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1 JOHDANTO 

 

 

Vuonna 2010 ja 2011 olin mukana Työhön-hankkeessa, jossa suoritin projektiopinto-

ni. Työhön-hankkeen työ ja sen aihealueet kiinnostivat minua paljon ja päädyin sitä 

kautta tekemään opinnäytetyöni Työhön-hankkeeseen. Aihe muotoutui pian ja lähtö-

kohtina siihen olivat Työhön-hankkeen loppuminen ja mahdollisesti uuden hankkeen 

aloittaminen. Lisäksi kiinnostus hankkeen vaikutuksista ja asiakkaiden mielipiteistä 

hanketta kohtaan muovasivat opinnäytetyöni aiheen asiakkaiden kokemuksien tutki-

miseksi. Työhön-hanke on Lapinlahdella Lapinlahden kunnan alaisuudessa toimiva 

hanke pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja vaikeasti työllistyville. Hankkeen tavoi-

te on työllistää asiakkaat avoimille työmarkkinoille tai ohjata heidät koulutuksiin. Työ-

hön-hankkeen lisäksi toimeksiantajana on Lapinlahden kunta ja Pohjois-Savon elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lapinlahti on Pohjois-Savossa sijaitseva noin 10 

400 asukkaan kaupunki. Se liittyi yhteen vuoden 2011 alussa sen naapurikunnan, 

Varpaisjärven kanssa. Yhtyneen kunnan nimeksi jäi Lapinlahti. (Sollo 2011.) Lapin-

lahden työttömyysaste oli vuoden 2012 elokuussa 9,7%. (Joutselainen 2012, 3.) Käy-

tän opinnäytetyössäni Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 

lyhennettä ELY-keskus. 

 

Pitkäaikaisyöttömien työllistämishankkeita on tutkittu Suomessa paljon. Suomessa 

toimii jatkuvasti kymmeniä hankkeita, joissa tuetaan pitkäaikaistyöttömien työllisty-

mistä.  Hankkeet ovat pitkälti samanlaisia sisällöiltään, mutta niitä kohdennetaan eri-

laisille ryhmille, kuten kehitysvammaisille, vammautuneille, pitkäaikaistyöttömille ja 

muille, jotka kärsivät pitkittyneestä työttömyydestä. 

 

Suomessa pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeita tutkitaan valtakunnallisesti, 

mutta myös opinnäytetöissä. Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen kampukselta on 

valmistunut monia opinnäytetöitä lähikuntien työllistämishankkeisiin. Lähivuosina Ii-

salmen kampukselta on valmistunut opinnäytetöitä muun muassa Lapinlahdelle Tu-

LaVa-hankkeeseen, Iisalmeen Silmu-projektiin ja Kuopioon Työpolku-hankkeeseen. 

Kaikissa edellä mainitsemissani hankkeissa etsitään yksilöllisiä työllistymispolkuja 

pitkäaikaistyöttömille ja tuetaan heitä elämän eri osa-alueilla. Hankkeista tehdyt opin-

näytetyöt tutkivat hankkeessa mukana olleiden subjektiivisia kokemuksia hankkeessa 

olosta ja sen vaikutuksista.  
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Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus, johon haastattelen viisi hankkeen asiakas-

ta puolistrukturoidulla lomakkeella. Työssäni haetaan ratkaisuja kysymykseen, miten 

hankkeen asiakkaat ovat kokeneet hankkeen vaikutukset. Tavoitteena on hakea vas-

tauksia Työhön hankkeen vaikuttavuudesta asiakkaisiin. Samalla saadaan tietoa 

hankkeen toiminnan hyvistä ja kehitettävistä puolista, joita voidaan taas hyödyntää 

seuraavaa hanketta suunniteltaessa. Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössäni on, 

tukevatko pitkäaikaistyöttömille tarkoitetut Työhön-hankkeen toimenpiteet heidän 

työllistymistään ja onko hankkeella ja sen tarjoamilla toimenpiteillä muita hyvinvointia 

edistäviä vaikutuksia?  

 

Opinnäytetyöni on merkityksellinen, koska pitkäaikaistyöttömyys on ajankohtainen 

aihe yhteiskunnallisesti. Pitkäaikaistyöttömyyttä pitäisi pyrkiä ehkäisemään ja poista-

maan, koska se on erittäin suuri uhka ihmisen hyvinvoinnille niin fyysisesti, psyykki-

sesti kuin sosiaalisestikin. Yhteiskunnallisesti ajateltuna pitkäaikaistyöttömyys on ta-

loudellisesti erittäin kallista. Pitkäaikaistyöttömyys tuo aina mukanaan taloudellisia 

ongelmia niin yhteiskunnallisesti, yhteisöllisesti kuin yksilöllisestikin. (Holma & Salo-

nen 2001, 33 – 34.)  

 

Omassa opinnäytetyössäni erona muihin samalla alueella tehtyihin opinnäytetöihin 

on näkökulman erilaisuus. Muissa edellä mainitsemissani opinnäytetöissä on tutkittu 

pitkäaikaistyöttömyyttä ihmisen elämänkaaren ja voimavaraistamisen näkökulmasta. 

Minun opinnäytetyössäni viitekehyksenä toimii aktiivinen sosiaalipolitiikka. 
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2 TYÖ- JA SOSIAALIPOLITIIKAN TAVOITTEET 

 

Kun vuosituhannen vaihteen jälkeen yhteistyö EU:n kanssa lisääntyi, Suomeen ran-

tautui aktiivisen sosiaalipolitiikan käsite. Aktiivinen sosiaalipolitiikka on työn ja sosiaa-

liturvan välisten suhteiden uudelleen arviointia. Monesti sanotaankin, että ”työ on 

parasta sosiaalipolitiikkaa”, koska työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan tavoitteet 

ovat hyvin limittäiset ja monesti työvoimapoliittisia tavoitteita saavutettaessa saavute-

taan myös sosiaalipoliittisia tavoitteita. Näin ollen myös sosiaalipoliittisten tavoitteiden 

saavuttaminen täyttää myös työvoimapoliittisia tavoitteita muun muassa työkyvyn ja 

työkunnon parantamisen ja ylläpitämisen kohdalla, joka taas on yhtä kuin ihmisten 

hyvinvointi. Tämän johdosta on alettu kehittää sosiaalipolitiikkaa työhön kannusta-

vaksi ja velvoittavaksi, jotta molempien poliittisia tavoitteita saataisiin saavutettua 

entistä tehokkaammin (Karjalainen, Pasuri, Saikku & Seppälä 2008, 14 – 15.) Aktiivi-

sen työvoimapolitiikan toimenpiteet kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vas-

tuulle ja aktiivisen sosiaalipolitiikan sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2011). 

 

Aktiivisen sosiaalipolitiikan lisäksi Suomeen otettiin vaikutteita Euroopasta aktiiviseen 

työvoimapolitiikkaan, jonka idea tuli alun perin Tanskasta. Niin sanottu Tanskan malli 

tuli Suomeen parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta. Tanskan mallissa tarkoituk-

sena on ”keppi ja porkkana” -käytännöillä kannustaa työntekijät vaihtamaan työpaik-

kaa ja menemään nopeasti takaisin työelämään, jotta työttömyys ei pitkittyisi. Käy-

tännössä Tanskan malli tarkoittaa sitä, että hyvät työttömyyskorvaukset rohkaisevat 

työntekijöitä vaihtamaan työpaikkaa. Työnantajan asemassa irtisanominen on help-

poa, koska irtisanomisaikoja ei ole. Irtisanomisaikojen puuttuminen helpottaa myös 

uusien työntekijöiden palkkaamista. Jos työtä ei ala työttömäksi jäämisen jälkeen 

löytyä, työntekijä otetaan niin sanotusti tehokäsittelyyn, jolloin hänelle tarjotaan useita 

työpaikkoja lyhyenkin ajan sisään. Työntekijän on lähestulkoon pakko ottaa työ vas-

taa, jollei halua menettää työttömyyskorvauksia. Korvausmäärien uusiutumiseen tar-

vitaan vuosi työtä. (Koroma 2005.) 

 

Kaikesta huolimatta Tanskan malli ei ole täysin sopiva sellaisenaan Suomeen, koska 

Suomella ei ole varaa vastaavanlaiseen sosiaaliturvaan kuin Tanskalla on. Toisek-

seen elinkeinorakenne Suomen ja Tanskan välillä on liian erilainen, jotta samanlainen 

työllisyyspolitiikka istuisi myös Suomeen. Suomessa elinkeinorakenne koostuu paris-

ta suuresta ja monista pienistä yrityksistä, jotka eivät työllistä läheskään niin paljon 

ihmisiä kuin Tanskassa, jossa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistä-
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vät paljon ihmisiä. Kuitenkin vaikutteita Tanskan mallista on otettu Suomeen muun 

muassa aktiivisen työvoimapolitiikan osalta, jolla työllistymistä Suomessa pyritään 

parantamaan. (Cronberg 2011.) 

 

Suomessa työvoimapolitiikka on politiikkaa, jossa pyritään parantamaan työmarkki-

noiden toimintaa. Onnistuneella työvoimapolitiikalla voidaan edistää työmarkkinoiden 

toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä. Viime vuosina uhkatekijöi-

nä työvoimapolitiikalle ovat olleet osaavan työvoiman pula ja laaja työttömyys. (Elin-

keinoelämän keskusliitto 2011.) 

 

Työvoimapolitiikka voidaan jakaa kahteen osaan, aktiiviseen ja passiiviseen työvoi-

mapolitiikkaan. Aktiivinen työvoimapolitiikka on palveluja ja toimenpiteitä, joita työ- ja 

elinkeinohallinto tarjoaa työnantajille ja työtä etsiville. Passiivinen osa on työttömyys-

turvan osa, johon kuuluu työttömyyden perusteella maksettavat sosiaalietuudet, ku-

ten työttömyyspäiväraha. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on menossa työmarkkinoiden toimivuus ja rakennemuu-

tosohjelma, jonka tavoitteena ja toimintapisteenä on avainasemassa työmarkkinoiden 

hyvä toimivuus. Työmarkkinoiden hyvä toimivuus tarkoittaisi entistä parempaa työ-

voiman liikkumista, talouden kasvamista sekä kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäänty-

mistä. Näihin tavoitteisiin pyritään varsin monen hallitusohjelman toimenpiteillä, kuten 

kannustavalla verotuksella, sosiaaliturvalla sekä työvoiman ammatillisella ja alueelli-

sella liikkuvuudella. Rakennemuutokseen taas tarjoutuu erinomainen lähtökohta Työ- 

ja elinkeinoministeriön ja sen alaisten, ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteistyöllä. 

Näiden toimenpiteiden ja yhteistyön ansiosta Suomella voisi olla mahdollisuus tulok-

selliseen ja vaikuttavaan työvoimapolitiikkaan (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012b) 

 

Sosiaalipolitiikka tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla tasoitetaan hyvinvoinnin jakautu-

mista kansalaisryhmien ja eri elämänvaiheiden välillä. Keskeisenä lähtökohtana on 

siis kansalaisten hyvinvoinnin varmistaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 4.) 

Sosiaalipolitiikka on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat sosiaaliturvapolitiikka sekä 

sosiaalipolitiikan erityislohkot. Sosiaaliturvapolitiikkaan kuuluvat sosiaalivakuus ja 

sosiaalihuolto, johon kuuluvat sosiaalipalvelut, sosiaaliavustukset ja toimeentulotuki. 

Sosiaalipolitiikan erityislohkoihin kuuluvat terveyspolitiikka, asuntopolitiikka, kansain-

välinen sosiaalipolitiikka. Lisäksi erityislohkoihin voidaan katsoa kuuluvaksi muun 

muassa alue- ja ympäristöpolitiikka, kulutuspolitiikka, alkoholipolitiikka ja perhepoli-
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tiikka. Sosiaalipolitiikkaa ovat myös tavallaan talouspolitiikka, työpolitiikka ja kulttuuri-

politiikka. (Raunio 1989, 42 – 47.) 

