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1 Johdanto 

 

 

Työ- ja elinkeinoelämä on ollut pitkään jatkuvassa rakennemuutoksessa niin 

Suomessa kuin muualla maailmassa (Valletta 2013). Työllisyyden painopiste on 

muuttunut. Muutosta on tapahtunut tuottavuudeltaan vaatimattomien työpaikko-

jen vähetessä merkittävästi. (Feldmann 2011.) Työ- ja elinkeinoministeriön stra-

tegian visiona on, että suomalaisen työelämän tulisi olla parasta vuoteen 2020 

mennessä.  Työelämän laadun kehittyminen perustuu korkeaan työllisyyteen ja 

riittävään työvoimaan. Työelämää pitää kehittää joustavin uudistuksia vahvis-

tamalla mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä. 

Tärkeää ovat hyvin toimivat työpaikat, jotka luovat uutta työtä. (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2012, 10.) 

 

Kuntien rooli sosiaalipolitiikan toteuttamisessa on voimakkaasti lisääntynyt ja si-

tä ollaan edelleen lisäämässä. Suomen valtio tarvitsee säästöjä ja valtion sääs-

töt lisäävät sitä kautta kuntien vastuuta sosiaalipolitiikan toteutuksessa. Kunta-

laki määrittelee kuntien oikeudet ja velvollisuudet edistää kuntalaisten hyvin-

vointia. Kunnilla on peruspalveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu sekä velvol-

lisuus alueellisten sosiaaliolojen kehittämiseen ja sitä kautta epäkohtien poista-

miseen. (Kananoja 2008, 9.) 

 

Työllisyyslakien pitäisi tuoda tukea työllistymiseen. Työllisyyspolitiikkaa koske-

vassa yleissopimuksessa kerrotaan jokaisen jäsenvaltion velvoitteesta yhtenä 

tärkeimpänä tavoitteena tunnustaa ja harjoittaa aktiivista politiikkaa, joka edis-

tää tuottavaa ja työpaikan vapaaseen valintaan perustuvaa täystyöllisyyttä. 

(Yleissopimus, joka koskee työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 1991.) 



6 

 

Työnteko on tärkeä asia. Se on yksi suomalaisten perusasioista. Työn tekemi-

nen tuo vahvistusta koko toimintakyvylle. Työnteko vahvistaa meitä fyysisesti, 

psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti.  Työnteon kautta opimme uusia asi-

oita, ja se tuo meille arvostusta sekä vahvistaa itsetuntoa(Vähäkylä 2009,11). 

Työteko vahvistaa sosiaalisuuttamme. Työ tuo toimeentuloa. Työttömyys ai-

heuttaa talouden heikkenemistä ja vähentää hyvinvointia sekä sosiaalisuutta. 

(Blau, Petrucci & McClendon 2013.) 

 

Yksi syy työttömyyden lisääntymiseen viime vuosina on suurten yritysten toi-

minnan keskittäminen ulkomaille ja Suomen toimintojen lakkautuminen. Vuonna 

2013 työttömiä työnhakijoita oli 48 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työ- 

ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuu 2013 lopussa uusia avoimia työpaikkoja jou-

lukuussa 27 000, mikä on 2 000 vähemmän kuin vuonna 2012. (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2013a.) Vuonna 2013 joulukuussa työttömyysaste oli 7,9 %. Poh-

jois-Karjalassa työttömyysaste oli 16,7 ja Lieksassa se oli 20,9. Elokuussa 2014 

oli Pohjois-Karjalassa 11 008 työtöntä työnhakijaa, ja se oli 95 henkilöä vä-

hemmän kuin vuosi aikaisemmin. Lieksassa työttömyysprosentti oli työllisyys-

katsauksen mukaan 16,7 %.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b, 1,6.) Työmark-

kinatilanteissa tapahtuvien muutosten myötä mahdollisuudet, motivaatiot ja 

asenteet tarjonnassa, palveluissa ja kysynnässä muuttuvat.  

 

Vajaakuntoisuus voi vaikuttaa työllistymiseen. Ihminen voi myös olla heikom-

massa asemassa olematta mitenkään vajaakuntoinen(Arnkil, Spangar & Joki-

nen 2012,11). Huonossa asemassa oleva - tai vajaakuntoinen -käsitteet ovat 

hyvin liikkuvia. Nyt kuntoutetaan takaisin työelämään sellaisia ihmisiä, joita 

muutama vuosikymmen sitten pidettiin aivan työmarkkinoiden ulkopuolella (Arn-

kil ym. 2012,17;Lantz & Andersson 2009.) 
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Lieksassa on korkea työttömyysprosentti. Lieksassa on rakenteellista työttö-

myyttä. Työttömyyden tilaa ei paranna se, että Lieksa on harvaanasuttua. Liek-

sasta on pitkät välimatkat muihin kaupunkeihin ja julkinen liikenne on melko vä-

häistä. Lieksa on maa-alueeltaan iso kaupunki, ja välimatkat jo Lieksan sisällä 

paikasta toiseen voivat olla pitkiä. Työttömyyden hoitoon on Lieksassa panos-

tettu paljon.  Lieksa on mukana tämän hallitusohjelman yhdessä tärkeimmässä 

kehittämishankkeessa, Työllisyyden kuntakokeilussa. Työllisyyden kuntakokei-

lut ovat kehittämisen ja kokeilun hankkeita, joissa haetaan uusia työllisyyden 

hoidon malleja ja toimintatapoja kuntiin. Kohderyhmänä ovat yli 500 päivää 

ja/tai noin vuoden työttömänä olleet, syrjäytymisvaarassa olevat työttömät, jotka 

eivät kuulu nuorisotakuun piiriin.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014c). Työllisyy-

den kuntakokeiluista lisää tämän raportin luvussa 3.2. 

 

Lieksassa tarve valmentamisen mallin kehittämiselle nousi esille, kun aloitin 

projektipäällikkönä Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa. Jotain uutta 

toimintatapaa tarvittiin Lieksaan pitkään työttömänä olleiden polulle kohti avoi-

mia työmarkkinoita.  Pitkään työttömänä olleella henkilöllä tarkoitan yli 500 päi-

vää työttömänä ollutta.  Lieksassa ei ole aikaisemmin kokeiltu eikä kehitetty 

valmentamisen mallia asiakkaan tueksi etenemiseen työttömyydestä kohti pa-

rempaa ratkaisua, työllisyyttä.  Valmentamisen mallilla tarkoitetaan toimintata-

paa, joka tukee pitkään työtöntä kohti avoimia työmarkkinoita. Tässä opinnäyte-

työssä on kehitetty valmentamisenmallia pitkään työttömänä olleiden henkilöi-

den tueksi kohti avoimia työmarkkinoita. Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan 

työmarkkinoita, joiden palkkakustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan rahaa(Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2014c). 
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2 Työllisyyden hoidon kehittäminen 

 

 

2.1 Euroopan unionin linjauksia työllisyyden hoitoon  

 

 

Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpinä tavoitteina on uusien ja parempien työ-

paikkojen luominen.  Kasvua ja työllisyyttä, työvoiman liikkuvuutta ja sosiaalista 

edistystä pyritään tukemaan Euroopan työllisyysstrategian ja siihen sisältyvien 

työllisyyden suuntaviivojen sekä muun muassa työllisyyttä ja sosiaalista inno-

vointia koskevan EU:n ohjelman avulla.(Euroopan komissio 2011.) 

