TE-toimiston järjes-

tämässä REKRY-tapahtumassa. Työpajalla on vieraillut Parkanon kaupungin hyvin-

vointikoordinaattori, joka on pitänyt erilaisia luentoja eri teemoista mm. terveellinen 

ruokavalio, päihteet. Nuoret ovat olleet mukana metsämuseon siivouksessa sekä val-

mistaneet metsämuseolle luontopolkujen opastekyltit ja pystyttäneet ne. Nuoret osal-

listuivat myös Parkanon joulunavauksen toimintoihin sekä puutarhapäivän esitteiden 

tuottamiseen ja jakeluun. Vahojärven leirikeskuksessa nuoret olivat siistimässä piha-

alueita sekä inventoimassa leirikeskuksen irtaimistoa. Parkanon kaupungin nuoriso-

toimen kanssa on nuorten mielipiteet huomioiden suunniteltu ja toteutettu ohjattu kun-

tosaliharjoittelu kerran viikossa, johon on saanut vapaaehtoisesti osallistua. Etsivä 

nuorisotyöntekijä osallistuu työpajan toimintaan noin kaksi kertaa kuukaudessa yk-

silö- ja ryhmäkeskusteluin sekä ulkoillen nuorten kanssa.  
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9 TUTKIMUKSEN AINEISTON KERUU 

9.1 Aineistonkeruumenetelmät 

Hanna Vilkan (2015) mukaan laadullista tutkimusta tehdessä tarkastellaan merkitysten 

maailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Merkityskokonaisuudet vuorostaan 

ilmenevät ihmisistä lähtöisin olevina ja ihmisiin päätyvinä tapahtumina, kuten ajatuk-

sina, toimintana, päämäärien asettamisena tai esimerkiksi yhteiskunnan rakenteina ja 

hallintavaltana. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tavoittaa ihmisen omat ku-

vaukset koetusta todellisuudesta. (Vilkka 2015, 118.) 

 

Tutkimusaineistoa voidaan kerätä monella eri tapaa laadullisella tutkimusmenetel-

mällä toteutetussa tutkimuksessa. Näissä tutkimuksissa kaikki ihmisten tuottama ma-

teriaali kertoo niistä laaduista, jota ihmiset ovat eläessään kokeneet. Silloin, kun tutki-

musaineistoksi valitaan ihmisten kokemukset puheen muodossa, tutkimusaineistoa ke-

rätään haastatteluina. Jokaisessa haastattelutavassa on aina kysymys järjestelmällisestä 

tiedonkeruun muodosta ja tästä syystä olisi oikeampi tapa puhua tutkimushaastatte-

lusta. Laadullisen tutkimuksen haastattelumuotoja ovat avoin haastattelu sekä syvä-

haastattelu. Avoimessa haastattelussa ja syvähaastattelussa tutkimushaastattelua ei ra-

kenneta kysymysten tai teemojen ympärille, vaan aihepiiristä keskustellaan haastatel-

tavan kanssa useita kertoja ja haastateltava voi puhua vapaamuotoisesti haluamistaan 

näkökulmista. Avoin haastattelu toteutuu yleensä yksilöhaastatteluna ja perustuen 

vuorovaikutukseen. Haastattelijan on mahdollista tehdä syventäviä kysymyksiä haas-

tateltavan vastausten ja kuvausten perusteella. Haastattelijan tulee rakentaa jatkumo 

haastateltavan esittämän kuvauksen perusteella esittämillään uusilla kysymyksillä. 

(Vilkka 2015, 122-127.) 

 

Vilkka (2015) toteaa, että empiiristen kysymysten muotoilussa on tärkeää, että tutkija 

tuntee laadullista tutkimusmenetelmää käytettäessä kohderyhmän, toimintaympäristön 

ja kulttuurin. Ihmisten käsitykset ja kokemukset ovat kulttuurisidonnaisia ja tilanne-

kohtaisia. Tällöin ihmisten kokemusten ja käsitysten ymmärtäminen ja tulkinta edel-
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lyttävät kohderyhmän, kulttuurin ja toimintaympäristön tuntemusta. Tutkimusta teh-

dessään tutkijan tulisi tuntea tutkittavan kulttuurinen elämänkokokonaisuus.  (Vilkka 

2015, 130.) 