 

Kuviosta 1 nähdään Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 

-julkaisussa esitellyt sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet vuodelle 2020. Strategiset 

valinnat tavoitteista on tiivistetty kolmeen alueeseen. Alueet pyrkivät mahdollista-

maan vahvaperustaisen hyvinvoinnin kaikille sekä lisäksi luomaan turvallisen ja ter-

veyttä tukevan elinympäristön tasapuolisesti kaikille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 4.)  

 

 

 

KUVIO 1. Sosiaali- ja terveysministeriön strategiset valinnat vuodelle 2020 (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010, 4) 

 

Kuten sosiaali- ja työvoimapolitiikan strategisista tavoitteista ilmenee, hyvinvointi on 

keskeinen käsite ja tavoite molempien strategisissa tavoitteissa. Koska opinnäytetyö-

ni käsittelee juuri käsittelemiäni politiikan osa-alueita, hyvinvointi on tärkeä alue myös 

opinnäytetyössäni. Tämän vuoksi aion käsitellä seuraavissa kappaleissa Erik Al-

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset 
valinnat vuodelle 2020 

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin 

- Vähennetään hyvinvointi- ja 
terveyseroja 

- Asiakaskeskeisyys palvelujen 
lähtökohdaksi 

- Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

- uudet palvelujen rakenteet ja 
toimintatavat 

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja 
turvallisuutta 

- Vahvistetaan ympäristön 
elinkelpoisuutta 

- Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus 
erityistilanteissa 

Vahva perusta hyvinvoinnille 

  - Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea 
päätöksentekoa 

-Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla 

- Elämän eri osa-alueet tasapainoon 

- Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi 
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lardtin hyvinvointiteoriaa, koska se kuvastaa hyvin hyvinvoinnin ”koostumusta”, jota 

aion tutkimustuloksiani arvioidessa käyttää. Erik Allardt määritteli hyvinvointia tarpei-

den tyydyttämisen kautta. Allardtin mukaan hyvinvointi on tila, jossa ihmisillä on mah-

dollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyiksi. Ihminen on siis sitä hyvinvoivampi, 

mitä enemmän hän on saanut perustarpeitaan tyydytetyiksi (Allardt 1976, 27 – 33.) 

 

Kuviosta kaksi näkyy, että Erik Allardtin mukaan hyvinvointi koostuu perustarpeista, 

jotka voidaan jakaa kolmeen osaan. Tasot ovat having eli elintaso, johon kuuluu 

muun muassa tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys. Toinen osa on loving eli 

yhteisyyssuhteet, johon kuuluu muun muassa ystävät ja perhe. Kolmas osa Allardtin 

hyvinvointiteoriassa on being eli itsensä toteuttaminen, johon kuuluu muun muassa 

arvonanto, korvaamattomuus, vapaa- aika ja poliittiset resurssit (Allardt 1976, 27 – 

33.) 

 

 

 

KUVIO 2. Erik Allardtin Hyvinvointiteoria (Allardt 1976, 27 – 33.) 

 

Yhteiskuntapolitiikassa hyvinvointia pidetään tärkeänä päämääränä, mutta se täytyy 

määritellä aina uudestaan, koska hyvinvointi on ajassa muuttuvaa. Hyvinvointi-

käsitteen uudelleen määrittely johtuu ihmisten tarpeiden kehittymisestä ja yhteiskun-

nallisten olosuhteiden muuttumisesta. Allardtin teorian mukaista hyvinvointia voidaan 

mitata empiirisesti havainnoimalla todellisia elinolosuhteita ja ihmisten käyttäytymistä. 

(Allardt 1976, 27 – 33.) 
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Vaikeasti työllistyvien henkilöiden, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten kohdalla 

on arvioitu työvoimapoliittisten toimien olevan melko tehokasta sosiaalipolitiikkaa. 

Aiheesta ei ole saatavilla luotettavaa tutkimusaineistoa, koska nykyiset mittarit eivät 

mittaa luotettavasti ihmisten hyvinvointia. Kuten Erik Allardtin teoriasta totesinkin, 

hyvinvointia voi mitata luotettavasti oikeastaan vain havainnoimalla ihmisiä ja heidän 

elinolosuhteitaan. Niinpä lomakkeet tai muut kuin empiiriset tutkimusmenetelmät eivät 

mittaa hyvinvointia luotettavasti. Työttömien kanssa työskennelleiden työntekijöiden 

mukaan muutos näkyykin asiakkaan olemuksessa ja käyttäytymisessä sekä elämän-

hallintataitojen lisääntymisessä. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 44 – 47.) 

 

 

2.1 Pitkäaikaistyöttömyys yhteiskunnallisena ongelmana 

 

Työmarkkinat ovat yhteiskunnassamme jatkuvasti muuttuva alue, jonka myötä työt-

tömyys ja työllisyys ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön 

työllisyyskatsauksessa elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 246 300. Luku on 

11 300 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömien työnhakijoiden määrästä 

63 100 on pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan tässä tapauksessa 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita. Kuviossa 3 on kuvattu työttömi-

en työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien suhdetta prosenttiluvuin. Kuviosta näh-

dään, että kaikista työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on noin neljäsosa. Pitkäaikaistyöt-

tömiä on 5 700 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 32 400, joka 

oli 2 100 enemmän kuin elokuussa 2011. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 92 900, joka 

sekin oli 3 200 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Miehiä työttömistä oli 

136 500 (55 %) ja naisia 109 900 (45 %). Työttömyysprosentti on siis näiden lukujen 

mukaan 7,3 % (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012c.) 
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KUVIO 3. Työttömyys Suomessa elokuussa 2012 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012c) 

 

Lapinlahden työttömyys on pienempi kuin vuoden 2011 elokuussa. Työttömiä oli 9,7 

% työvoimasta. Vuonna 2011 elokuussa luku oli 11,1 %. Yleisesti ottaen Pohjois-

Savon tilanne on parempi kuin muualla maassa työttömyyden keskiarvon mukaan. 

(Joutselainen 2012, 3.) 

 

Pitkäaikaistyöttömyydellä on laajat vaikutukset yhteiskunnassamme niin yksilö-, yh-

teisö kuin yhteiskuntatasolla. Pitkäaikaistyöttömyys tuo mukanaan ongelmien kierteitä 

kaikilla kolmella tasolla. Tapahtumista yhdellä yhteiskunnantasolla näkyy yleensä 

vaikutuksia myös muilla tasoilla. Esimerkiksi jos kunnassa jokin yritys lopettaa toimin-

tansa, yksilötasolla se lisää työttömyyttä ja sen tuomia seurauksia, esimerkiksi talou-

dellisia ongelmia. Yhteiskuntatasolla yrityksen lopettaminen lisää sosiaalimenoja ja 

vähentää verotuloja ja työpanoksia yhteiskunnassa. Paras keino selvitä työttömyyden 

tuomista ongelmista on varhainen puuttuminen jo ongelmien alkuvaiheessa, jotta 

työttömyys ei pääse pitkittymään, jolloin seurauksena ovat ihmisten terveyden heik-

keneminen ja taloudelliset ongelmat. (Holma & Salonen 2001, 33 – 34.)  

 

Yhteisötasolla vaikutukset ovat myös laajat. Taloudellisten ongelmien vuoksi alueen 

ostovoima pienenee, poismuutto lisääntyy, joka taas laskee asuntojen hintoja. Samal-

la yhteisön elinvoima vähenee ja tulevaisuus alkaa näyttää heikolta. Negatiivisten 

74,4 % 

25,6 % 

Työttömyys Suomessa 

Työttömät työnhakijat

Pitkäaikaistyöttömät
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ongelmien ja ilmiöiden myötä alkaa syntyä ”jengiytymistä” vanhemmissakin ikäluokis-

sa (Holma & Salonen 2001, 34.) 

 

Yksilötasolla ja perheissä suurin ongelma pitkäaikaistyöttömyydessä on yleensä ta-

loudelliset ongelmat, jonka myötä tulee useasti myös muita seurauksia. Seurauksia 

voivat olla muun muassa terveyden heikkeneminen, ammattitaidon väheneminen, 

taloudelliset ongelmat, mielenterveys- ja päihdeongelmat ja syrjäytyminen. Perheissä 

vanhempien pitkäaikainen työttömyys voi laukaista myös lasten ja nuorten syrjäyty-

misen. Lasten ja nuorten syrjäytymiseen pyritään puuttumaan mahdollisimman pian 

peruspalveluiden ja erityispalveluiden lisäämisellä, jotka ovat pääasiassa toimintaa, 

jotka edistävät sosiaalista selviytymistä perheen ongelmien keskellä. (Holma & Salo-

nen 2001, 33 – 34.) 

 

Työttömyyden aikaista työkykyä vahvistavat ja heikentävät tekijät ovat kuitenkin vielä 

hajanaisesti tiedossa niiden keskinäisten yhteyksien ollessa monimutkaisia ja moni-

selitteisiä. Havaittavissa on kuitenkin, että pitkittynyt työttömyys ja toistuvat työttö-

myysjaksot yleensä heikentävät terveyttä ja työkykyä. Yksilöjen väliset erot heikentä-

vistä tekijöistä ovat vaihtelevia. Heikentäviä tekijöitä ovat korkea ikä, taloudelliset 

vaikeudet sekä mielenterveysongelmat ja alkoholin mahdollinen runsas käyttö. Työ-

kykyä ja terveyttä ylläpitäviä ja niin sanotusti suojaavia tekijöitä ovat sosiaalinen tuki, 

palveluiden käyttö, kuntoutus, hyvä itsetunto ja hyvät selviytymiskeinot. Tutkimuksis-

sa on havaittu työkyvyn heikkenemisen olevan jatkuva ja itseään vahvistava kierre, 

jonka takia terveyden negatiivisiin muutoksiin olisi hyvä pureutua jo heti alussa, ettei 

työkyky pääse romahtamaan parantumattomalle tasolle. (Heponiemi 2008, 14 – 15.) 

 

2.2 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen 

 

 

Yhteiskuntatasolla työttömyyden eri muotoja ovat kitkatyöttömyys, suhdannetyöttö-

myys, kausityöttömyys, piilotyöttömyys sekä rakenteellinen työttömyys. Yhteiskunta-

tasolla rakenteellisen työttömyyden käsitteen ymmärtämiseksi on määriteltävä myös 

muut yhteiskunnassa ilmenevät työttömyyden tyypit. Erilaisten työttömyyksien pitkit-

tyminen ja pysyväluontoisiksi muuttuminen on rakenteellisen työttömyyden ilmene-

mismuoto. Seuraavaksi määrittelen viisi työttömyyden tyyppiä, kitkatyöttömyyden, 

suhdannetyöttömyyden, kausityöttömyyden, piilotyöttömyyden sekä rakenteellisen 

työttömyyden. Keskityn työssäni edellä mainitsemistani työttömyyden muodoista ra-
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kenteelliseen työttömyyteen, koska pitkäaikaistyöttömyys on rakenteellista työttö-

myyttä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2003, 8 – 9.) 

 

Kitkatyöttömyys on lyhytkestoista työttömyyttä, joka johtuu esimerkiksi työpaikan 

vaihtamisesta. Kitkatyöttömyys on normaali ilmiö tasapainoisillakin työmarkkinoilla. 

Se johtuu muun muassa eriosapuolien puutteellisista työmarkkinatiedoista. Kitkatyöt-

tömyyttä voidaan parantaa lisäämällä työmarkkinainformaatiota niin työnantajilla kuin 

työntekijöillekin.  (Räisänen 2002, 3 – 4.) 

 

Suhdannetyöttömyyttä on tilanteessa, jossa yritysten tuotteiden kysyntä laskee, eikä 

yritys tahdo sopeutua tilanteeseen palkkojen laskemisella, vaan työntekijöiden irtisa-

nomisilla. Julkinen valta voi estää suhdannetyöttömyyden syntymistä lisäämällä kulu-

tusta, laskemalla työnantajamaksuja ja siten työvoiman hintaa. Muita keinoja edellis-

ten lisäksi ovat verohelpotuksien tarjoaminen ja työvoimapoliittisten tukitoimien li-

sääminen. (Räisänen 2002, 3 – 4.) 