 

Työllisyyden hoidon oikeusperusta on linjattu Euroopan unionissa tehdyssä so-

pimuksessa. Työllisyyden hoidon tavoitteet liittyvät perussopimuksissa mainit-

tuihin tärkeisiin periaatteisiin, tavoitteisiin ja toimiin. Niihin sisältyy myös korkean 

työllisyystason edistäminen kehittämällä yhteen sovitettu strategia erityisesti 

ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden 

muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden varmistamiseksi.(Euroopan komissio 

2011.) SEUT:n 9 artiklaan sisältyvän horisontaalisen lausekkeen mukaisesti 

korkean työllisyystason tavoite otetaan huomioon unionin politiikan ja toiminnan 

määrittelyssä sekä toteuttamisessa. Eurooppa - neuvosto on hyväksynyt yh-

dennetyt suuntaviivat. Niiden tavoitteena on: 

- Nostetaan naisten ja miesten työllisyysastetta, vähennetään rakenteellis-

ta työttömyyttä ja parannetaan työn laatua. 

- Kehitetään ammattitaitoista työvoimaa työmarkkinoiden tarpeiden mukai-

sesti ja edistetään elinikäistä oppimista. 

- Parannetaan koulutusjärjestelmän laatua ja tuloksia kaikilla tasoilla sekä 

lisätään osallistumista korkea-asteen tai vastaavaan koulutukseen.  
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- Edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä.( Schmid-Drüner 

2014.) 

 

Euroopan parlamentin rooli työllisyysasioissa on vahvistunut koko ajan. Parla-

mentti pitää työllisyyden edistämistä yhtenä EU:n tärkeimmistä tavoitteista ja 

katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden on sovitettava yhteen toimensa. Amsterda-

min sopimuksen voimaantulon jälkeen neuvoston on pitänyt kuulla parlamenttia 

ennen kuin se vahvistaa työllisyyden suuntaviivat. (Schmid-Drüner 2014; Eu-

roopan komissio 2011,6.) 

 

Eurooppa-neuvosto sopi vuoden 2012 alussa, että Euroopan raha- ja talousliitto 

EMU:n kehittämisessä tulee ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus, jossa ovat 

työllisyyden nostaminen ja köyhyyden torjunta. Suomi painotti sitä, että näiden 

toimintojen tulee olla aivan EU:n ytimessä. Suomi myös piti tärkeänä keskuste-

lua EMU:n ulottuvuudesta ja olemassa olevien välineiden hyödyntämisestä 

EMU:n kehittämisessä. Käydyissä keskusteluissa sovittiin nuorisotakuun perus-

tamisesta nuorille siten, että jäsenvaltioiden tulisi tarjota työtä tai koulutusta nel-

jän kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.  Neuvosto hyväksyi myös 

vuotuisen kasvuselvityksen, työllisyysraportin ja jäsenvaltioiden 2013 työllisyys-

politiikan suuntaviivat.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013c.) Pitkäaikaistyöttömien 

markkina-aseman parantaminen Suomessa työllisyyden kuntakokeilujen avulla 

toteutetaan ajalla 1.9.2012 - 31–12.2015. Kokeilujen tulokset arvioidaan niistä 

tehtävässä tutkimuksessa. Tutkimuksen pohjalta tehdään päätökset työllisyyden 

edistämisestä jatkossa sekä siitä millainen on kuntien ja valtion työnjako. (Val-

tiovarainministeriö 2014,24.) 
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2.2 Työllisyyden hoidon kehittämistä Suomessa 

 

Talous- ja työllisyystilanne näyttää edelleen huonolta Suomessa. Työllisyyden 

kehittäminen vaatii päättäviä toimenpiteitä, joita ovat muun muassa työttömyy-

den kestoon tarttuminen, työllisyyden hoidon kehittäminen kunnissa ja lakien 

avulla työttömyyden kehittäminen valtakunnan tasolla. Työttömistä jo noin puo-

let kuuluu pitkään työttömänä oleviin tai vaikeasti työllistettäviin. Tämä on kes-

keinen huolenaihe, ja suuntaus suurista pitkäaikaistyöttömien määrästä Suo-

messa pitäisi muuttaa. Työttömyys tuo kunnille ja valtiolle menoja. Työttömyy-

den keston lyhentäminen toisi valtiolle ja kunnalle helpotusta talouteen. Lisäksi 

se ennaltaehkäisisi työllisyydenhoidon menoja vähentäen työmarkkinatukimak-

suja ja toimeentulotukimaksuja. Työttömälle työttömyyden keston lyhentäminen 

tai muutos pysyvään työhön tuo hyötyjä, taloudellisia ja sosiaalisia aspekte-

ja.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.)  

 

Suomessa työllisyyden hoidon kehittämisen tavoitteena on työttömyyden alen-

taminen ja työllisyyden parantaminen.  Työllisyyden hoidon kehittämisen pää-

vastuu on valtiolla. Kaupunkien ja kuntien mielenkiinto lisätä työllisyyttä ja vä-

hentää työttömyyttä vaikuttaa kuntatalouteen, asukkaiden hyvinvointiin ja se on 

osa hyvää kaupunkisuunnittelua. Yleisesti huonontuneen taloustilanteen vuoksi 

mietitään valtion ja kuntien roolia työllisyydenhoidossa uudelleen. Haetaan uu-

denlaista tai parempaa paikallislähtöistä työllisyyttä edistävää mallia, jossa pai-

kallisverkostoilla on suurempi merkitys kuin aikaisemmin. (Arnkil, Spangar, Jo-

kinen, Tuusa & Pitkänen 2014, 4 – 5.) 