 

Haastateltavien tahojen valinnassa on muistettava se, mitä ollaan tutkimassa. Tärkeä 

kriteeri on, että haastateltavalla on omakohtaista kokemusta tutkittavasta asiasta. 

(Vilkka 2015, 135.) 

 

Tutkimuksessani haastattelin avoimen haastattelun keinoin Jalasjärven työpajaohjaa-

jaa Jenni Rauhalaa, Ikaalisten starttipajaohjaajaa Jenni Kemppaista sekä Ruoveden 

työpajan ohjaajaa Petri Luuppalaa.  

 

Tutkimusaineistoa voidaan kerätä myös havainnoinnilla. Hirsjärvi ym. (2004) esittä-

vät, että havainnoinnin suurin etu on sen avulla mahdollisesti saatava välitön, suoraa 

tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Ha-

vainnoinnin avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin ja voidaankin sanoa, että se 

on todellisen elämän ja maailman tutkimista. (Hirsjärvi ym. 2004, 202.) 

 

Havainnoinnin lajeista osallistuva havainnointi on tavanomainen tapa havainnoida ih-

misen toimintaa ja saada tietoa tutkittavasta yksilönä. Tällöin saadaan tietoa myös yh-

teisön sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä. Osallistuvassa havainnoinnissa tutki-

muksen tekijällä on rooli, jonka avulla hän tekee havaintoja tutkimastaan ilmiöstä ole-

malla vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Osallistuvaa havainnointia tehdessään 

tutkija osallistuu sekä ihmisenä että tutkijana tutkittavan yhteisön arkielämään. (Vilkki 

2015, 142-143.) 

 

Tutkimuksessani toteutin osallistuvaa havainnointia. Jokaisella kolmella työpajatapaa-

misella tapaamiset sujuivat hyvin samalla kaavalla: ensimmäiseksi tutustuimme työ-

pajojen tiloihin ja sen jälkeen keskustelimme työpajojen päivittäisestä toiminnasta. Ta-

pasin myös työpajalla asiakkaana olevia nuoria ja keskustelin heidän kanssaan. Koin 

tapaamiset erittäin mielekkäiksi, koska toiminta oli jo entuudestaan tuttua ja pys-

tyimme vertailemaan keskenämme omien toimipaikkojemme toimintoja. 

 



24 

Valitsin tutkimukseni kohteeksi Parkanon lähikuntien työpajatoimintaa toteuttavat ta-

hot. Näillä toimijoilla toimintakenttä on samankaltainen Parkanon työllisyyspalvelui-

den kanssa. Aineistonkeruun toteutin avoimin haastatteluin sekä osallistuvalla havain-

noinnilla kirjaamalla muistiin tapaamisen aikana kokemani keskeisimmät asiat.  

 

Laitoin alkukeväästä 2017 sähköpostia Ikaalisiin, Jalasjärvelle, Ruovedelle, Virroille 

sekä Hämeenkyröön. Muutaman sähköpostittelun tuloksena tapaamiset toteutuivat 

Ikaalisiin, Jalasjärvelle sekä Ruovedelle. Lähestyin sähköpostilla myös Sastamalaa, 

mutta en saanut tapaamista sovittua aikataulun puitteissa. Hämeenkyrön ja Virtain työ-

pajoilta en saanut minkäänlaista vastausta, enkä tavoittanut kyseisiä työpajaohjaajia 

puhelimitse. 