 

Kausityöttömyys on ennakoitavissa oleva työttömyyden muoto, joka vaihtelee vuo-

denaikojen mukaan. Kausityöttömyyttä syntyy esimerkiksi silloin, kun yritysten tuot-

tamien palveluiden tai tuotteiden kysyntä laskee. Tällainen tilanne on normaali esi-

merkiksi hiihtokeskuksissa, kun laskettelurinteiden työntekijät joutuvat kesäksi joko 

muualle töihin tai työttömiksi.  (Räisänen 2002, 3 – 4.) 

 

Piilotyöttömät eivät ole aktiivisesti hakeneet työtä työttömyytensä viimeisen neljän 

viikon aikana, vaikka olisivat muuten työhön käytettävissä. Syitä passiiviseen työn 

hakuun on muun muassa opiskelu, lastenhoito, terveydellinen syy tai he ovat luopu-

neet työnhausta ajatellen, ettei heille ole sopivaa työtä tarjolla. Työvoimatutkimuksis-

sa piilotyöttömät luetaan työvoiman ulkopuolella oleviin. (Tilastokeskus.) 

 

Rakenteellinen työttömyys on vaikea työttömyyden muoto, koska sillä on yleensä 

monta syytä. Rakenteellinen työttömyys johtaa monesti pitkäaikaistyöttömyyteen, 

johon liittyy vakavampia ansiotyöhön kiinnittymisen ongelmia. Rakenteelliseen työt-

tömyyteen johtaa pääasiassa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus 

työmarkkinoilla. Syitä kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon on muun muassa työt-

tömien tietojen ja taitojen vääränlaisuus. Työttömät saattavat olla väärän ikäisiä tai 

asua väärällä paikkakunnalla, jossa ei ole töitä työttömän ammattiosaamisen alueel-

la. Myös kouluttamattomuus ja sosiaaliturvasta johtuvat kannustinongelmat ovat ylei-

siä rakenteellisessa työttömyydessä. Työmarkkinoilla rakenteellinen työttömyys ilme-
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nee runsaina avoimina työpaikkoina ja korkeana pitkäaikaistyöttömyytenä. (Räisänen 

2002, 3 – 4.) 

 

Julkisen työvoimapalvelun laissa pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on 

ollut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Pitkäaikaistyöttömänä 

pidetään myös henkilöä, jolla on ollut useita työttömyysjaksoja yhteensä vähintään 12 

kuukautta. Jaksojen toistuvuuden ja kokonaiskeston perusteella työtön työnhakija 

voidaan rinnastaa pitkäaikaistyöttömäksi. (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 2002, 

7§). Työssäni tarkastelen tarkemmin pitkäaikaistyöttömyyttä, joka kuuluu rakenteelli-

seen työttömyyteen. 

 

Laissa julkisesta työvoimapalvelusta määritellään vaikeasti työllistyvä henkilö, joka on 

työmarkkinatukeen oikeutettu työtön työnhakija. Vaikeasti työllistyvä on saanut työ-

markkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivää tai jonka oikeus työt-

tömyyspäivärahaan on päättynyt työttömyysturvalain enimmäisajan johdosta. (Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta 2002, 7§.) Vajaakuntoinen asiakas on henkilö, jonka 

mahdollisuudet saada ja säilyttää työ tai edetä urallaan ovat huomattavasti heikenty-

neet vamman, sairauden tai vajavuuden takia (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 

2002, 7§). Työhön-hankkeessa pitkäaikaistyöttömät ovat yleensä henkilöitä, joiden 

työttömyys on pitkittynyt erinäisistä syistä yli vuoden ajan, heidän työhistoriansa 

koostuu pääasiassa pätkätöistä tai tukityöllistämisjaksoista tai heidän ammatillinen 

osaamisensa on puutteellista tai vaatii päivittämistä. (Juutinen 2010, 2 – 3.) Pitkäai-

kaistyöttömyys on noussut ongelmaksi vasta 1990-luvun laman jälkeen, jonka seura-

uksena työttömyydestä on tullut sitkeämpää ja pidempi kestoisempaa (Palo 2001, 27 

– 30.) 

 

Pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi tehdään paljon rakenteellista työtä politiikas-

sa. Esimerkiksi perustuslakien mukaan kunnan toimialaan kuuluu työllistäminen. 

Kunnilla onkin tähän tarkoitukseen järjestetty erilaisia työllistämis- ja työllistymispalve-

luyksikköjä. Tukityöpaikkojen lisäksi kunta järjestää työvalmennus- ja harjoittelupaik-

koja, sekä lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa. (Karjalainen, Pasuri, Saikku & Seppälä 

2008, 12 – 13.) 

 

Kuten aiemmin olen todennut, työttömyys on vakava uhka terveydelle sekä taloudelle 

kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Siksi on tärkeää mainita työttömyydestä puhuttaessa 

myös työn merkityksestä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Työn on sanottu tyydyttävän 

ihmisen sosiaalisia, aineellisia ja henkisiä tarpeita. Sosiaalisilla tarpeilla tarkoitetaan 
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ihmisen sosiaalisia suhteita, kuulumista työyhteisöön, joka myös määrittää hänen 

statustaan yhteiskunnassa.  Aineellinen tarve on työstä saatava palkka, työn pysy-

vyys ja työssä olevat olosuhteet. Henkiset tarpeet edustavat taas ihmisen arvostuk-

sen kokemista, itsensä toteuttamista sekä elämän rytmittämistä ja aktiivisuutta. Työtä 

pidetään ihmisen elämän velvollisuutena ja keskeisenä aktiviteettina, joka on ihmisel-

le tarve, jossa saa toteuttaa itseään ja kehittyä. Ilman työtä edellä mainitsemieni tar-

peiden tyydyttäminen jää vähemmälle, joka vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. (Pelko-

nen 2007.) Tämän pohjalta voin todeta, että työllä on suuri merkitys ihmisen elämäs-

sä.  

 

Rakenteellisen työttömyyden ja siihen liittyvän pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen 

on vaikeaa ja resursseja vaativaa. Työvoimapolitiikassa pitäisikin yrittää lisätä ennal-

taehkäiseviä keinoja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Rakenteellisen työttömyyden 

vähentämiseksi myös itse pitkäaikaistyöttömien määrää pyritään vähentämään. 

(Työministeriö 2003, 67.) Alueellisesti ja paikallisesti rakenteellista työttömyyttä vä-

hennetään ja torjutaan työhallinnon, kuntien ja kuntien yhteenliittymien yhteistyöllä 

elinkeinoelämän, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja mui-

den toimijoiden kanssa (Työministeriö 2003, 75). 

 

Työvoimapolitiikan tavoite, työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen, on yksi keino 

rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Työvoimapolitiikan tavoitetta toteuttaa 

työ- ja elinkeinotoimisto, jonka tavoitteena on palvelujen ja toimenpiteiden laadun ja 

vaikuttavuuden parantaminen sekä työnhakijoiden avoimille työmarkkinoille työllisty-

misen tukeminen. Työvoimatoimiston ydintehtävä on avoimien työpaikkojen laadukas 

täyttäminen, työnhakujaksojen lyhentäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaeh-

käisy sekä työnantajien työvoimatarpeiden ja osaamisvaatimusten selvittäminen ja 

ratkaisujen hakeminen yhteistyössä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.) Työvoimatoi-

misto tarjoaa asiakkailleen työllistymisen tueksi työnvälitystä, ammatinvalinnan ja 

uran suunnittelua, koulutus- ja ammattitietopalvelua, työvoimakoulutusta sekä erilai-

sia työllistymistä edistäviä tukipalveluja (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012d.)  

 

Avoimien työmarkkinoiden lisäksi työttömäksi jäänyt henkilö, jolla on hankaluuksia 

sijoittua avoimille työmarkkinoille, voidaan työllistää välityömarkkinoille. Välityömark-

kinat ovat tarjonta työpaikoista, joiden palkkauskustannuksiin käytetään yhteiskunnan 

taloudellista tukea. Välityömarkkinat ovat aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan 

mahdollistamia palveluja, joiden tarkoitus on edistää avoimille työmarkkinoille työllis-

tymistä. Aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan työmarkkinatoimenpiteitä ovat työ-
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harjoittelu, työelämävalmennus ja palkkatuettu työ, joiden tavoitteena on kehittää 

työttömän ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina- asemaa ja työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)  

 

Välityömarkkinoiden lisäksi työtön henkilö voi olla mukana kuntouttavassa työtoimin-

nassa tai muussa sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa, joissa pyritään yllä-

pitämään työttömien henkilöiden toimintakykyä ja parantamaan elämänhallintaa. Kun 

toimintakyky ja elämänhallinta ovat kunnossa, voi kuntouttavassa työtoiminnassa 

ollut henkilö siirtyä suoraan avoimille työmarkkinoille tai vaihtoehtoisesti avoimille 

työmarkkinoille välityömarkkinoiden kautta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)  

 

Suhteellisen uutena palveluna pitkäaikaisen työttömyyden poistamiseen on vielä ke-

hitetty Työvoiman palvelukeskuksen toiminta. Tämä TYP-toiminnaksi nimetty palvelu 

toimii kunnissa, joissa työ- ja elinkeinotoimisto, Kela ja kunta ovat samoissa tiloissa 

työhön kuntouttavien palvelujen osalta, voidaan järjestää myös TYP-toimintaa. TYP 

tarkoittaa työvoiman palvelukeskusta, jossa työtöntä henkilöä pyritään työllistämään 

moniammatillisen tiimin keinoin. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu yleensä TE-

toimiston, Kelan, sosiaalitoimiston ja kunnan työntekijöitä sekä lisäksi sairaanhoitaja 

tai terveydenhoitaja. TYP-toiminta mahdollistaa erilaisten työvoimapalvelujen, työky-

vyn arviointien ja muiden työhön kuntouttavien palveluiden käyttämisen. Perusteena 

TYP-toimintaan pääsemiselle on erityinen palveluntarve, jossa tarvitaan moniamma-

tillisen tiimin näkemyksiä ja keinoja henkilön työllistämiseksi. (Työ- ja elinkeinominis-

teriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela & Suomen Kuntaliitto 2010.) 

 

Edellä mainitsemieni palveluiden lisäksi työttömille on perustettu erilaisia sosiaalipo-

liittisia Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamia hankkeita sekä työ- ja elinkei-

noministeriön rahoittamia hankkeita työttömyyden poistamiseksi. Hankkeiden toiminta 

on yleensä suunnattu juuri pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseen erilaisin yksilöohja-

usta korostavin keinoin. Opinnäytetyössäni toimeksiantajana oleva Työhön-hanke on 

juuri tällainen työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella toimiva hanke, jonka tavoittee-

na on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä ja vajaakuntoisia avoimille 

työmarkkinoille suoraan tai välityömarkkinoiden kautta sekä ohjata koulutuksiin täh-

däten työllistymiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012a.) 
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3 TYÖHÖN-HANKE 

 

Työhön-hanke on Lapinlahden kunnan nelivuotinen työllistämishanke vuosille 2009 – 

2012. Hankkeessa on kaksi työntekijää, hankepäällikkö ja työnohjaaja. Hankkeen 

rahoittajia ovat Lapinlahden kunta ja ELY-keskus. Hankkeen aikana tavoitteena on 

pitää vuositasolla mukana yhtäaikaisesti noin 20 – 30 henkilöä, joiden kanssa teh-

dään yksilöllisiä työllistymissuunnitelmia. Yhteensä hankkeessa on ollut mukana noin 

120 henkilöä. (Juutinen 2010, 2 – 3.) 

 

Hankkeen kohderyhmä koostuu ensisijaisesti Lapinlahtelaisista vaikeasti työllistyvistä 

henkilöistä, pitkäaikaistyöttömistä sekä vajaakuntoisista työnhakijoista. Hanke on 

ottanut myös irtisanomisten vuoksi työttömiksi jääneitä hankkeeseen, mutta näitä 

vain harkinnan mukaan. Hankkeen kohderyhmän asiakkaat ovat yleensä iältään noin 

25 – 50 -vuotiaita. (Juutinen 2010, 2.) 