 

Työllisyyttä tulee kehittää laaja-alaisesti kaikkien ikäluokkien ja tuen tarpeessa 

olevien kohdalla. Tuen tarpeessa ovat erityisesti nuoret, nuoret aikuiset, aikui-

set, maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistyvät, kuten vajaakuntoiset ja pitkäai-

kaistyöttömyydestä kärsivät.  Lisäksi varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäise-
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vä työ ovat tärkeitä työttömyyden vähentämisen hoidossa. Mitä aikaisemmin 

pystytään pureutumaan työttömyyteen, sitä paremmat vaikutukset ovat ja sen 

vähemmän on ongelmia selvitettävänä. Näin toimintakyky vahvistuu nopeam-

min. Monen työttömän itsetunto ja henkinen toimintakyky huononevat heidän 

jäädessään työttömäksi. (Säynäjärvi 2014.) Taloudellisesta näkökulmasta kat-

soen mitä enemmän painopistettä siirretään varhaiseen tukeen, sitä enemmän 

säästetään yhteiskunnan resursseja.  

 

Nuorten työllistymisessä tulee ottaa huomioon heidän elämänkaarensa kulku ja 

elämänvaiheidensa siirtymät. Näitä ovat peruskoulun päättyminen, ylioppilaaksi 

valmistuminen, jatko-opiskelupaikan saaminen tai ilman jatko-opiskelupaikkaa 

jääminen ja valmistumisesta ilman työpaikkaa jääminen.  Nuorella työelämän 

kontakti saattaa katketa peruskoulun jälkeen, 15–16 vuoden iässä, sillä hän voi 

ilmoittautua työnhakijaksi vasta 17-vuotiaana. Siihen asti nuori saa lapsili-

sää(Kansaneläkelaitos 2014). Kun nuorta aikuista tuetaan kohti työllisyyttä, tue-

taan samalla hänen perheensä ja tulevien lastensa hyvinvointia. On tärkeää 

vaikuttaa yli sukupolvien välisen työttömyyden kuilun katkeamiseen. (Kankainen 

2013, 1-8.) 

 

Maahanmuuttajataustaisten työttömyyteen tulee puuttua heti alussa, jotta hei-

dän työllistämisedellytyksensä paranevat. Tarvittaessa heitä tuetaan erityistoi-

menpitein järjestämällä heille kotouttamiseen liittyvää perehdytystä ja koulutus-

ta, esimerkiksi kieliopetusta. Vaikeasti työllistyvien, pitkään työttömänä olleiden 

ja/tai vajaakuntoisten kohdalla tarvitaan laaja-alaisia työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille tukevia aktivointitoimenpiteitä ja kuntoutuksellisia sekä valmen-

nuksellisia palveluita. (Lieksan kaupunki 2014,33.) 
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Näyttää siltä, että pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut Suomessa rakenteellinen 

ja jatkuvasti uudelleen muotoutuva koko yhteiskuntaa käsittävä ongelma. Käy-

tettävät resurssit pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ovat kasvaneet ja kokemuksia 

jaetaan eri maiden kesken (Asplund & Koistinen 2014, 25). Yhteiskunnan, ta-

louden ja työmarkkinoiden muutokset vaativat etsimään ja kehittämään uusia 

rakenteita sekä toimintatapoja työmarkkinoiden vaikeammassa päässä, siellä 

missä työmarkkinoihin kiinnittyminen ja siellä pysyminen tuottaa vaikeuksia. 

Laaja-alaiset ongelmat vaativat moniammatillista yhteistyötä ja asioiden selvitte-

lyä, tilanteeseen perehtymistä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Tarvitaan yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken ja asioiden kehittämistä. (Arnkil ym.  2014, 4.). 

 

Työllisyyden hoidossa pitää huomioida laaja-alainen kehittäminen: toimintata-

vat, asiakasohjaus, toimintayksiköt, verkostoyhteistyö, seuranta ja henkilöstön 

kehittäminen. Uusien rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä pitää määrittää 

tavoitteet, mittarit ja seuranta.  Työttömyyden pitkittyminen tuo laaja-alaisia on-

gelmia ja vie paljon kunta- sekä valtiotalouden resursseja. Siksi työttömyyden 

hoidon kehittäminen Suomessa on tärkeää. (Arnkil ym., 2014, 4.) 

 

Vuonna 2001 työmarkkinatuella olevien aktivointia lisättiin kuntouttavan työtoi-

minnan lailla, jossa velvoitettiin tekemään pitkäaikaistyöttömille aktivointisuunni-

telma (Kuntouttavan työtoiminnan laki 2001/189). Suomessa työttömien työnha-

kijoiden kokonaisvaltaista palvelua on kehitetty yhteispalvelupistekokeilussa 

vuosina 2002 – 2003, ja sen jälkeen työvoimapalvelukeskuksissa (TYP). Työ-

voimapalvelukeskuksista on muodostunut resurssikeskuksia, joissa on saatavil-

la pitkään työttömänä olleiden palveluissa tarvittavaa moniammatillista osaamis-

ta. Työvoimapalvelukeskuksissa kyetään sovittamaan eri viranomaisten palvelut 

yksittäisten työnhakijoiden kohdalla. Se ei yksinään riitä, vaan tarvitaan työ-

markkinoiden tarpeisiin räätälöityjä nykyistä laadukkaampia palveluja. Vuonna 

2006 uudistettiin työmarkkinatukea. Työmarkkinatukiuudistuksessa tarjottiin te-
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hostettuja työvoimapoliittisia toimenpiteitä pidempään työttömänä olleille. (Asp-

lund & Koistinen 2014, 141.) 

 

Elokuussa 2011 Suomen hallitus on linjannut painotusta nuoriso- ja pitkäaikais-

työttömyyden hoitoon Suomessa. Tämä edellyttää vahvaa ja kestävää kasvu-

uraa: kilpailukykyistä yritystoimintaa, viennin kasvua ja jo aikaisemmin asetettu-

jen työllisyystavoitteiden toteutumista. Työllisyyspolitiikka on kuulunut pääminis-

teri Jyrki Kataisen ja pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelmien keskiöön 

monin eri toimin. Nuorille luotiin yhteiskuntatakuu, työttömille lisäaktivointia, pit-

käaikaistyöttömille kuntakokeilu, vammaisille sekä vaikeasti työllistyville pysy-

västi palkkatuki sekä työpankkikokeilua laajennettiin. (Räisänen 2011,3.)  

 

Valtiolta tuli merkittävä panostus työvoimapalveluiden muutokseen, jonka tulok-

sena syntyi kolme eri palvelulinjaa. Uudet palvelulinjat perustuvat henkilöasiak-

kaiden palvelutarpeen mukaan saatavaan ja yhdenmukaiseen palveluun kaikis-

sa työ- ja elinkeinotoimistoissa. Palvelulinjat ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, 

osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistämisen palvelut.(Työ- ja elinkei-

noministeriö 2013b, 4 - 6.) 