9.2 Kunnon Paja, Jalasjärvi 

Maaliskuun lopulla 2017 kävin tapaamassa Jalasjärven työpajalla työpajaohjaaja Jenni 

Rauhalaa. Työpaja sijaitsi kaksikerroksisen punatiilirakennuksen 2.kerroksessa Jalas-

järven keskustan tuntumassa. Tilat olivat täälläkin vanhat, mutta erittäin valoisat. Oles-

kelutila oli iso ja tähän tilaan oli kaikki muut toiminnat liitetty, mm. minikeittiö ja 

ompelu- ja tietokoneet. Viereinen puuntyöstöluokka oli myös tilava ja valoisa, mutta 

Rauhala olisi toivonut sinne enemmän koneita ja laitteita työskentelyn avuksi. 

 

Rauhala kertoi, että he ovat rakentaneet kolme erilaista viikoittaista työjärjestystä. Yk-

silökohtaisesti kartoitetaan asiakkaan tilanne ja tämän perusteella määritellään, minkä 

työjärjestyksen mukaan hän tulee pajalla työskentelemään. Esimerkiksi, jos aktivoin-

tisuunnitelmassa on sovittu, että asiakas on pajalla 1 päivän viikosta, niin tämä päivä 

on aina maanantai. Jos päiviä on määritelty 2 päivää viikossa, niin nämä päivät ovat 

aina maanantai ja tiistai jne. Työjärjestykseen on lukujärjestystyyliin määritelty tun-

tien aiheet. Päivittäinen työaika on aina klo 9-14. Tällä hetkellä pajalla oli konkreetti-

sesti paikalla neljä asiakasta, sillä kaikki muut noin kahdestakymmenestä asiakkaasta 

oli sijoitettuna Jalasjärven kunnan eri hallinto-osastojen yksiköihin, missä he suoritti-

vat kuntouttavaa työtoimintaa työelämälähtöisesti. 
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Pajalla on kaksi työpajaohjaajaa vakituisessa työsuhteessa sekä lisänä vielä kunnan 

kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  

9.3 Ikaalisten nuorten starttipaja 

Sovin tapaamisen Ikaalisten nuorten starttipajalle huhtikuulle 2017.  Ikaalisten startti-

paja sijaitsee Ikaalisten keskustassa vanhassa puutalomiljöössä. Nuorten starttipaja on 

tarkoitettu niille nuorille, joilla elämän- ja arjenhallintaan liittyvät kysymykset eivät 

mahdollista työssä tai työpajalla käyntiä. Kun nuoret tuntevat olevansa valmiita osal-

listumaan työpajalla työskentelyyn tai muihin työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin, 

sopimukset voidaan näiden tahojen kanssa tehdä.  

 

Starttipajalla työskentelee yksi kokoaikainen ja yksi 50 %:n työajalla oleva ohjaaja. 

He tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä kaupungin etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. 

Nuoria pajalla on päivittäin keskimäärin 6-8.  

 

Tunnelma taloon sisään astuessa oli heti lämminhenkinen sekä kodikas. Talo on re-

montoitu ja kalustettu hyvin nuorille sopivaan tyyliin. Käytetyt värit niin seinämateri-

aaleissa kuin huonekaluissa olivat kirkkaita, värikkäitä ja uudenaikaisia. Vaikka talo 

oli vanha, niin siitä oli osattu onnistuneesti tehdä viihtyisä ja toimiva.  

 

Työpajaohjaaja Jenni Kemppainen kertoi, että ohjaajat suunnittelevat viikkokohtai-

sesti päiväohjelmat. Päivän teemoja ei kerrota etukäteen –näin poissuljetaan mahdol-

lisuus jättää osallistumatta itselleen vastentahtoiseen aihealueeseen. Tiloissa oli tilava 

ja hyvin kodinomainen opetuskeittiö, jossa päivittäin valmistettiin ohjatusti päivän ate-

riat. Keittiön vieressä oli iso oleskelutila ja siitä seuraavana audiohuone. Lisäksi oli 

muutama pieni huone varsinaiselle työtoiminnalle, esimerkiksi askartelulle, ompelulle 

ja opiskelulle. 