 

3.1 Työhön-hankkeen tavoitteet 

 

Tavoitteena on, että puolet hankkeen asiakkaista työllistyy yritykseen, joko määräai-

kaiseen tai vakituiseen työhön tai lähtee kouluttautumaan esimerkiksi työvoimakoulu-

tukseen, ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, lisäkoulutukseen tai jat-

kokoulutukseen. (Juutinen 2010, 2 – 3.) 

 

Työllistymistä edistetään erilaisilla palveluilla, kuten työharjoitteluilla, työelämäval-

mennuksella, työkokeiluilla, palkkatukityöllä sekä kouluttautumalla. Kyseisillä toimen-

piteillä edistetään hankkeen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistään syr-

jäytymistä työmarkkinoilta. Tavoitteena on hankkeen asiakkaiden työhön sijoittumisen 

tukeminen, työmarkkinavalmiuksien kohentaminen, valmentaminen ja työllistäminen. 

Hankkeesta ohjataan myös erilaisiin koulutuksiin sekä kuntouttavaan työtoimintaan. 

(Juutinen 2010, 3.) Kuviosta 4 näkyy Työhön-hankkeen yhteistyökumppanit, joiden 

kanssa asiakkaan työllistymistä edistetään muun muassa terveydentilan selvittämi-

sellä ja muilla erilaisilla palveluilla. 
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KUVIO 4. Työhön-hankkeen yhteistyökumppanit 

 

Hankkeen työllistymis- ja koulutussuunnittelussa työvälineenä käytetään yksilöohja-

usta. Yksilöohjauksen tulee olla tavoitteellista mutta realistista. Yhteistyö hankkeen ja 

asiakkaan välillä lähtee asiakkaan omasta halusta suunnitella ja työstää ”uratavoitet-

taan”. Tavoitteena on myös, että asiakas motivoituu omien ajatustensa prosessointiin 

ja tekee tavoitteellisia valintoja. (Juutinen 2010, 3.) 

 

3.2 Polku Työhön-hankkeessa 

 

Polku-ajattelua käytetään useasti työllistämishankkeissa. Sillä kuvataan prosessia, 

jonka työllistämishankkeen asiakas kulkee ikään kuin polkuna kohti työtä ja työelä-

mää. Polku-ajattelu on tullut antiikin kreikan tiedemieheltä ja filosofilta, Aristoteleelta. 

Polku-ajattelu tarkoittaa, että jokainen ihminen pyrkii kohti olemassaolonsa tarkoitusta 

eli telosta. (Muukkonen 2007.) Kuviosta 5 nähdään Työhön-hankkeen asiakaspro-

sessi eli asiakkaan polku hankkeessa.  

 

Työhön- 
hanke 

Oppilaitokset Mielenterveysneuvo
la 

Työ- ja 
elinkeinotoimisto 

Sosiaali- ja 
päihdetyö 

Muut työllistämis- 
ja 

koulutushankkeet 

Yritykset ja 
kolmas sektori 

Kuntaorganisaatiot 
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KUVIO 5. Työhön-hankkeen asiakasprosessi (Juutinen 2010, 3 – 4.) 

 

Polku Työhön-hankkeessa alkaa TE-toimiston ohjauksesta ja asiakkaan allekirjoitta-

masta suostumuksesta. Tämän jälkeen hanke saa uuden asiakkaan perustiedot ja 

kutsuu hänet niiden perusteella alkuhaastatteluun. Alkuhaastattelussa esitellään han-

ke ja selvitetään asiakkaan toiveet, mahdollisuudet, voimavarat sekä työn tekemisen 

esteet. Tämän jälkeen asiakas ja hankkeen työntekijät alkavat yhdessä työstää asi-

akkaan polkua. Jos asiakkaan tavoitteet, mielenkiinnon kohteet, voimavarat tai muut 

työllistymiseen vaikuttavat tekijät muuttuvat, hänelle tehdään uusi tilannearvio ja ohja-

taan TE-toimiston kautta tehtäviin työkykyisyysarviointeihin, jos tilanne sitä vaatii. 

(Juutinen 2010, 3 – 4.) 

 

Valmennuspäivät ovat yleensä asiakkaan seuraava askel Työhön-hankkeessa. Val-

mennuspäivillä (2 – 4 päivää) tehdään työnhakuasiakirjoja, työhaastatteluharjoituksia 

ja valmennetaan työelämän pelisääntöihin ja työnantajan odotuksiin. Lisäksi järjeste-

tään erilaisia luentoja, yritysesittelyjä, ja oppilaitosvierailuja. (Juutinen 2010, 4.) 

 

Työhön valmennusta ja koulutuksiin ohjausta tehdään pitkin hankkeessa oloa. Työ-

hön valmennusta on kaikki yhteydenpito hankkeen ja asiakkaan välillä, kuten työpai-

kan etsintä, asiakkaan tukeminen ja ongelmien ratkonta. Työhön valmennuksella 

Työ- ja elinkeinotoimiston kautta 
asiakkaaksi 

Alkuhaastattelu hankkeessa + 
asiakassuunnitelman laatiminen 

Valmennuspäivät 

Työn hakeminen ja koulutuksiin ohjaus 
(lisäksi mahdollisesti yritysvierailut,  

yritys esittelyt, oppilaitos vierailut yms.) 

Työllistyminen, koulutukseen 
lähteminen 

Hankkeesta uloskirjaaminen, jos 
toimenpiteitä ei enää nähdä 

tarpeellisena 
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pyritään selvittämään ja edistämään työllistettävien valmiuksia työelämää varten ja 

motivoimaan työelämän toimintatavoille. Koulutuksiin ohjaus on koulutuksien etsimis-

tä ja niihin hakemisessa avustamista. Tällä pyritään helpottamaan työllistymistä asi-

akkaiden kohdalla, joilla on alhainen koulutustaso. (Juutinen 2010, 4.) 

 

Palkkatukityöjakso toteutetaan siten, että hankkeen asiakas sijoitetaan johonkin toi-

mipisteeseen tai työpaikkaan, jossa työyhteisö ohjaa ja opastaa tukityöllistettyä työ-

elämän vaatimuksissa, vastuuntunnossa ja valmentaa siirtymisessä työvoimaksi 

avoimille työmarkkinoille. Toinen työllistymisen keino on edelleen sijoittaminen, jossa 

kunta ja yritys tekevät sopimuksen työntekijän sijoittamisesta. Edelleensijoitus on 

tapa antaa yrityksen tutustua työntekijään ja mahdollisesti palkata hänet tukikauden 

lopussa. (Juutinen 2010, 5.) 

 

Liite 1 on esimerkki Työhön- hankkeen mahdollisesta asiakkaasta. Olen keksinyt 

henkilön Miira Maaningan itse, joten se ei ole kukaan Työhön-hankkeen oikeista asi-

akkaista. Esimerkkiasiakas on koulutukseen lähtevä hankkeen asiakas, jonka työllis-

tymismahdollisuuksia parannetaan koulutukseen ohjaamalla. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus 

 

Työssäni haetaan vastauksia kysymykseen, miten hankkeen asiakkaat ovat kokeneet 

hankkeen vaikutukset. Tarkoituksena on siis selvittää haastatteluun osallistuvien oma 

mielipide eli subjektiivinen näkemys hankkeen asiakasvaikuttavuudesta. Tavoitteena 

on hakea vastauksia Työhön-hankkeen vaikuttavuudesta asiakkaisiin. Samalla saa-

daan tietoa hankkeen toiminnan hyvistä ja kehitettävistä puolista, joita voidaan taas 

hyödyntää seuraavaa hanketta suunniteltaessa ja Työhön-hankkeen toimintaa arvioi-

taessa. Lisäksi opinnäytetyöni aihe on tärkeä myös muilla yhteiskunnan tasoilla. Me-

diassa ja politiikassa pitkäaikaistyöttömyys on tärkeä ja paljon keskusteluissa esiinty-

nyt aihe. Pitkäaikaistyöttömyyden negatiiviset vaikutukset yhteiskuntatasolla, yhteisö-

tasolla sekä yksilötasolla tekevät pitkäaikaistyöttömyydestä tärkeän ja ajankohtaisen 

aiheen tutkittavaksi. Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössäni on ”tukevatko pitkäai-

kaistyöttömille tarkoitetut Työhön- hankkeen toimenpiteet heidän työllistymistään ja 

onko hankkeella ja sen tarjoamilla toimenpiteillä muita hyvinvointia edistäviä vaiku-

tuksia?” 

 

 

4.2 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen haastatteluihin osallistui viisi haastateltavaa, jotka olivat vuoden 2010 

hankkeeseen haastateltuja asiakkaita. Heidät arvottiin kaikista vuonna 2010 haasta-

telluista hankkeessa mukana olleista asiakkaista. Arvonnasta jätettiin pois velvoite-

työllistetyt, koska he eivät ole hankkeen kohderyhmää. Mukaan ei myös otettu henki-

löitä, jotka eivät olleet alkuhaastattelussa, eivät olleet missään toimenpiteissä tai oli-

vat saaneet töitä, harjoittelupaikan tai muuta vastaavaa ennen alkuhaastatteluun tu-

loa. Haastateltavaksi arvottiin vain sellaisia henkilöitä, jotka olivat olleet hankkeessa 

ja jossakin toimenpiteessä mukana, yhdessä tai useammassa. Velvoitetyöllistetty 

henkilö on määritelty julkisessa työvoimapalvelulaissa henkilöksi, joka on jäänyt työt-

tömäksi lähellä eläkeikää ja on putoamassa pois ansiosidonnaiselta päivärahalta 

työmarkkinatuelle. Velvoitetyöllistämisellä autetaan velvoitetyöllistettyjä henkilöitä 

pysymään ansiosidonnaisen työttömyysturvan alaisuudessa eläkkeelle jäämiseen 

asti. Velvoitetyöllistäminen koskee vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. 

(Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002).) 



 24 

 

 

4.3 Tutkimuksen vaiheet 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus. Haastatteluissa käytin puolistrukturoitua 

lomaketta, jossa on teemaan liittyviä kysymyksiä. Haastateltavasta riippuen kysy-

myksiä esitetään aiheeseen saattelevasti lisää, jos haastateltava ei pääse aiheeseen 

sisälle tai ei osaa vastata. Näin turvasin se, että saadaan mahdollisimman paljon hy-

vää ja laadukasta tietoa haastateltavilta. Haastattelun kysymykset sain tutkimalla 

samantapaisia opinnäytetöitä ja kokoamalla niistä hyviä kysymyksiä ja aiheita omaan 

kohderyhmään sovittaen. Lisäksi myös teorian tiedon pohjalta sain joitakin kysymyk-

siä aiheeseen liittyen.  

 

Ennen opinnäytetyöhön tulevia haastatteluita tehtiin testihaastattelut kahdelle hank-

keessa olleille. Testihaastatteluissa testattiin lomakkeen toimivuutta ja samalla haas-

tattelija saa kokeilla haastateltavan roolia ja tyyliä, miten haluaa haastatella. Testi-

haastattelut tehtiin 22.11.2011 Teknologia talolla.  

 

Haastattelulomakkeen kysymykset muotoutuivat hankkeen työntekijöiden mielenkiin-

tojen mukaan, minkälaisia asioita he halusivat tietää haastateltavilta hankkeesta. Lo-

makkeessa on kysymyksiä, joiden kautta selviää hankkeen vaikutuksia hyvinvointiin 

ja työllistymiseen. Kysymysten vastaukset antavat myös paljon viitteitä työn merkityk-

sestä, joka taas auttaa tulosten analysointia asiakkaan näkökulman osalta. Lomak-

keen kysymykset käsittelevät myös paljon opinnäytetyöllä keskeisiä käsitteitä, kuten 

osallisuus, asiakaslähtöisyys, arvostuksen tunteminen ja hyvinvointi. 