 

Työllisyyspolitiikka ei parane pelkästään määrärahojen lisäyksellä, vaan on tär-

keää seurata ja arvioida, miten lisäys on onnistunut. Tulee siis arvioida työvoi-

mapolitiikan rakenteita ja sisältöä, työllisyyskokeiluja ja pitkäaikaistyöttömien 

kuntakokeilua. (Räisänen 2011,4.) 

 

Vuosina 2012 – 2015 hallitusohjelmaan sisältyvä kuntakokeilu ja työvoiman pal-

velukeskusmallin kehittäminen annettiin kuntien tehtäväksi, kuntien hakeutues-

sa työllisyyden kuntakokeiluihin.  Hallitusohjelman mukaan TE-toimistojen, Ke-
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lan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten (TYP) toimintamalli ulote-

taan koko maahan. Palvelukeskusten toimintamallista säädetään lailla ja niiden 

rahoitus turvataan. Viranomaisten vastuita pitkään työttömänä olleiden palvelui-

den järjestämisestä täsmennetään siten, että työttömät työnhakijat siirtyvät TE-

toimistoista palvelukeskusten asiakkaiksi pääsääntöisesti viimeistään 12 kuu-

kauden työttömyyden jälkeen. (Lindberg 2014a.) 

 

Työllisyyden kuntakokeiluilla tavoiteltiin ratkaisuja pitkittyneeseen työttömyyteen 

Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

Suomen Kuntaliiton yhdessä valmistelema hallitusohjelmaan sisältyvä ja halli-

tuskauden kestävä työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi syksyllä 2012. Kokeilu 

pyrkii pureutumaan pitkittyneeseen työttömyyteen. Keskeistä kokeilussa on uu-

sien luovien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.(Lindberg 

2014a.) Työllisyyden kuntakokeiluista myöhemmin lisää tämän raportin luvussa 

kolme. 

 

Kansantalouden kilpailukyvylle on tärkeää saada kaikki voimavarat käyttöön pa-

rantamalla osallisuutta työssä, lisäämällä työn tuottavuutta yritysten ja muiden 

toimialojen sekä koko talouden rakenteen muuttuessa.  Lisäksi tuottavuus työs-

sä paranee huolehtimalla työelämän laadusta ja työntekijöiden työhyvinvoinnis-

ta. Työelämän laadun tulee olla hyvätasoista, jotta suomalaiset työssäkäyvät 

ihmiset jaksavat paremmin töissä, ovat terveempiä ja motivoituneempia työs-

sään. Työurien pidentämistavoitteen vuoksi on tärkeää, että työttömyysjaksot 

ovat lyhempiä ja erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, osatyökykyisten ja 

vajaakuntoisten mahdollisuudet osallistua työelämään varmistetaan. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014a, 3). 
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Työllisyys Pohjois-Karjalassa on keskimääräistä alhaisempi verrattuna muihin 

Suomen maakuntiin. Korkean työttömyyden lisäksi tähän vaikuttaa työvoimaan 

kuulumattoman väestön kohtuuttoman suuri osuus. Heitä ovat muuan muassa 

kotiäidit ja pitkäaikaissairaat. Pohjois-Karjalassa on ollut pitkään jatkuvaa ra-

kennetyöttömyyttä ja sen korjaamiseen ei ole nähtävissä nopeaa parannusta. 

Työ- ja elinkeinoelämässä on rakennemuutos jatkunut pitkään ja muutos on 

kohdistunut tuottavuudeltaan vaatimattomiin työpaikkoihin.  Ne ovat hävinneet. 

 

Ammatilliset rakenteet ovat muuttuneet tehtävärakenteisiksi niin yksityisellä kuin 

julkisella sektorilla. Työtehtäviin sisältyy lisääntyvässä määrin tietotyön piirteitä, 

jolloin perinteinen toimihenkilö- ja työntekijäammattien raja häviää. Samalla työ-

tehtävien edellyttämä koulutustaso nousee ja luovuutta sekä korkeampaa 

osaamistasoa vaativa suunnittelu- ja käsityö lisääntyvät. Talouskasvun paran-

tamiseksi on tärkeää tukea työelämän kehittämisessä tuottavuuden kasvua ja 

työhön osallistumisastetta.(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a, 7.)  Tuotantotapo-

jen muuttuminen ja työnkuvan palveluvaltaistuminen vaikuttavat työn rasittavuu-

teen. Työkyvyttömyyttä ja sairaspoissaoloja aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet sekä mielenterveyden ongelmat.(Moring, Martins, Partanen, Bergman, 

Nordling, Nevalainen 2011,24; Kuntatyönantajat 2012, 1 -4.) Osa työntekijävä-

estöstä pystyy hyvin sopeutumaan työn tuomiin muutoksiin, mutta jotkut eivät 

kykene. Tämä johtuu osaltaan koulutuksesta. Suurelta joukolta puuttuu amma-

tillinen koulutus kokonaan, ja osalla töissä hankittu kokemus on kokonaan vää-

rältä alalta.  Matalan koulutustason aloilla työn tuottavuus on alhaisempi ja työ-

elämän laadullisuus heikompaa. Tällöin tarvitaan työhön linkitettyä ja kehittämi-

seen painottuvaa työssäoppimista. Organisaatioiden menestykseen vaikuttaa 

suurelta osin johtamiskulttuuri. Kannustavalla sekä osallistavalla johtamiskult-

tuurilla parannetaan tuottavuutta ja työelämän laatua. (Sydänmaanlakka 2004, 

86–90.)  
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Työllisyyden kuntakokeilu- hankkeiden ja työvoimapalvelukeskusten muutosten 

ansiosta saattaa tulla uusia keinoja pohjoiskarjalaisten pitkään työttömänä ollei-

den saamiseksi kohti avoimia työmarkkinoita. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

2014, 19 - 20). Pohjois-Karjalan maakuntaliitto haluaa tuoda esille kansainväli-

sesti kilpailukykyiset elinkeinot, jotka tuovat työtä ja toimeentuloa. Niitä ovat hy-

vinvointituotanto, metsä-ja energiatuotanto, teknologiateollisuus, ruuan tuotanto, 

kivi- ja kaivannaistuotanto sekä matkailu- ja luovat alat. (Pohjois-Karjalan maa-

kuntaliitto 2014, 35.) 