 

Ikaalisissa aktivointisuunnitelmaan määritellään, minä päivänä tai päivinä asiakas on 

paikalla. Esimerkki: jos aktivointisuunnitelmassa määritellään, että olet työpajalla 2 
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päivää viikossa, niin samoin määritellään myös, mitkä viikonpäivät ne tulevat ole-

maan. Starttipajalla on toimintaa neljänä päivänä viikosta klo 9-14 ja ohjaajien kerto-

man mukaan asiakkaat noudattavat tätä aikataulua. 

 

Starttipajan läheisyydessä sijaitsee Ikaalisten kuntouttavan toiminnan työpaja, missä 

asiakkaat työskentelevät yksilökohtaisen aktivointisuunnitelmansa mukaisesti tietyn 

tuntimäärän viikossa. Työpajalla on mahdollisuus ohjatusti tehdä mm. puu- ja ompe-

lutöitä, työskennellä tarra- tai laserleikkauspajalla, osallistua musapajan toimintaan tai 

opiskella pajakoulun puitteissa.  Työpajan yhteydessä on lisäksi myös kierrätyskeskus, 

jonka toimintaan voi halutessaan osallistua. Työpajalla on myös tarjolla veloitusta vas-

taan kotipalveluapua sekä ulkotyöryhmä.  Työpajan päivä alkaa joka aamu klo 8.00 

aamu-uutisten katsomisella ja kahvihetkellä. Työpajaohjaaja Jouko Salonen kertoi, 

että käytäntö on todettu erittäin hyväksi –näin asiakkaat seuraavat päivittäin uutisia ja 

asiakkaat saadaan tiettyyn kellon aikaan joka aamu paikalle.  

9.4 Työpaja Akseli ja työpaja Amanda, Ruovesi 

Ruoveden työpajalle, Työpaja Akseliin, tapaaminen toteutui toukokuun alussa. Työ-

pajaohjaaja Petri Luuppala esitteli toimintaa sen hetkisissä väistötiloissa. Tila oli pel-

tinen varastohalli teollisuusalueen kupeessa. Hallissa oli asiakkaiden käyttöön raken-

nettu puuntyöstötila. Seinän takana oli työpaja Amanda, jonka yhteydessä oli myös 

kierrätyskeskus sekä työpajan ompelutila. Itse tilat vaikuttivat suorastaan masenta-

vilta, mutta toiminta jota tilojen ulkopuolella toteutettiin, oli kattava. Työpajan kautta 

tarjotaan mm. piha- ja ympäristönhoitoa, korjaus- ja aputöiden tekoa sekä myyntiin 

erilaisia puutöitä, esimerkiksi roskakatoksia, huvimajoja, koirankoppeja ja postilaatik-

kotelineitä.  

 

Ruoveden kunnan eri hallinto-osastot tarjoavat säännöllisesti kuntouttavalle työtoi-

minnalle mahdollisuutta toteuttaa asiakkaiden toimintaa heidän osastoillaan. Luuppala 

kertoi juuri myös neuvottelevansa pesulapalvelujen tuottamisesta kunnan päivätoimin-

tayksikölle.  
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tapaamiset Ikaalisten, Ruoveden ja Jalasjärven nuorten työpajoille koin kokonaisuu-

dessaan erittäin antoisiksi. Avoimet haastattelut työpajaohjaajien kanssa olivat rentoja 

ja kysymykset ”miten teillä tämä tehdään” sinkoilivat molemmin puolin. Tutkimuk-

seni perusteella löysin muutaman käytännön, jota voitaisiin käyttää Parkanon kaupun-

gin nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen.  

 

Ikaalisten nuorten starttipajalla on tehty ”suuntaa antavat” päivittäiset lukujärjestykset. 

Aiheet on määritelty, mutta päivä, koska niitä toteutetaan, ei ole asiakkaan tiedossa. 

Jalasjärven nuorten työpajalla on määritelty selkeästi sekä tunti- että päiväkohtaisesti 

jokaisen pajapäivän kulku.  