 

Testihaastatteluissa olleet molemmat testihaastateltavat olivat vuoden 2010 asiakkai-

ta, vaikka tarkoitus oli alun perin ottaa toinen testihaastateltava vuoden 2010 asiak-

kaista ja toinen vuoden 2011 asiakkaista. Vuoden 2011 asiakas kuitenkin perui tulon-

sa juuri ennen testihaastatteluita, joten tilalle otettiin toinen testihaastateltava, joka 

sitten sattui olemaan vuoden 2010 asiakas. Testihaastattelut menivät hyvin. Testi-

haastatteluista ilmeni lomakkeen olevan hyvä ja toimiva, eikä sitä tarvinnut enää 

muuttaa. Lopullinen haastattelulomake löytyy liitteestä 2. Lomakkeen testauksessa 

päädyimme vuonna 2010 haastateltuihin, koska he ovat olleet mukana hankkeen 

toimenpiteissä, mutta hankkeesta olo ajasta ei kuitenkaan ole kulunut liian kauan 

aikaa, etteivätkö he muistaisi hankkeessa olo aikaa kunnolla. Tämän takia he mah-

dollisesti pystyvät arvioimaan myös paremmin hankkeen vaikutuksia heissä itses-

sään, kuin muiden vuosien asiakkaat. Tutkimuksen haastatteluihin osallistui lopulta 
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viisi haastateltavaa, jotka ovat vuoden 2010 hankkeeseen haastateltuja ja hankkees-

sa siten mukana olleita asiakkaita.  

 

Haastateltavat valittiin arpomalla. Hankkeen työntekijät Tiina Juutinen ja Minna Riiko-

nen arpoivat sopiviksi katsottujen asiakkaiden joukosta viisi haastateltavaa ja lisäksi 

kolme varalle. Kun arvonta oli suoritettu, hankkeen työntekijät soittivat haastateltaville 

ja kysyivät halukkuutta osallistua haastatteluun. Yksi arpoutuneista ei osallistunut 

haastatteluun, joten otimme varalle arvotuista asiakkaista ensimmäisen varasijalla 

olevan, joka osallistui haastatteluun. 

 

Haastattelut tehtiin tammikuussa 2012. Haastattelun lupalomake löytyy liitteestä 3. 

Haastatteluiden aikana pyrin luomaan rauhallisen ja mukavan keskustelu ilmapiirin, 

jotta vuorovaikutus onnistuisi hyvin. Mielestäni saavutin tämän tavoitteen hyvin. 

Haastateltavat olivat haastattelussa rauhallisia ja rentoja. Haastatteluiden nauhoitus 

arvelutti joitakin haastateltavia, mutta selitettyäni nauhoitusten tarkoituksen ja merki-

tyksen, kaikki suostuivat haastatteluiden nauhoitukseen. Haastatteluiden jälkeen litte-

roin aineiston ja kirjoitin teoriaosion ja tulokset opinnäytetyöhön. Litteroitua aineistoa 

haastatteluista kertyi 22 sivua. 

 

 

4.4 Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen 

 

Aineiston analyysimenetelmänä opinnäytetyössäni on teorialähtöinen sisällönanalyy-

si. Se tarkoittaa tutkimusta, joka perustuu jo olemassa olevaan teoriaan tai malliin. 

Opinnäytetyössäni se tarkoittaa sitä, että testaan toimiiko työvoimapolitiikka sosiaali-

politiikkana toimeksiantajani hankkeessa. Tällaisesta tutkimuksen analyysistä käyte-

tään myös nimeä deduktiivinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95 – 99). 

 

Sisällönanalyysissä pelkistän haastattelut teemoitellen niitä ja etsien yhteisiä merki-

tyksiä ilmaisuille. Analysoin haastatteluni jaotellen ne asiakasprosessin vaiheisiin, 

jolloin Työhön- hankkeen eri asiakasprosessivaiheiden hyvät ja kehitettävät puolet 

tulevat vaiheittain esille. Haastattelun vastauksissa pohdin myös osallisuuden sekä 

asiakaslähtöisyyden osaa hankkeessa sekä tietenkin vaikuttavuutta, miten hanke on 

asiakkaisiin vaikuttanut. Tulosten kirjoittamisen yhteydessä vertaan tuloksiani muihin 

kyseisestä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, jotta nähdään, ovatko tulokset yhteneviä. 
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4.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisyys ja luotettavuus ovat koko tutkimuksen ajan olleet tärkeitä ja niitä on otettu 

huomioon kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Mielestäni olen myös onnistunut hyvin 

eettisyyden ja luotettavuuden vaalimisessa. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksymi-

sen jälkeen haastatteluille ja opinnäytetyön tekemiselle piti hakea tutkimuslupa, jonka 

sain joulukuussa 2011. Tämän jälkeen arvoimme hankkeen työntekijöiden kanssa 

haastateltavat rajaamastamme kohderyhmästä. Arpominen sulki pois haastateltavien 

valikoimisen, jolla olisi voitu hakea tietynlaisia vastauksia ja vastaajia. Arpomalla  

haastateltavien valikoiminen ja tulosten manipulointi siten vältettiin ja tutkimuksesta 

saatiin luotattavampi. 

 

Haastatteluiden alussa jokaiselta haastateltavalta kysyttiin lupaa haastatteluun ja 

luvan saatuani he kirjoittivat nimensä paperiin, jossa kirjallisesti pyysin heidän lu-

paansa haastatella heitä. Haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen litteroin aineiston. 

Säilytin aineistot omassa huoneessani, jossa muut eivät päässeet käsiksi aineistoi-

hin. Näin haastateltavat pysyivät anonyymeinä ja aineistot salaisina, jonka haastatel-

taville haastatteluiden alussa lupasinkin. Opinnäytetyön valmistuttua tuhosin aineistot 

silppurilla, jolloin kukaan ei voi nähdä niitä vastaisuudessakaan. Haastattelunauhat 

poistin tietokoneeltani ja tietokoneen roskakorista, ettei kukaan voi päästä niitä kuun-

telemaan.  

 

Opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa kirjoitin tutkimuksen tulokset niin, ettei lainatuista 

haastattelun vastauksista tai muista haastateltavien sanomisista voi tunnistaa, kuka 

on sanonut mitäkin. Näin myös kirjoitusvaiheessa haastateltavat pysyivät tunnista-

mattomina. Vaitiolovelvollisuus sitoo minua tietenkin vielä tutkimuksen teon jälkeen, 

mikä pitää haastateltavien henkilöllisyydet salassa vastaisuudessakin.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Haastatteluiden viidestä vastaajasta 3 oli naisia ja 2 miehiä. Heistä yksi oli 25 – 30 -

vuotias, kaksi oli 50 – 55 -vuotiaita ja loput kaksi olivat 55 – 60 -vuotiaita. Taustatieto-

jen kysymykset toimivat eräänlaisina lämmittelykysymyksinä, joiden vastaukset mer-

kitsin suuripiirteisesti tunnistettavuuden ehkäisemiseksi. 

 

Tiedon hankkeesta haastateltavat olivat saaneet työ- ja elinkeinotoimistosta (3 vas-

taajaa) ja hankkeen työntekijöiltä itseltään (2 vastaajaa). Kaikki vastaajista tulivat 

kuitenkin loppujen lopuksi mukaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, koska sitä kautta 

yhteistyö saatiin asiakkaan, työ- ja elinkeinotoimiston ja Työhön-hankkeen välille toi-

mimaan parhaiten. Mukaan hankkeeseen vastaajat olivat lähteneet siksi, että halusi-

vat töihin. Kaikki kertoivat haluavansa edes kokeilla työllistymistä hankkeen kautta, 

koska muutakaan ei ollut näköpiirissä. Haastateltujen vastauksista näkee, että työ on 

heille merkityksellistä. 

 

Haastateltavien polut Työhön-hankkeessa olivat hyvin erilaisia. Heistä neljä oli ollut 

Työhön-hankkeen järjestämillä valmennuspäivillä. Lisäksi haastateltavat olivat olleet 

erilaisissa toimenpiteissä, kuten harjoittelussa, palkkatukityössä, työkokeilussa sekä 

yritysvierailuilla mikä kellekin haastateltavalle oli sopinut parhaiten. Myös avoimille 

työmarkkinoille oli työllistynyt haastateltavista kaksi. Koulutukset sen sijaan eivät kiin-

nostaneet haastateltavia. Korkea ikä ja lähenevä eläkeikä sekä sairaudet estivät 

useimpien töiden tekemistä, jonka vuoksi myöskään koulutukset eivät kiinnostaneet.  

 

Kysymys, jossa kysyttiin hankkeen palveluiden riittävyydestä ja kehittämisestä, vas-

taajat olivat pitkälti samoilla linjoilla. Yleisesti ottaen kaikki vastanneet ovat olleet tyy-

tyväisiä hankkeen palveluihin. Vastaajat toivoivat ainoastaan lisää koulutuksia, joiden 

pituudet voisivat vaihdella. Muun muassa ohjausta hakemuksien ja ansioluetteloiden 

tekoon toivottiin lisää. Myös lisää atk-koulutusta toivottiin. Hyvänä hankkeessa nähtiin 

yritysvierailut, joita hankkeen asiakkaiden kanssa tehdäänkin. Vierailuja voisi olla 

lisääkin, jotta pääsisi tutustumaan erilaisiin vaihtoehtoihin, mihin voisi työllistyä. Haas-

tatteluiden mukaan pitkittyneen työttömyyden myötä arkuus lisääntyy, eikä uskalla 

enää lähteä omin päin vierailemaan yrityksiin tai kysymään töitä. Niinpä vierailut koet-

tiin hyvänä ja niitä toivottiin lisää. Tämä kysymys oli monen vastaajan mielestä han-

kala ja olisi vaatinut pidempää miettimistä. Tämä oli sellainen kysymys johon moni ei 

osannut varautua, mikä osaltaan mahdollisesti vaikutti lopullisiin vastauksiin. 
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Kaikki haastatellut kokivat olleensa aktiivisia hankkeen aikana. Kaikki vastanneista 

olivat hakeneet töitä itsenäisesti sekä tuen avulla hankkeessa ollessaan. Tukea tarvit-

tiin yrityksiin yhteydenotoissa, hakemuksien ja ansioluetteloiden teossa sekä yritys-

käynneillä.  

 

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä hankkeen vapaaehtoisuudesta. Heidän mielestään 

se oli hyvä asia, ettei pakotettu, vaan sai lähteä itse mukaan, koska halusi. Eräs vas-

taaja kertoi, ettei pidä karenssilla uhkailusta ja muusta vastaavasta, mitä TE-

toimistossa monesti tehdään. Työhön-hankkeeseen lähteminen koettiin mukavampa-

na ja mielekkäänä sen vapaaehtoisuuden takia. Tosin yksi vastaaja arveli, että pieni 

pakote voisi olla joidenkin kohdalla paikallaan, mutta suurimman osan mielestä va-

paaehtoisuutta kuitenkin pidettiin hyvänä asiana hankkeessa. 

 

5.1 Valmennusjakso 

 

Haastateltavista neljä oli ollut valmennusjaksoilla. Valmennusjaksot koettiin pääasi-

assa hyvinä ja sellaisina, että niistä oli apua. Monet haastateltavista olivat olleet val-

mennusjakson tapaisilla kursseilla aiemminkin työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Haas-

tattelujen perusteella hyvää kursseilla oli se, että he saivat ansioluettelonsa järjestyk-

seen, oppivat atk- taitoja ja näkivät muita ihmisiä sekä kertasivat haastatteluihin kuu-

luvia asioita valmistautumisesta itse haastatteluun. Vastaajat kertoivat, että kursseilla 

oli hyvä ilmapiiri, jonka vuoksi siellä oli myös mukava käydä.  

 

Erään vastaajan mielestä kurssi olisi voinut olla pidempi, kun taas eräs vastaaja ei 

nähnyt kurssia tarpeelliseksi omalla kohdallaan. Hänen mielestään sen ikäisenä ei 

enää tarvitse sellaisia taitoja, mitä kurssilla käytiin läpi.   

 

 

Hyvät päivät ne oli. Ne olis tietysti voinu olla pidemmät. Kyllä niistä kuitenkii oli 
apua ja opin ainakkii atk-taitoja. 