 

Hyvinvointiala on maakunnan suurin työllistäjä, sillä lähes viidennes pohjoiskar-

jalaisista on töissä sosiaali- ja terveysalalla. Väestö ikääntyy koko ajan, ja osaa-

vien työntekijöiden riittävyys hyvinvointialalla on jo lähiaikojen haaste. Maakun-

nan metsäala on yksi talouden vahvuuksista. Metsäalalla toimii noin 3000 hen-

kilöä, jotka saavat elantonsa metsästä. Maakunnan metsäosaaminen on huip-

puarvostettua maailmalla. Pohjois-Karjalan teknologiateollisuus käsittää metalli-

teollisuuden, muoviliiketoiminnan, fotoniikan ja ICT:n. Teknologiateollisuudessa 

työskentelee noin 6000 pohjoiskarjalaista. Keskeinen haaste teknologiateolli-

suudella on kiristyvä kilpailu.(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2014, 28,36, 41, 

44.) 

 

Pohjois-Karjala on valtakunnan kärkitasoa ruoanjalostuksessa sekä raaka-

ainetuottajana että jalostajana. Pohjois-Karjala tunnetaan perinteikkäästä ruo-

kakulttuurista. Noin 4500 henkilöä saa elantonsa elintarvikealasta. Pohjois-

Karjalan kivenjalostus- ja kaivannaistoiminnan kehitysnäkymät ovat rohkaisevia. 

Viime vuosina on avattu uusia kaivoksia, kuten Pampalossa. Pohjois-Karjalan 

matkailu vahvistuu koko ajan. Keskeisimpänä veturina ovat olleet venäläiset 

matkailijat. Kehittämisen tarvetta matkailussa on, sillä majoituskapasiteetti on 

pientä ja ohjelmatoiminnat ontuvat. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2014, 36, 

41, 44, 48, 52, 56.) 
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Työ- ja elinkeinoministeriö on syyskuussa 2014 vienyt eduskuntaan lainsäädän-

töpaketin, jossa on kiinnitetty huomiota etenkin pitkittyvään työttömyyteen. On 

kyseessä niin sanottu monialainen(moniammatillinen)yhteistyömalli, jonka tar-

koituksena on tuoda lakisääteisesti yhteen TE-toimistojen, Kelan ja kuntien so-

siaalitoimien palvelut pitkään työttömänä olleiden turvaksi. Kuntien ja valtion ra-

hoitusvastuuta työllistämisessä selkeytetään. Lisäksi valtio on uudistamassa 

palkkatukea niin, että se tukisi paremmin vaikeasti työllistyviä. Lokakuussa 

TYP-He- lainsäädäntöpaketti oli valtioneuvoston yleisistunnossa, josta se lähti 

eduskuntakäsittelyyn. TYP-He on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllis-

tymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laiksi. (Kerminen 2014.) 

 

 

2.3 Johtamisen merkitys työllisyyden hoidossa ja kehittämisessä 

 

Tämä opinnäytetyön kehittämis- ja tutkimustehtävä liittyy kunnallisen työllisyy-

den hoidon kehittämiseen. Siksi tässä opinnäytetyössä tarkastellaan johtamista 

myös kuntajohtamisen näkökulmasta. Kuntajohtaminen on tärkeä osa kunnan 

toimintakykyä. Nykypäivänä kuntajohtamiseen kohdistuu kovia paineita ja haas-

teita. Kuntien toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset asettavat johtajille 

uudenlaisia vaatimuksia. Tärkeää on poliittisen johdon ja ammatillisen johdon 

hyvä yhteistyö sekä hyvä valtuusto- ja hallitustyöskentely. Lisäksi kuntajohtami-

sessa tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja.(Majoinen, Pauni 2014.) 

 

Kuntalaiset valitsevat kunnanvaltuuston kerran neljässä vuodessa. Kunnanval-

tuusto linjaa kunnan toimintaa ja päämäärät toiminnassa. Johtaminen jakaantuu 
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kahteen eri päälinjaan: ammattimaiseen johtamiseen ja poliittinen johtami-

seen. Ammattimaista johtamista tekevät kunnanjohtaja, johtavat virkamiehet ja 

lähiesimiehet. Poliittista johtamista tekevät valtuusto, hallitus ja lautakunnissa 

toimivat luottamushenkilöt. Yhteiskunnan ollessa jatkuvassa muutoksessa vaatii 

se päättäjiltä aktiivista kykyä muutokseen ja laajaa tietoon perustuvaa johtamis-

ta. Johto on vastuussa työllisyyden hoidosta ja siitä, miten sen kehitys näkyy 

kuntataloudessa. Johdon tulee olla tietoinen työllisyyden hoidon tilanteesta 

kunnassa ja olla sitoutunut kehittämään työllisyydenhoitoa kunnassa.(Majoinen, 

Pauni 2014.) 

 

Johtaminen on haasteellista, sillä johtajilla ja esimiehillä on suurin vastuu työyh-

teisöstä ja siinä tehtävästä työstä.  Tasapainoisessa johtamisessa on tärkeää 

tehokkuus, uudistuminen ja hyvinvointi. Älykäs johtaminen perustuu kokonais-

valtaiseen ihmiskäsityksen tuntemiseen. Olemme erilaisia ja täydennämme toi-

siamme luoden laajemman maailmankuvan.  Kollektiivinen prosessi, hyvä joh-

taminen on yhteistoimintaa, johon osallistuvat kaikki työyhteisöistä. (Sydänmaa-

lakka 2012, 108.)  On tärkeää olla proaktiivinen, jolloin toimintaa ohjaavat arvot. 

Proaktiivisuus on aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. (Salmimies 2008, 

139.)Päätöksenteossa on selkeästi nähtävissä poliittisen päättäjien vaalikaudet. 

Päätöksien teko vilkastuu monissa kunnissa kuntavaalien jälkeen. (Haapakoski 

2008.) 

 

Kehittämisessä tulee muutosvastarintaa. Muutosvastarinta on yksilöllinen omi-

naisuus, joka perustuu ihmisen persoonallisuuteen ja elämänasenteeseen. 

Muutosvastarinta on luonnollista ihmisen perusluonteelle, ja siten se on taha-

tonta. Pitkään jatkuessaan se muuttuu tahalliseksi. Muutosvastarinnan takana 

on yleensä ymmärtämättömyyttä muutoksen syistä sekä sen mukanaan tuomis-

ta syistä. Ymmärtämättömyys lisää pelkoa ja muutosvastarinta on pelkotila esi-

merkiksi oman työnkuvan ja aseman muuttumisen vuoksi. Muutosmyönteisyy-

den kannalta sisäinen muutoksen hallintakäsitys on ulkoista hallintakäsitystä 
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olennaisempi, ja sen vahvistaminen parantaa myönteistä suhtautumista muu-

tokseen ja vähentää muutosvastarintaa. (Virtala 2010.) 