 

Parkanon nuorten työpajalla on selkeä ongelma, että nuoret eivät noudata kellonaikoja 

ja pajalle tulo- ja lähtöajat venyvät. Jokaisella haastatellulla työpajalla on olemassa 

selkeät aikataulut siitä, moneltako päivä alkaa ja moneltako se loppuu ja asiakkaat 

noudattavat niitä. Ikaalisten työpajan käytäntö, että kaikki tulevat aamulla kello kah-

deksaan pajalle ja päivä alkaa yhteisellä hetkellä katsomalla aamu-uutiset, vaikuttaa 

erittäin hyvältä käytännöltä.  

 

Sekä Ikaalisissa, Ruovedellä että Jalasjärvellä määritellään aktivointisuunnitelmaa 

tehdessä, minä viikonpäivinä asiakkaan tulee osallistua pajatoimintaan. Tämä helpot-

taa suuresti työpajaohjaajien työtä. Silloin tiedetään, mikä on päivän todennäköinen 

vahvuus ja ketä paikalla mahdollisesti on. Parkanon nuorten työpajalla nuoret saavat 

itse päättää, kuinka he ovat paikalla. Nykyinen käytäntö vaikeuttaa työpajapäivän oh-

jelman suunnittelua ja toteutusta. 

 

Selkeä ero tuli myös kuntien osallisuudesta sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan asiak-

kaita kaupungin eri yksikköihin. Siten asiakkaat voivat suorittaa kuntouttavaa työtoi-

mintaa työelämälähtöisesti. Jalasjärvellä oli jopa kunnan työllistämistä asiakkaista 

suoranaista pulaa; paikkoja olisi ollut, mutta ei ollut tekijöitä.  Samoin Ruovedellä ja 

Ikaalisissa oli useita työllistämiskohteita. Parkanon kaupungilla kaupungin puistopuoli 
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sekä tekninen osasto ovat pääsääntöisesti olleet ne osastot, minne on ollut mahdolli-

suus päästä tekemään kuntouttavaa työtoimintaa. Kolmella tutkittavalla kunnalla oli 

kattavat verkostot paikallisiin yrityksiin sekä kolmanteen sektoriin. Näitä verkostoja 

hyödyntämällä nuoret kartoittivat ja hakivat työkokeilupaikkoja.  

 

Parkanon kaupungin kuntouttava työtoiminta sijaitsee Parkanon keskustassa vanhalla 

paloasemalla. Tilat ovat vanhat ja epäkäytännölliset, ja mielestäni se heijastuu myös 

kuntouttavan työtoiminnan sekä nuorten työpajan asiakkaisiin. Kuntouttavan työtoi-

minnan puolella ilmapiiri on jonkin verran parempi kuin mitä nuorten työpajalla. Moni 

nuorista käyttäytyy passiivisesti ja ärtyneesti. Nuoret tuovat suorasukaisesti julki tyy-

tymättömyytensä tilakysymykseen. 

11  YHTEENVETO 

 

Yhteenvetona totean, että Parkanon kaupungin nuoren työpajan kehittämisen kannalta 

ensisijaisesti pitäisi rakentaa yksityiskohtainen koululukujärjestyksen kaltainen, päi-

väohjelma nuorten työpajalle. Ohjelmassa tulisi näkyä päivän aloittamisajankohta, 

tuntien pituudet ja vähintäänkin alustavaa tietoa tunnin aiheesta. Ohjelmaan merkat-

taisiin taukojen ajankohdat ja pituudet sekä päivän päättymisajankohta. Koko pajayh-

teisö tulisi velvoittaa noudattamaan sitä. Päiväohjelma helpottaisi työpajaohjaajien 

tunti/päiväsuunnittelua ja antaisi myös raamit nuorten päivän kulkuun.  

 

Mielestäni Ikaalisten pajan käytäntö katsoa päivittäin aamu-uutiset yhdessä oli hyvä. 