 

 

5.2 Työllistyminen 

 

Työhön tai harjoitteluun lähteneiltä kysyttiin saivatko he vaikuttaa työpaikan tai har-

joittelupaikan valintaan. Toinen kysymys oli työpaikan tai harjoittelupaikan saamises-

ta ja siitä, miten se vaikutti haastateltavaan. Kolmantena oli kysymyksiä muutoksesta, 
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mitä hankkeessa olo aikana haastateltavassa oli tapahtunut. Kolmannesta kysymys 

kohdasta on taulukko 1. 

 

Haastateltavista kaikki olivat saaneet vaikuttaa työpaikan tai harjoittelupaikan valin-

taan. Se tuntui heistä hyvältä, koska he saivat lähteä sinne, mikä heitä kiinnosti, eikä 

heitä pakotettu sinne. Myös töihin pääseminen tuntui haastatelluista hyvältä. He ker-

toivat oppineensa uusia taitoja, tavanneensa uusia ihmisiä ja piristyneensä työnteos-

ta, vaikka joidenkin kohdalla työ oli ollut raskastakin. 

 

Taulukossa 1 tarkastelen muutoksia, joita haastatelluissa oli tapahtunut hankkeessa 

olo aikana. Taulukossa mitataan hankkeen asiakasvaikuttavuutta, joka tarkoittaa, 

onko hanke saanut asiakkaissaan aikaan muutosta elämäntilanteessa tai toimintaky-

vyssä (ks. Teittinen 2012). Ensimmäisessä kohdassa nähdään muutoksia itsessä, 

mistä nähdään, että hanke on saanut haastatelluissa aikaan mielialan kohoamista ja 

hyvää mieltä. Hankkeen tuki ja apu työllistymisessä on piristänyt haastateltuja. Toi-

sessa kohdassa nähdään, että myös ihmissuhteissa on tapahtunut muutoksia. Mel-

kein kaikki haastatelluista ovat tavanneet uusia ihmisiä ja tutustuneet uusiin työkave-

reihin. Tämä nähtiin hyvänä asiana, koska uudet ihmissuhteet ovat yleensä aina posi-

tiivisia asioita. 

 

Kolmannessa kohdassa tarkastelen muutoksia arkirutiineissa. Tässäkin kohdassa 

nähdään, että muutoksia on tapahtunut positiiviseen suuntaan. Arkirutiinit ovat ta-

saantuneet lähes kaikilla haastatelluilla. Vapaa-ajan vietto -kohdassa taas ei ole ta-

pahtunut juuri mitään muutosta. Hankkeessa olo ei siis ole vaikuttanut vapaa-ajan 

viettoon. Taloudellisen tilanteen muutos on vaihteleva, kuten taulukosta nähdään. 

Muutos riippuu pitkälti siitä, mihin työllistymistä edistävään toimenpiteeseen hank-

keessa haastatellut ovat ruvenneet. Jos on lähtenyt töihin avoimille työmarkkinoille, 

palkka on tietenkin parempi kuin työttömyyskorvaus. Työkokeilu, työharjoittelu ja 

muut välityömarkkinoiden työpaikat eivät taas juurikaan välttämättä paranna taloudel-

lista tilannetta.  

 

Vastauksista taulukossa yksi nähdään, että hanke on saanut muutoksen aikaan asi-

akkaidensa elämäntilanteessa. Hankkeen toimenpiteiden kautta haastateltavat olivat 

saaneet uusia ihmissuhteita ja saaneet arkeensa piristystä. Toimintakyvyn parane-

mista ei suoranaisesti tullut ilmi vastauksista. 
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TAULUKKO 1. Haastateltavien havaitsemia muutoksia omassa elämäntilanteessaan 

hankkeessa olon seurauksena 

 

Muutos H1 H2 H3 H4 H5 

Itsessä Ei oike-
astaan 

Hanke piristää 
henkisesti ja 
tukee työttö-
myydessä. 

Hank-
keessa 
käynti ja 
sen tuki 
olivat piris-
täviä. 

Työhön pää-
sy piristi. 

Ei muutok-
sia 

Ihmissuhteis-
sa 

Lisää 
kavereita 
työn 
kautta. 

Uusia ihmis-
suhteita tuli ja 
tapasi muita-
kin uusia ih-
misiä. 

Ei muutos-
ta. 

Tutustui uu-
siin ihmisiin 
töissä. 

Tapasi 
uusi ihmi-
siä töissä.  

Arkirutiineis-
sa 

Tuli muu-
toksia. 
Tuli läh-
dettyä 
tiettynä 
aikana ja 
tehtyä 
asiat mitä 
pitikin. 

Ei juuri muu-
toksia. Rutiinit 
on aina muu-
tenkin. 

Ei muu-
toksia. 

Arkirutiinit 
tasaantuivat. 
Heräsi aa-
mulla ja lähti 
töihin jne.  

Arkirutiinit 
tasaantui-
vat. Heräsi 
aamulla, 
nukkui 
yöllä jne.  

Vapaa- ajan 
vietossa 

Eipä juuri 
muutok-
sia.  

Ei muutoksia. 
Ainoastaan 
sairaus rajoit-
taa tekemisiä. 

Ei muu-
toksia. 

Ei muutosta.  
Ehkä vähän 
rauhallisem-
paa vain. 

Ei muutos-
ta. 

Taloudelli-
sessa tilan-
teessa 

Ei suuria 
muutok-
sia. 

Töissä ollessa 
oli parempi 
tilanne, nyt 
työttömänä 
heikko.  

Ei muu-
toksia. 

Enemmän oli 
rahaa töissä 
ollessa. 

Ei merkit-
tävää muu-
tosta. 

 

 

5.3 Arvostus ja onnistumisen kokemukset 

 

Haastatteluissa arvostuksen ja palautteen merkitys nousi suureksi. Arvostuksen 

saaminen tuotti hyvää mieltä ja vaikutti sitä kautta positiivisesti hyvinvointiin. Vastan-

neista kaikki kokivat, että hankkeen työntekijät arvostavat heitä, joka tuntui haastatel-

tujen mielestä hyvälle. Pääosin myös työkaverit arvostivat haastateltuja heidän olles-

saan harjoittelussa tai töissä. Työnantajien ja TE-toimiston kohdalla taas arvostusta 

ei koettu niin suureksi kuin esimerkiksi hankkeen työntekijöiden antama arvostus. 

Arvostuksen tunne oli siis vaihtelevaa eri tahojen välillä.  Yksimielisesti kaikkien haas-

tateltujen mielestä arvostuksen saaminen tuntuu hyvältä ja on tärkeää tuntea olevan-
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sa arvostettu. Haastatteluista kävi ilmi, että hankkeen työntekijöiden antama arvostus 

teki hankkeessa olosta mielekkäämmän. 

 

Saatuja vastauksia arvostuksen tuntemisesta voi verrata Allardtin hyvinvoinnin tar-

peisiin ja niistä being-tasoon. Being-tasolla arvostuksen tunteminen ja onnistuminen 

lisäävät hyvinvointia. Arvostuksen tunteminen on lisännyt haastateltujen hyvinvointia 

hankkeessa oloaikana tekemällä heidän olonsa tärkeäksi ja merkittäväksi. Samanlai-

sia vaikutuksia voi todeta kohdassa, jossa haastateltavilta kysyttiin palautteista,  mitä 

he ovat saaneet. Hyvä palaute on tuottanut onnistumisen kokemuksia, joka on myös 

lisännyt haastateltujen hyvinvointia piristämällä mieltä ja kasvattamalla itsetuntoa.  

 

Palautteen saaminen oli haastateltujen mielestä myös tärkeää, niin kuin arvostuksen 

tunteminenkin. Hankkeen osalta palaute on ollut pääasiassa hyvää, mutta jotain ra-

kentavaa ja negatiivistakin palautetta haastateltavat kertovat saaneensa. Tosin vaik-

ka palaute on ollutkin negatiivista, se on nähty rakentavana, ei huonona. Myös työka-

vereiden ja työnantajan kohdalla on sama tilanne. Molemmilta tahoilta on tullut niin 

positiivista kuin negatiivistakin palautetta. Kukaan haastatelluista ei ottanut palautetta 

pahalla, vaan he sanoivat, että palaute on kyllä ollut aiheesta, ei tyhjästä. Yhden 

haastatellun kohdalla tosin negatiivinen palaute tuntui pahalta, koska hän ei itse voi-

nut mitään poissaoloilleen sairastelunsa vuoksi. Muuten palaute otettiin rakentavana 

ja normaalina osana työtä. TE-toimiston palaute on ollut haastateltujen mukaan aika 

vähäistä. Kaksi haastatelluista kertoi, että on saanut hyvää palautetta työ- ja elinkei-

notoimistolta. Muut haastatelluista eivät ole juuri enää käyneet TE-toimistolla, jolloin 

heiltä ei saa palautetta.  

 

 

5.4 Odotukset ja palaute hankkeesta 

 

Viimeinen osa kysymyslomakkeesta käsitteli asiakkaiden odotuksia sekä niiden täyt-

tymistä. Lisäksi oli kysymys, jossa kysyttiin mielipiteitä hankkeen hyvistä ja huonoista 

puolista. Viimeisenä kysymyslomakkeella oli kohta, jossa haastateltava sai sanoa 

mitä halusi, jos ei ollut saanut jotain tärkeää vielä sanotuksi haastattelun aikana.  

 

Hanke sai haastateltavilta paljon positiivista palautetta. Haastateltavat kertoivat, että 

hankkeelta saa paljon tietoa, tukea ja apua ongelmiin ja mietityttäviin asioihin. He 

tietävät paljon koulutuksista ja TE-toimiston asioista, joista haastateltavat itse eivät 

omien sanojensa mukaisesti aina ymmärrä. Hankkeen työntekijät saivat myös paljon 
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hyvää palautetta siitä, miten mukavia he ovat ja kannustavat asiakkaitaan eteenpäin. 

Myös hankkeen työntekijöiden suhteet työnantajiin ovat haastateltavien mielestä hyvä 

asia, koska hankkeen olemassa olevat suhteet helpottavat heidän työnhakuaan. On 

myös helpompaa mennä työpaikalle, kun hankkeen työntekijät voivat tulla mukaan 

tueksi.  

 

Yhteisesti kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että tällainen hanke on hyvä olla 

olemassa pitkäaikaistyöttömille. Hanke ja sen työntekijät elävät oikeasti mukana työt-

tömyydessä, toisin kuin TE-toimisto. Näin hankkeesta on enemmän apua kuin TE-

toimistosta. 

 

Odotusten täyttymisen suhteen odotukset täyttyivät suhteellisen hyvin. Kahdella 

haastateltavista odotukset olivat täyttyneet. He olivat saaneet töitä ja positiivisia ko-

kemuksia, mitä halusivatkin hankkeelta. Toiset kaksi eivät osanneet sanoa, oliko heil-

le oikeastaan odotuksia hankkeeseen lähtiessään vai ei. Hanke ja sellaisessa olemi-

nen oli heille niin uutta, etteivät he osanneet odottaa mitään. Yksi haastatelluista ei 

nähnyt odotustensa täyttyvän. Hän olisi halunnut pitkäaikaisempaa työtä, mutta oli 

sitten ollut lyhempi kestoisemmissa töissä. Hän oli kuitenkin saanut edes jotain, joka 

oli hänen mielestään kuitenkin ihan mukavaa, että edes jotain työtä oli saanut tehdä. 

 

Kehitettävää hankkeen osalta ei juuri tullut esille. Yksi haastateltavista sanoi, että hän 

haluaisi lisää koulutuspäiviä ja ohjausta, mutta ei kuitenkaan osannut tarkemmin eri-

tellä, millaista koulutusta ja ohjausta.  

 

Hankkeelta saa paljon tietoa, apua ja tukea. 
 