 

Vastarinta saattaa aiheuttaa ristiriitoja ja vetäytymistä työllisyyden hoidon yh-

teistyöstä. Palveluiden tehostaminen ja vaikuttavuus ovat kuitenkin avainase-

massa.  Yhteistyössä keskeisiä teemoja tulisi olla palvelutarjonnan suunnittelu, 

jossa palvelutarpeen arviointi ja nivelvaiheet toimivat. Ne muodostavat aukot-

toman kokonaisuuden, jonka avulla pitkään työttömänä ollut pääsee pois työt-

tömyydestä eikä joudu takaisin työttömyyteen. Työllisyyden kehittämisessä tu-

lee ottaa huomioon laaja-alaisesti koko yhteiskunta ja sen vaikutukset ympäris-

töön sekä pitkään työttömänä olleeseen ja hänen lähipiiriinsä.(Lunden 2012.) 

 

Pitkäaikaistyöttömistä tulee kunnalle kallis lasku, jos kunnat eivät osaa työllistää 

yli 500 päivää työttömänä olleita. Kunta joutuu maksamaan kuukausittain valtiol-

le puolet työttömien työmarkkinatukimaksusta.  Osa Suomen kunnista maksaa 

kuukausi toisen jälkeen suuria laskuja työttömistään, kun eivät osaa aktivoida ja 

valmentaa työttömiään kohti työelämää. (Lunden 2012.) 

 

 

2.4 Aiemmat tutkimukset ja kehittäminen pitkään työttömänä olleiden ete-

nemisessä kohti avoimia työmarkkinoita 

 

Valmentava työtoiminta tarvitsee tutkimusta ja erilaisten toimintamallien kehit-

tämistä, sillä ihmisten ohjaaminen heidän poluillaan eteenpäin omien voimava-

rojen mukaan ei ole yksinkertaista. Siinä tarvitaan ennakkoluulottomuutta, laaja-

alaista tietoa ja tiedon oikeanlaista hyödyntämisen osaamista. 
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Jarno Karjalainen ja Vappu Karjalainen (2010) ovat tehneet empiiristä tutkimus-

ta pääkaupunkiseudulla kuntouttavasta työtoiminnasta. He ovat tutkimukses-

saan tutkineet sitä, onko kuntouttava työtoiminta aktiivista sosiaalipolitiikkaa vai 

työllisyyspolitiikkaa. Karjalaisen tutkimuksen mukaan kuntouttava työtoiminta on 

enemmän sosiaalipolitiikkaa kuin työllisyyspolitiikkaa. Asiakkaat harvemmin 

työllistyivät kuntouttavasta työtoiminnasta suoraan avoimille työmarkkinoille.  

Osalle asiakkaista kuntouttava työtoiminta voi olla ainoa ratkaisu yhteisölliseen 

toimintaan. Kuntouttavalla työtoiminnalla on merkitystä heidän toimintakyvys-

sään sen parantamisella ja ylläpidolla. Asiakkaiden kanssa tehtävä työ on pitkä-

jaksoista ja luottamuksellista toimintaa, jossa tarvitaan paljon erilaisia vaihtoeh-

toja kokeiltavaksi.(Karjalainen & Karjalainen 2010, 3, 71.) Karjalaisen tutkimuk-

sessa ei ollut avattu valmentamisen prosessia asiakkaan kanssa. Työvalmen-

nus ja valmentaminen ovat olleet kuitenkin osa asiakkaan kanssa tehtävää työ-

tä.  

 

Mia Tammelinin (2010,26) tutkimuksessa ”Kokemuksia sosiaalipalveluista Kun-

touttavan työtoiminnan asiakasfoorumit Keski- Suomessa” tuodaan esille val-

mentamisen tärkeys asiakkaan etenemisprosessissa. Valmentaminen on yksi 

olennainen osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan polulla matkalla eteen-

päin.  

 

Minna Peltonen(2010, 57) on tutkinut ja kehittänyt mallia työvalmennuksesta 

osana ammatillista suunnitelmaa Bovallius -ammattiopisto Laukaalle. Hän pohtii 

ylemmän ammattikorkeakoulun -opinnäytetyössään työelämään valmentaumi-

sen tärkeyttä.  Se näyttäytyy keskeisenä osana valmentavaa sekä kuntouttavaa 

opetusta vajaatyökykyisillä. Kehittämistyönsä tuloksena Peltonen toteaa, että 
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ammatillinen oppilaitos voi profiloitua osatyökykyisten opetuksen lisäksi työelä-

mäohjauksen ja koulutuksen asiantuntijaksi. Olennaista on kehittää toimintamal-

li yhdessä sidosryhmätoimijoiden kesken, niin organisaation sisällä kuin ulko-

puolella.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2014 välityömarkkinoiden palkkiokokeilul-

laan koettanut edistää asiakkaiden polun jatkumista valmentavan toiminnan 

avulla kohti avoimia työmarkkinoita. Välityömarkkinoita ovat kolmannen sektorin 

työllistäjät, kuten seurat, järjestöt, säätiöt tai yhdistykset. Palkkiokokeilu perus-

tuu Tarja Filatovin välityömarkkinaselvitysraporttiin. Raportissa Filatov ehdotti 

välityömarkkinoille luotavaa kannustavaa tulospalkkiojärjestelmää. Nyt palk-

kiokokeilu on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa, ja sitä 

kokeillaan työllisyyden kuntakokeiluhankkeiden kunnissa. Lisäksi Tarja Filatov 

ehdotti raportissaan työllisyydenhoidon kokonaisvastuun siirtämistä valtiolta 

kunnille. Tarja Filatov teki välityömarkkinaselvitysraportin työministeri Lauri Iha-

laisen pyynnöstä. (Filatov 2013,4 – 5.) 

 

Lisäksi Filatov toi raportissaan esille rajanvedosta markkina- ja yleishyödyllisten 

toimijoiden välillä. Hän myös rohkaisi valtiota ja kuntia ostamaan palveluita väli-

työmarkkinatoimijoilta. Yksi tärkeimmistä asioista oli välityömarkkinatoimijoiden 

kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, muun muassa työnohjauspalveluiden 

kehittäminen, ja yleensäkin välityömarkkinatoimijoiden tukeminen työmarkkinoil-

la. (Filatov 2013,4-5.)  