Näin nuoret seuraisivat vähintäänkin kerran päivässä uutisia.  

 

Aktivointihaastatteluja tehdessä olisi tärkeää myös Parkanon asiakkaille määrittää ne 

viikonpäivät, joina he ovat velvoitettuja osallistumaan toimintaan. Tämä selkeyttäisi 

työpajaohjaajien työtä – he tietäisivät päivittäin läsnäolijoiden määrän ja pystyisivät 

suunnittelemaan päivän kulkua nykyistä paremmin. Osallistumispäivien määrittämi-

nen aktivointisuunnitelmaan auttaisi myös asiakkaita elämänhallintaan liittyvissä ky-

symyksissä; heillä olisi selkeä rytmi viikon aikana työtoimintaan osallistumisen osalta. 
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Tämän hetken toimintatavan mukaan nuoret voivat itse määritellä, minä viikonpäivänä 

he osallistuvat toimintaan. 

 

Tutkittavien kuntien panos nuorten mahdollisuuteen tehdä kuntouttavaa työtoimintaa 

kuntien eri yksiköissä oli vaikuttavaa. Parkanossa voitaisiin miettiä, onko kaupungilla 

resursseja vastaavaan. Näin nuoret aktivoituisivat pajan ulkopuolelle ja kuntouttava 

työtoiminta olisi enemmän työelämälähtöistä.  

 

Haastatellut kunnat tekivät tiivistä yhteistyötä kuntiensa etsivän nuorisotyön kanssa. 

Parkanon kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä tekee nykyisinkin yhteistyötä nuorten 

työpajan kanssa. Näkisin, että Parkanossa etsivän tulisi vielä nykyistä enemmän osal-

listua toimintaan ja sitä kautta edesauttaa nuorten aktivointia erilaisiin toimintoihin.  

 

Parkanon kaupungin nuorten työpaja sijaitsee keskellä kaupunkia. Paikallisesti puhu-

taan ”vanhasta paloasemasta”. Nykyiset tilat koetaan epäkäytännöllisinä. Keväällä 

2017 on tilakysymystä mietitty päättäjien keskuudessa ja toivommekin työyhteisössä, 

että asia etenee lähikuukausina. Näkisin, että asianmukaiset ja käytännölliset tilat mo-

tivoisivat koko työpajayhteisöä päivittäiseen toimintaan nykyistä positiivisemmin - 

pajalla kaivataan mm. käytännöllisempää ja tilavampaa opetuskeittiötä ja nuorten 

omassa käytössä olevaa tietotekniikkatilaa. Uusien tilojen kautta olisi mahdollista ke-

hittää erilaisia vaihtoehtoisia työpajatoimintoja.  

12 POHDINTAA 

 

Työelämän palvelukeskuksen toiminnan päämääränä on mm. asiakkaiden työllistymi-

nen ja ohjaaminen koulutukseen sekä valmentaa asiakkaita elämänhallintaan liitty-

vissä asioissa. Nähdäkseni opinnäytetyöni tulokset ja niiden mahdollinen toteuttami-

nen työpajan päivittäisessä toiminnassa tukisivat näiden päämäärien tavoittelemista. 

Aikataulut ja niiden noudattaminen kuuluvat niin työelämään kuin koulumaailmaan-

kin. Mielestäni kuuluu ihan perusasioihin, että tullaan työpaikalle ja kouluun aikatau-
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lujen puitteissa ja, että päivä päättyy myös sovitun aikataulun mukaisesti. Selkeän päi-

vittäisen/viikoittaisen rytmin rakentaminen palvelisi myös valmennusta elämänhallin-

taan liittyvissä kysymyksissä. Toimintatapojen muutokset toisivat todennäköisesti 

esiin muutosvastarintaa, mutta tällöin pitäisi vain sitkeästi seistä tehtyjen päätösten 

takana ja jatkaa uusien toimintatapojen toteuttamista. 