Omalla kohdalla se, parasta, että hanke on jo luonu suhteita työnantajiin, joka te-
kee työnhausta omalla kohdalla helpompaa. 
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6 TUTKIMUS TULOSTEN POHDINTAA 

 

Tulosten pohdinnassa tarkastelen tutkimuksen tuloksia teorian ja kysymyslomak-

keessa olleiden keskeisten käsitteiden avulla. Käsitteitä ovat, osallisuus, asiakasläh-

töisyys, vaikuttavuus ja hyvinvointi. Käsitteiden avulla vastaan myös tutkimukseni 

kysymyksiin, tukevatko pitkäaikaistyöttömille tarkoitetut Työhön-hankkeen toimenpi-

teet heidän työllistymistään ja onko hankkeen tarjoamilla toimenpiteillä myös muita 

hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. 

 

Kyselylomakkeessani osallisuutta käsitteleviä kysymyksiä olivat kysymykset omasta 

aktiivisuudesta, saiko hankkeen asiakkaana vaikuttaa paikkaan mihin meni töihin tai 

mihin olisi halunnut töihin sekä kysymys hankkeen tuesta koulutukseen hakeutumi-

sen yhteydessä. Näiden kysymysten vastauksista käy ilmi, että asiakkaiden osalli-

suus on tärkeä piirre hankkeessa. Se, että asiakkaat saivat vaikuttaa työ- tai harjoitte-

lupaikkansa valintaan, motivoi heitä aivan eri tavalla menemään töihin tai harjoittele-

maan kuin verrattuna siihen, että heille vain kerrottaisiin paikka minne heidän täytyy 

mennä. Vastanneet kokivat itse valitsemansa työn mielekkäämpänä. Tämä tuli ilmi 

monissa haastatteluiden vastauksissa. 

 

Asiakaslähtöisyyttä käsiteltiin kysymyksissä, joissa kysyttiin hankkeen vapaaehtoi-

suudesta, mitä mieltä he siitä ovat sekä kysymyksessä, jossa kysyttiin hankkeen pal-

veluiden määrästä ja laadusta, pitäisikö palveluita vähentää tai lisätä. Vapaaehtoi-

suus-kysymyksessä nousi yksimielisesti esille, että hankkeen vapaaehtoisuus oli hy-

vä asia, joka nosti heidän sisäisen motivaationsa ensisijaiseksi motivaatioksi. Tämän 

takia asiakkaat kävivät hankkeessa mielellään ja pyysivät apua tarvittaessa. Näin 

ollen asiakkaat tunsivat voivansa vaikuttaa asioihinsa, mikä on osa asiakaslähtöisyyt-

tä.  

 

Kysymys, jossa kysyttiin palveluista, oli haastateltaville hankala kysymys. Pääasiassa 

he olivat tyytyväisiä hankkeen palveluihin, mutta joiltakin tuli toiveita lisäkoulutuksista. 

Tämän kysymyksen kohdalla mietin pari kertaa, olisiko kysymykset pitänyt antaa 

haastateltaville etukäteen mietittäväksi, joka olisi voinut mahdollisesti tuottaa enem-

män etukäteen mietittyjä ja pohdittuja vastauksia. Vastaukset olivat kuitenkin mieles-

täni riittäviä, mitkä antavat hankkeelle parannusehdotuksia. 

 

Hankkeen vaikuttavuutta voi arvioida monien kysymysten kautta, joita kyselylomak-

keella oli. Yleensä kaikki kysymykset, missä kysyttiin vaikutuksista, muutoksista, tun-
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temuksista ja odotusten täyttymisestä ovat vaikuttavuus kysymyksiä. Vastaukset liit-

tyivät pitkälti hyvinvoinnin edistymiseen ja työllistymiseen. Esimerkiksi hyvinvoinnin 

edistymisenä voitaisiin nähdä ihmissuhteiden lisääntyminen, onnistumisen kokemus, 

arvostuksen saaminen. Työllisyyteen liittyvät vastaukset vaikuttavuudesta olivat esi-

merkiksi haastateltavien pääseminen harjoitteluun tai töihin. Näiden kysymysten vas-

tauksia tarkastellessani huomaan, että hanke vaikuttaa asiakkaisiin monella tavalla, 

mitkä eivät suoranaisesti ole hankkeen tai sen toimenpiteiden tavoitteita. Tästä 

voimme huomata, että vaikka Työhön-hanke on työvoimapoliittinen hanke, se taval-

laan huomaamattaan täyttää myös sosiaalipoliittisia tavoitteita työvoimapoliittisten 

tavoitteiden lisäksi.  

 

Hyvinvointitutkimuksen yhtenä käsitteenä Erik Allardtin teorian kautta näyttää, että 

hanke lisää hyvinvointia. Allardtin hyvinvointiteorian tasoja läpi käydessä huomaa, 

että hanke vaikuttaa jokaisella kolmella hyvinvoinnin osa-alueella.  Having-tasolla 

hanke ei vaikuta niin paljoa kuin muilla osa-alueilla, mutta hanke kuitenkin kouluttaa, 

auttaa ja tukee työllistymisessä. Having-tasolla työttömyys ja terveyden huononemi-

nen laskivat hyvinvointia haastateltujen mielestä. Loving-tasolla hanke taas edisti 

hyvinvointia, koska työllistynyt tai harjoitteluun mennyt haastateltava sai sieltä uusia 

ihmissuhteita. Being-taso osoittautui myös hyvinvoinnin osa-alueeksi, jossa tapahtui 

paljon muutoksia. Hankkeessa ollessa useimmat haastateltavat saivat arvostusta ja 

hyvää palautetta, joka nosti heidän itsetuntoaan ja sitä kautta hyvinvointia. Myös ne, 

joilla oli vapaa-ajallaan mielenkiintoa vapaaehtoistyöhön tai yhdistystoimintaan, saivat 

sitä kautta arvostusta. Nämä henkilöt tunsivat olonsa paremmaksi ja hyvinvoivim-

maksi kuin ne, jotka eivät olleet mukana vastaavanlaisissa toimissa.  

 

Työn merkitystä ajatellen haastatteluun vastanneiden henkilöiden kohdalla työllä on 

suuri merkitys. Se näkyy monesta vastauksesta, jossa henkilö on pyrkinyt pääse-

mään työhön tai pyrkinyt parantamaan mahdollisuuksiaan päästä takaisin työelä-

mään. Työn merkitys näkyy myös jo pelkästään siitä, että on yleensä lähtenyt mu-

kaan vapaaehtoiseen hankkeeseen, joka tähtää työllistymiseen. Myös hankkeessa 

oleminen on tuottanut työn merkityksen mukaisia sosiaalisia, aineellisia ja henkisiä 

tarpeiden tyydyttämisiä, vaikka ei avoimille työmarkkinoille olisikaan työllistynyt. Joka 

tapauksessa haastatteluun vastanneet ovat tunteneet työssä käymisen hyväksi ja 

tavoittelevat sitä polku-ajattelun mukaisesti. 

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiini ovat edellisten kappaleiden perusteella seuraavia. 

Ensimmäiseen kysymykseen, tukevatko Työhön-hankkeen toimenpiteet pitkäaikais-
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työttömien työllistymistä vastaus on monisäikeinen. Saamieni vastausten mukaan 

haastateltavat ovat saaneet apua hankkeesta työllistymiseensä muun muassa työhön 

hakemisen ja valmennuspäivien muodossa. Nykyaikana työelämä on vain erittäin 

vaativa työntekijöitä kohtaan, sillä ilman koulutusta ja aiempaa työkokemusta työllis-

tyminen ei ole helppoa varsinkaan pitkään jatkuneen työttömyyden jälkeen. Haasta-

teltavista monet olivat kuitenkin työllistyneet välityömarkkinoille ja osa myös avoimille 

työmarkkinoille. Pidemmällä aikajänteellä ajateltuna harjoittelupaikasta voi myöhem-

min esimerkiksi paremmassa työllisyyden tilanteessa saada töitä, koska työnhakija 

olisi tuttu jo entuudestaan työnantajalle. Tuloksien tulkitsemisessa täytyy kuitenkin 

muistaa, että haastateltavat ovat olleet hankkeessa hakemassa töitä juuri vuosien 

2009 – 2011 laman aikana, jolloin oli lomautettuna paljon yrityksien omiakin työnteki-

jöitä, eivätkä yritykset silloin voi ottaa töihin muita ennen kuin yritys on työllistänyt 

ensin omat työntekijänsä. Toisin sanoen hankkeen asiakkaiden työllistämistä hanka-

loitti myös moni työllistettävistä riippumaton asia. Vaikka tulokset työllistymisestä 

haastatteluiden perusteella vaikuttavat hyviltä, ne eivät ole yleistettävissä koko hank-

keen asiakasmäärään haastateltavien pienen määrän vuoksi.  

 

Toiseen kysymykseen, onko Työhön-hankkeen tarjoamilla toimenpiteillä muita hyvin-

vointia edistäviä tekijöitä, vastaus on yksiselitteisempi. Haastatteluista päätellen 

hankkeessa mukana olo ja sen toimenpiteet edistävät hyvinvointia. Tämä näkyy 

myös Erik Allardtin hyvinvointiteorian kautta, mitä käsittelinkin jo yhdessä aiemmassa 

kappaleessa. Mutta yksinkertaisesti ilmaistuna, hankkeessa mukana oleminen piristi, 

tuki ja auttoi haastateltuja. Hankkeesta ja sen kautta saaduista työpaikoista ja harjoit-

telupaikoista he saivat arvostusta ja palautetta toiminnasta, joka toi myös onnistumi-

sen kokemuksia. Haastatellut olivat saaneet uusi ihmissuhteita hankkeen kautta 

muista asiakkaista, töistä ja harjoitteluista. Arkirutiineissa tapahtui myös muutoksia 

parempaan päin. Heillä oli paikka minne mennä aamulla, taloudellinen tilanne parani 

ainakin osaksi, he näkivät muita ihmisiä ja olivat osa jotakin muuta ryhmää. Nämä 

kaikki asiat edistävät osaltaan hyvinvointia, jonka perusteella voin sanoa, että Työ-

hön-hanke edistää pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia.  

 

Samanlaisia tuloksia on saatu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuk-

sista vuonna 2011, joissa tarkasteltiin pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja syrjäyty-

misen ehkäisyä. Tarkastuskertomuksissa tarkasteltiin työvoimapoliittisia ja sosiaalipo-

liittisia tavoitteita, miten ne olivat toteutuneet erilaisten pitkäaikaistyöttömille tarkoitet-

tujen toimenpiteiden ansiosta. Aineistoina näissä tarkastuskertomuksissa ovat haas-
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tattelut ja tutkimuskirjallisuus kyseisestä aiheesta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 

2011, 89.) 

 

Tarkastuskertomuksissa tuli ilmi, että pitkäaikaistyöttömille suunnatut toimenpiteet 

lisäsivät hyvinvointia ja ehkäisivät syrjäytymistä. Vaikka hyvinvointia ja syrjäytymistä 

on vaikea mitata, siitä voidaan saada viitteitä tietyistä muutoksista ihmisen elämässä, 

sekä myös ihmisen itsensä kokemuksesta hyvinvoinnin lisääntymisestä ja syrjäytymi-

sen vähenemisestä. Tämä tuli esille myös omassa tutkimuksessani. Tutkimuksessani 

haastatellut henkilöt kokivat hyvinvoinnin lisääntyneet ainakin tietyillä osa-alueilla, 

kuten sosiaalisesti. Syrjäytymisen tunteen väheneminen voitaisiin nähdä tutkimuk-

sessani esimerkiksi haastateltujen kokemuksien kautta, joissa he iloitsivat olevansa 

osa ryhmää työpaikalla. Tämä on jo mielestäni selvä askel poispäin syrjäytymisestä 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 89 – 90.) 