 

Työllisyyden hoidon kehittäminen koskettaa meitä kaikkia. Suomen Kuntaliitto 

on aktiivisesti mukana työllisyyden hoidon kehittämisessä kunnissa. Kuntaliitto 

on mukana työllisyyden kuntakokeiluissa, ja kuntaliitto on aloittanut kehittämis-

hankkeen työ- ja toimintakyvyn mittaamisen kehittämiseksi.  Hankkeen tavoit-
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teena on laatia numeerinen mittari kunnallisten työllisyyspalveluiden vaikutta-

vuuden arviointiin. Tämän avulla pystytään paremmin arvioimaan vaikeasti työl-

listyvän henkilön toimintakykyä ja tekemään sen pohjalta suunnitelmaa kehitys-

kohteista. Mittarin pilotointiin on ilmoittautunut 19 Työllisyyden kuntakokeilu -

hanketta. Mittaria on kehitetty ja testattu yhdessä sen pilotointiin ilmoittautunei-

den hankkeiden kanssa vuosina 2013 -2014. (Aaltio 2014,3,4,14,41.)  

 

Ensimmäinen tiedonkeruu toteutettiin kaikissa pilottikunnissa tammi-

maaliskuussa 2014, ja toinen tiedonkeruu on syksyllä 2014. Projektissa raken-

netulla mittarilla arvioidaan työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta seuraamalla 

asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Mittari on vielä kehittämisen 

asteella. Sillä on pidemmän tähtäimen tavoitteena tehostaa kuntien työllisyys-

palveluita. Mittarin avulla voidaan päästä nopeammin käsiksi asiakkaanpalvelu-

tarpeisiin ja ohjata hänet palvelutarpeitaan vastaaviin palveluihin. Toisekseen 

tilastoanalyysin avulla voidaan saada lisää tietoa siitä, millaiset palvelut ovat eri 

asiakasryhmille toisia vaikuttavampia. (Aaltio 2014,3,4,14,41.)  

 

Elvyttävät luontoympäristöt mukana työllisyyden hoidossa ”LAPE-Laatua perin-

nerakentamiseen ja ympäristönhoitoon” -hanke on kehittänyt Keski-Suomessa 

vuodesta 2001 lähtien työllistymistä, ympäristönhoitoa ja koulutusta. Projektia 

rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Projektin tavoitteena on työllistymisen 

ja työmarkkinoilla pysymisen edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Projektin piirissä on mukana 17 kuntaa Keski- Suomesta. Projektissa on muka-

na vuosittain 60 pitkäaikaistyötöntä, työtöntä, työttömyydenuhan alla olevaa 

henkilöä sekä työmarkkinoille pyrkivää nuorta. (Yli-Onni 2014.) 

 

Työjaksoille työntekijät palkkaa kunta. Työjaksoa edeltää kuukauden työvoima-

koulutus, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden ammatillista valmiuksia ja 
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edistää jatkotyöllistymistä. Koulutus- ja työjaksolla toteutettavat työt ovat perin-

nerakentamiseen, virkistyskäyttöpaikkojen ja luonnonsuojelualueiden rakentei-

den kunnostamiseen sekä maisemahoidon töihin liittyviä. Työkohteet valitaan 

kuntien esityksestä yleishyödyllisten sekä kulttuurihistoriallisten ja ympäristöar-

vojen perusteella. Kohteet valmistellaan Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ohjauksessa ja 

toteutetaan projektityönjohtajien työnjohdossa. Projektityönjohtajat ovat työval-

mentajia aidossa työympäristössä. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti keski-ikäisiä 

miehiä. Asiakkaita valmennetaan työtoiminnassa oikeita töitä tehden.  (Yli-Onni 

2014.)  

 

Metsähallitus on osaltaan lähtenyt kehittämään hyvinvointia pitkään työttömänä 

olleiden parissa ja vahvistaen sitä kautta heidän toimintakykyään kohti työmark-

kinoita, kohti työllistymistä. Metsähallituksen ”Luonto liikuttamaan” – hankkeen 

tavoitteena on ajalla 4/2013 – 1/2015 väestön hyvinvoinnin edistäminen luonto-

liikunnan ja luontoympäristön avulla sekä luontoympäristön roolin vahvistami-

nen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristönä. Lisäksi tavoit-

teena on luontoympäristöön sijoittuvien hyvinvointipalveluiden monipuolistami-

nen sekä palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen. Hanke toteutetaan 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Kohdealueina ovat Tillikkajär-

ven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto, Ruunaan retkeilyalue ja Puijon luon-

nonsuojelu- ja virkistysalue.  Kohderyhmänä tässä ovat pitkään työttömänä ol-

leet, maahanmuuttajat ja vähän liikkuvat keski-ikäiset miehet. (Vähäsarja 2014.) 

 

Lieksassa hyvinvoinnin parantamista työttömien joukossa on toteutettu teemalla 

”Luonto ehkäisee syrjäytymistä”. Tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä Lieksan 

sosiaalitoimen kanssa. Tämän tuloksena on saatu hyviä kokemuksia vaikeasti 

aktivoituvien pitkään työttömänä olleiden kanssa luonnon parissa. Työttömät 

kokevat ryhmän tärkeimmäksi anniksi henkisen hyvinvoinnin parantumisen ja 

vaihtelun arkeen, yksin ei tule lähdettyä ulos. Ryhmäläisten keskuudessa on 
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huomattu sosiaalisuuden kasvaneen, ja sitä kautta sosiaalinen toimintakyky on 

vahvistunut. (Vähäsarja 2014.) Luonto Liikuttamaan -hanke on tehnyt yhteistyö-

tä Työllisyyden Kuntakokeilu Lieksa -hankkeen kanssa.  

 

 

3 Valmentava työtoiminta Työllisyyden kuntakokeilussa 

 

 

3.1 Valmentava työtoiminta 

 

Valmentavalla työtoiminnalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sellaista toi-

mintaa, joka auttaa pitkään työttömänä olleen henkilön kohti avoimia työmarkki-

noita. Pitkään työttömänä olleella henkilöllä tarkoitetaan yli 500 päivää työttö-

mänä ollutta henkilöä. Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan avoimia työpaikkoja 

esimerkiksi yrityksissä, yhdistyksissä, järjestöissä, säätiöissä, kunnissa tai valti-

olla ja niiden palkkauksessa ei ole käytetty valtion taloudellista tukea apuna. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014c.)  

 

Valmentavassa työtoiminnassa on aina kaksi osapuolta mukana toiminnassa. 

He ovat asiakas ja työntekijä, valmennettava ja valmentaja. Lisäksi valmenta-

vassa työtoiminnassa tarvitaan kohdetta minne valmennettavaa valmennetaan. 