 

Mielestäni Parkanon kaupungin nuorten työpajan tärkein tavoite on menestyvän toi-

minnan kannalta asiakaskierron nopeuttaminen tuloksellisesti, eli lähtiessään pajalta 

nuoret sijoittuvat työelämään tai ohjautuvat koulutukseen ja, että pajajakson kestoksi 

tulisi maksimissaan 3-6 kuukautta. Nähdäkseni tätä tavoitetta tukisi kattavan verkos-

ton luominen paikkakunnan rekisteröityihin yhdistyksiin sekä kaupungin eri yksiköi-

hin, niin että kuntouttavaa työtoimintaa voisi enenemässä määrin toteuttaa todellisilla 

työpaikoilla. Sitä kautta nuoret tutustuisivat ja osallistuisivat työelämään ja mahdolli-

suudet työllistyä lisääntyisivät.  

 

Nähtäväksi jää, tullaanko Parkanon kaupungin nuorten työpajan toimintamallia kehit-

tämään tämän opinnäytetyön tulosten perusteella. Uskoisin näiden uusien toimintata-

pojen edesauttavan nopeampaan asiakaskiertoon työpajalla sekä tulokselliseen työ- ja 

opiskelupaikan hakuun. Selkeiden sääntöjen ylläpitäminen sekä niiden noudattamisen 

velvoittaminen ehkäisisi mahdollisesti myös nuorten syrjäytymistä.  
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  LIITE 1 

 

AKTIVOINTISUUNNITELMA 

Asiakkaan nimi 

 

Suunnitelma 

Hakijalla on artesaanin koulutus. Työllistynyt mm. kaupan kassalla, myyjänä ja viimeksi va-

rastotyöntekijänä. Edellisessä suunnitelmassa sovittu toteutui. TE-palveluista käytettävissä 

työkokeilu, 1-6 kk, työmarkkinoille paluun tukemiseksi tai ammatinvalinta- ja uravaihtoehto-

jen selkiyttämiseksi, palkkatukimahdollisuus määrärahojen puitteissa sekä valmennukset. 

Aloittaa kuntouttavan työtoiminnan Parkanon kaupungilla työelämän palvelukeskuksessa 

3.10.2017 alkaen, 4 pv/vko ja 4 h/pv. Sopimuksen kesto 3 kuukautta. Työtehtävinä erilaiset 

käsityöt. Työtoiminnan tavoitteena löytää polku työelämään tai koulutukseen. Varaa ajan 

työttömien terveystarkastukseen. Suunnitelma laadittu etäyhteydellä ja laadinnassa mukana 

Parkanon kaupungilta Sanna Työvalmentaja. Hakija hyväksyy suunnitelman ja kuittaa sovitut 

toimet Omassa asioinnissaan.  

 

Tehtävät, jotka auttavat minua saavuttamaan tavoitteeni työnhaussa: Viimeistään 

1. Osallistun kuntouttavaan työtoimintaan   03.10.2017 

2. Menen terveystarkastukseen    25.09.2017 
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  LIITE 1 

 

AKTIVONTISUUNNITELMA 25.09.2017 

Työnhakija 26.03.1968 

 

 

Olemme laatineet tämän suunnitelman yhteistyössä ja sitoudumme toimimaan sen mu-

kaisesti. Arvioimme yhdessä suunnitelman toteutumista ja tarkistamme suunnitelmaa 

seuraavan sovitun asioinnin yhteydessä.  

 

 

25.09.2017 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 

 

 

 

 

Työnhakija  Asiantuntija 

 

 

 

 

Parkanon kaupunki 

 

 

 

Asioi kanssamme verkossa (www.te-palvelut.fi). 

Oma asiointi-verkkopalvelussa voit kertoa TE-toimistolle suunnitelmassa sovittujen teh-

tävien tai palvelujen toteutumisesta. Ilmoita kunkin sovitun tehtävän tai palvelun toteu-

tumisesta viimeistään sovittuna päivänä.  
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