 

Työllistyminen Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ei taas toimenpiteiden ansi-

osta ole täysin toiminut. Pitkäaikaistyöttömille tarkoitetut toimenpiteet ovat harvemmin 

johtaneet nopeaan työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Tosin erilaiset toimenpi-

teet voivat parantaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiutta pidemmällä aikajän-

teellä, mutta tästä ei ole olemassa erityisiä tutkimustuloksia. Oman tutkimukseni tu-

losten ja Valtiontalouden tutkimusviraston tuloksissa on selvä samankaltaisuus. Mo-

lemmissa työllistymistä ei nähty ainakaan lyhyellä aikajänteellä parannetuksi toimen-

piteiden ansiosta, mutta pitkällä aikavälillä tulos voisi olla erilainen. (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2011, 89 – 90.) Tutkimustulosten samankaltaisuus nostaa mielestäni 

tutkimukseni luotettavuutta, joka osaltaan nostaa myös sen yleistettävyyttä hankkeen 

muihin asiakkaisiin ja muihin hankkeisiin yleensä. 
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7 POHDINTAA 

 

Tutkimus lapinlahtelaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymishankkeesta oli mielenkiin-

toinen ja opettava tutkimus itselleni tutkijana. Se on pieni tutkimus viidellä haastatel-

tavalla verrattuna kaikkiin hankkeen noin 120 asiakkaaseen, mutta mielestäni se an-

taa hyvin suuntaa hankkeen vaikuttavuudesta. Kaikki haastateltavat olivat aika erilai-

sia ja erilaisen polun hankkeessa läpi käyneitä asiakkaita, jonka takia tutkimus toi 

monenlaisia vastauksia ja huomioita hankkeen vaikutuksista asiakkaisiin. Tämän 

vuoksi opinnäytetyöni nimi onkin Asiakkaiden kokemuksia Työhön-hankkeesta, koska 

tutkimukseni kertoo kokemuksista, joita hankkeen asiakkaat ovat kokeneet hank-

keessa ollessaan. Tutkimukseni tuloksia tukee kuitenkin valtiontalouden tarkastusvi-

raston tekemä tutkimus, jonka tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin omassani. 

 

Opinnäytetyön tekeminen yksin oli välillä hieman haasteellista, koska yksin ei voi 

ideoida ajatuksia eteenpäin samalla tavalla kuin parin kanssa. Ohjaajien tuki kuiten-

kin auttoi ajatusten prosessoinnissa ja opinnäytetyön kirjoittamisessa paljon. Yksin 

tekemisessä oli tietenkin se hyvä puoli, että pystyin tekemään tutkimustani milloin 

vain itse ehdin. Ehkä kuitenkin, jos nyt opinnäytetyön valmistumisvaiheessa voisin 

tehdä jotain toisin, en olisi tehnyt opinnäytetyötä yksin. Parista olisi ollut suuri apu 

ainakin niinä aikoina, jolloin itseltäni loppui motivaatio, koska sellaisina aikoina toinen 

olisi voinut kannustaa eteenpäin ja motivoida opinnäytetyön tekemiseen.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä kirjallisuuden löytäminen oli välillä haasteellista, varsinkin 

ihan painettujen kirjojen muodossa. Siksi lähteistäni suurin osa on internetlähteitä. 

Osasyynä tähän on varmasti se, että politiikka ja työllisyysasiat ovat yhteiskunnalli-

sesti niin ajankohtaisia asioita, että tieto ja teokset menevät vanhoiksi, ennen kuin ne 

ehditään painaa kirjoiksi. Niinpä internetlähteet ovat luotettavampia ja ajantasaisem-

pia kuin kirjoissa oleva tieto. Opinnäytetyön tekemisen aikana olen oppinut paljon 

myös tiedon hakemisesta, joka on arvokas taito myös tulevaisuudessa. 

 

Opinnäytetyötä ajatellen olen oppinut koko prosessista huimasti, niin aiheesta kuin 

menetelmistä ja tutkimuksen teosta yleensä. En olisi alkuvaiheessa edes arvannut, 

paljonko tästä tulee oppimaan ja paljonko tähän pitää syventyä. Opinnäytetyötä teh-

dessäni oman elämän muutokset hidastivat ja hankaloittivat opinnäytetyön tekemistä. 

Kaikesta huolimatta sain opinnäytetyöni valmiiksi sisulla ja aina uudelleen löydetyllä 

motivaatiolla. 
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Tulosten pohjalta voin todeta, että tutkimus oli hyödyllinen ja antoi tietoa Työhön- 

hankkeelle ja Lapinlahden kunnalle asiakkaiden kokemuksista, miten hanke on heihin 

vaikuttanut. Se toi myös tietoa sosiaalipoliittisista ja työvoimapoliittisista tavoitteista, 

miten ne ovat näiden viiden haastateltavan kohdalla toteutuneet. Tulevaisuutta ajatel-

len Lapinlahden kunta sai tästä tietoa tulevan hankkeen perustamista varten, millai-

nen tulevan hankkeen olisi hyvä olla ja mitä hyötyä siitä olisi. Olen myös itse tyytyväi-

nen tutkimukseeni, varsinkin kun se on ensimmäinen tutkimukseni minkä olen kos-

kaan tehnyt.  

 

Jatkotutkimusaiheita opinnäytetyöhöni voisi olla kvantitatiivisen tutkimuksen tekemi-

nen, joka mahdollistaisi isomman joukon ottamisen mukaan tutkimukseen. Kvantita-

tiivisen tutkimuksen myötä tulokset olisivat enemmän yleistettävissä. Toisaalta taas 

kvantitatiivinen tutkimus ei ole hyvä hyvinvoinnin mittaamiseen, koska se ei ole luotet-

tava tapa selvittää hyvinvoinnin määrää, lisääntymistä tai vähenemistä. Muita jatko-

tutkimusaiheita voisivat olla yhteisö- ja yhteiskuntatason tutkimukset, miten hanke ja 

sen toiminta vaikuttavat niihin.  
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    Liite 1 
 
 
Lupa haastateltavilta 

 

Hei! 

 

Olen sosionomiopiskelija Savonia-ammattikorkeakoulusta Iisalmesta ja teen tutki-

musta Työhön-hankkeen vaikutuksista asiakkaidensa työllistymiseen ja elämään. 

 

Olet ollut mukana Työhön-hankkeessa kuluneen kahden vuoden aikana ja olet tullut 

valituksi tutkimuksen kohdejoukkoon. Tutkimuksen kohdejoukko on valittu arpomalla 

hankkeessa vuosina 2009 – 2010 olleiden kesken. Tutkimukseen osallistumisen 

kautta haastatteluun tulijat pääsevät vaikuttamaan tulevien hankkeiden kehittämiseen 

ja palvelujen tarjontaan.  

 

Tutkimuksessa kaikkien haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa. Tutkijana minua 

sitoo myös vaitiolovelvollisuus. 

 

Haastattelut tehdään vuoden 2012 tammikuussa. 

 

Täten pyydän lupaasi tutkimukselle omalta osaltasi. 

 

      

      _____________________________________ 

    nimi ja päivämäärä 
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Liite 2 
 
Haastattelulomake 

 

Perustiedot: 

 Ikä: 

 Sukupuoli: 

 Perheellinen/ perheeton: 

 

Polku Työhön- hankkeessa 

 

Mistä sait tiedon hankkeesta? 

Miksi hakeuduit hankkeen asiakkaaksi?  

Miltä hankkeen vapaaehtoisuus tuntuu? 

Millainen sinun polkusi on ollut Työhön- hankkeessa? 

Olisiko tarve lisätä tai vähentää palveluja? 

Miten koit oman aktiivisuutesi hankkeen aikana? 

Valmennusjakso 

Miten koit valmennusjaksot? 

Mitä opit valmennusjaksolla? 

Olisiko jotain voinut olla toisin? 

 

Työhön/ harjoitteluun lähtenyt 

 

Saitko vaikuttaa työn/ harjoittelupaikan valintaan?  

Miten saamasi työ/harjoittelupaikka vaikutti sinuun? 

Onko jokin muuttunut hankkeessa olo aikanasi? 

• itsessä 

• ihmissuhteissasi 

• arkirutiineissa  

• vapaa- ajan vietossa 

• taloudellisessa tilanteessasi 

 

Koulutukseen lähtenyt 

 

Miten koit hankkeen tuen koulutukseen hakeutumisessa? 

Asiakas 
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Tunnetko erityisesti onnistuneesi jossain projektin aikana? 

Miltä saamasi palaute on tuntunut ja tunnetko, että sinua arvostetaan? 

• projektin työntekijät 

• työkaverit/ koulukaverit  

• työnantaja 

• työvoimatoimisto 

Miten näet nykyisen elämäntilanteesi?  

 

Muuta 

 

Mitkä ovat hyvät ja huonot puolet hankkeessa? 

Mitä olet odottanut hankkeelta? Ovatko odotukset täyttyneet? 

Haluatko sanoa vielä jotain, mitä ei ole haastattelussa tullut vielä esille? 

  



 45 

 

 

 

     Liite 3 
 
Esimerkki asiakas Miira Maaninka 

 

Miira Maaninka on 45-vuotias hankkeeseen tullut asiakas Lapinlahdelta. Hän on toi-

minut parturi-kampaajana omassa yrityksessään kaksitoista vuotta ja tehnyt sen li-

säksi useita erilaisia pätkätöitä muun muassa puutarhoilla, päiväkodeissa ja kaupas-

sa. Yritystoimintansa Miira joutui lopettamaan tullessaan allergiseksi aineille, joita hän 

joutui käsittelemään päivittäin ollessaan parturi-kampaaja. Nyt Miira on ollut työttö-

mänä 1,5 vuotta. Työ- ja elinkeinotoimistossa käydessään Miira kuulee Lapinlahdella 

toimivasta Työhön-hankkeesta, joka auttaa löytämään ja saamaan työ tai koulutus-

paikkoja pitkäaikaistyöttömille. Miira päättää kokeilla ja lähteä mukaan hankkeeseen, 

koska hän alkaa olla pahasti epätoivoinen työpaikan saamisen suhteen. Miira sopii 

hankkeen työntekijöiden kanssa alkuhaastattelutapaamisen, jossa hänen elämänti-

lannettaan, työelämän historiaa ja toivomuksia työpaikan tai mahdollisesti koulutuk-

sen suhteen selvitetään.  

 

Miira ja hankkeen työntekijät keskustelevat erilaisista vaihtoehdoista, mitä he voisivat 

yhdessä alkaa työstämään. Miira kertoo haluavansa ensisijaisesti töitä, mutta ei sulje 

myöskään pois kouluttautumisen mahdollisuutta, jos jokin mielenkiintoinen ala löytyi-

si. Aikansa mietittyään Miira muistelee aikaa, jolloin hän työskenteli päiväkodissa. 

Hän nautti siellä työskentelystä lasten kanssa ja voisi haluta siksi töihin päiväkotiin.  

 

Hankkeen työntekijät miettivät, että jos pitempiaikaista työllistymistä päiväkotiin tai 

muuhun vastaavaan haluaa, pitäisi kouluttautua. Niinpä he ehdottavat Miiralle koulu-

tukseen lähtemistä, joka tässä tapauksessa olisi lähihoitajakoulutus. Miira epäröi 

hieman koulutusta ja sitä pääsisikö hän sinne. Hankkeen työntekijöiden tuki ja kan-

nustus kuitenkin saavat Miiran täyttämään yhteishaun lomakkeet internetissä, jonka 

jälkeen odotellaan pääseekö Miira pääsykokeisiin.  

 

Miira saa kutsun pääsykokeisiin ja menee käymään hankkeessa, koska tarvitsee 

apua tietokoneen kanssa, jolla hänen täytyy tehdä valmistava tehtävä pääsykokeisiin. 

Hankkeen työntekijät auttavat tehtävän teossa ja kannustavat ja rohkaisevat vielä 

Miiraa ennen kokeita. Miira saa itseluottamusta ja rohkeutta hankkeen työntekijöiltä, 

jonka ansiosta pääsykokeet menevät hyvin. Myöhemmin selviää myös se, että Miira 

pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi.  
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Miiran päästyä koulutukseen hänet voidaan uloskirjata hankkeesta. Nyt Miira on kou-

lutuksessa ja valmistumassa uuteen ammattiin. Ennen hankkeeseen tuloa Miiralla ei 

olisi ollut rohkeutta hakea koulutukseen, mutta hankkeen työntekijöiden kannustuk-

sella ja rohkaisulla Miira uskalsi hakea ja pääsi koulutukseen. Miiran tulevaisuus 

näyttää nyt hyvältä ja työllistyminen koulutuksen jälkeen on lähes varmaa. 

 