Valmennuksessa asetetaan tavoitteita ja suunnitelmia, joiden avulla päästään 

valmennettavan omiin tavoitteisiin. Valmennus tapahtuu ympäristöä hyödyntä-

en. Ympäristöllä tarkoitetaan valmennettavan elinympäristöä ja ympäristöä, jo-

hon valmennettava haluaa mennä töihin. Valmennuksessa on mukana mo-

niammatillinen toiminta, joka vahvistaa valmennettavan etenemistä kohti avoi-

mia työmarkkinoita. Moniammatillisella toiminnalla tarkoitetaan monialaista 

osaaja henkilöstöä, jotka ovat alansa ammattilaisia. He voivat olla esimerkiksi 
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perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, kuntatalouden tai työllisyydenhoidon 

asiantuntijoita. 

 

 

3.1.1 Valmentaminen 

 

Tässä kehittämis- ja tutkimustyössä on käytetty apuna urheiluvalmentamisessa 

käytettyä valmentamisen mallia Lieksaan. Valmentaminen on ollut ensin urhei-

lumaailmassa ja sitten sitä on alettu hyödyntämään muilla osa-alueilla, kuten 

työttömien ja työllisten parissa. Urheiluvalmennus on urheilijan valmentamista 

hänen huippuunsa valmentajan valmennuksen avulla.  

 

Valmentamisessa on oleellisen oivaltaminen yksi ydinasioista.      Valmen-

nettavan tehtävä on selvittää itselleen se, mitä haluaa ja miten hän haluamiaan 

asioita tavoittelee sekä mitkä ovat hänen tavoitteensa.   Valmennettavan tehtä-

vä on toimia niin, että valmentaja osaa kertoa perusteluja hänen haluamilleen 

asioille, tavoitteille. Valmennettavan on tärkeää analysoida omia tekemisiään ja 

keskustella omista tuntemuksistaan sekä ajatuksistaan valmentajan kanssa 

avoimesti. Näin valmennettava oppii itse tunnistamaan ja sisäistämään asioita. 

Tämä helpottaa kehittymistä ja etenemistä eteenpäin.(Forsman & Lampinen 

2008,13.) 

 

Valmentajan tehtävä on auttaa valmennettavaa saavuttamaan yhdessä laaditut 

tavoitteet. Lisäksi valmentajan tehtävä on saada valmennettava ymmärtämään 

yhdessä sovitut tavoitteet. Tärkeää on molemminpuolinen vuoropuhelu. Val-

mentaminen on ihmissuhdetyötä. (Forsman & Lampinen 2008,13.) 
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Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa-alue valmennuksessa.  Valmentajan 

tulisi osata kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen mekanismit ja käyttää erilaisia 

keinoja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä oppimaan saattaminen ja val-

mennettavan näkeminen kokonaisvaltaisesti.(Forsman 2008,21.) Vuorovaiku-

tuksessa tarvitaan itseilmaisua, kuuntelemisen taitoa ja läsnäolotaitoa. Hyvä 

valmentaja osaa kysellä valmennettavan tuntemuksia ja syitä ratkaisui-

hin(Forsman & Lampinen 2008, 18). Jatkuva vuorovaikutus valmennettavien 

kanssa muokkaa valmentajan työn henkistä pohjaa. Jos vuorovaikutus jostain 

syystä vaikeutuu, valmentaja menettää herkkyytensä reagoida valmennussuh-

teeseen ja ympäristöön aidosti. Valmentaja alkaa toteuttaa valmentamista me-

kaanisesti ja koettaa sopeuttaa valmennettavansa oman toimintansa kaavaan. 

Tällainen toiminta saattaa vaikuttaa ilmapiiriin kiristävästi ja todennäköisesti 

heikentää urheilijan kehittymistä. (Heino 2000,98.)  

 

Vuorovaikutustilanteessa on tärkeää huomioida elekieli ja status, missä olet. 

Elekieli kertoo erilaisin ilmein, elein ja äänenpainoin sitä, miten koemme tilan-

teemme sillä hetkellä olevan. Meillä voi olla korkea status tai matala status ja 

niiden saaminen samalle tasolle valmennettavan ja valmentajan yhteisissä kes-

kusteluissa on tärkeää. Kolmen eri minuuden; lapsiminuuden, aikuisminuuden 

ja vanhempiminuuden, huomioiminen, sekä niiden positiivisen ja negatiivisen la-

tauksen oikea käyttäminen eri tilanteissa tuovat tukea prosessissa etenemi-

seen. (Mäenpää 2014.) 

 

Kuuntelemisen taidot ovat valmentamisessa tärkeitä. Niillä tarkoitetaan 

kahdenlaista kuuntelemista. Se tarkoittaa sitä, että valmentaja kuuntelee val-

mennettavaansa, pitkään työttömänä ollutta, ja ymmärtää kuuntelemansa osoit-

taen sen valmennettavalleen. Lisäksi kuuntelemisessa on tärkeää läsnäolo ja 

sen osoittaminen. Läsnäolossa kuunnellaan, aidosti mitä toinen sanoo, eikä jo 
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mietitä ratkaisua kuulemaansa tai jotain muuta asiaa. Läsnäolon taito on tietois-

ta siinä hetkessä pysymistä.(Matikka 2012, 280.) 

 

Valmennuksessa tulee huomioida koko valmennettavan toimintakyky: fyy-

sinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen.  Psyykkisen toimintakyvyn kehit-

täminen on pääasiassa henkisen puolen, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvis-

tamista. Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen on fyysisten ominaisuuksien vah-

vistamista. Sosiaalinen toimintakyvyn kehittäminen on sosiaalisten taitojen vah-

vistamista eri tilanteissa. Kognitiivinen toimintakyvyn kehittäminen on kielellisten 

ja siihen liittyvien taitojen vahvistamista. (Kähäri-Wiik, Niemi & Rantanen 2006, 

13.) 

 

Toimintakyvyn arviointia pidetään perustana suunnitelmalliselle etenemiselle. 

Nykyisin ollaan suuntaamassa painopistettä potentiaalisen toimintakyvyn tutki-

misesta käytössä olevan toimintakyvyn tutkimiseen. (Järvikoski & Härkäpää 

2011,92,100.) GAS-arviointijärjestelmä on toiminnallinen arviointijärjestelmä, 

jossa valmennettava ja valmentaja yhdessä miettivät tavoitteet toiminnallisella 

tasolla. GAS-arviointijärjestelmä -menetelmä lähtee siitä, että eteneminen on 

aina suunnitelmallista, moniammatillista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Jotta ta-

voitteet voivat toteutua, täytyy valmennettavan olla motivoinut. Jotta hänellä on 

edellytyksiä motivoitua, täytyy hänen itse tiedostaa oma toimintansa hänen ym-

päristössään ja ympäristön tuomat vaikutukset. Seuranta tukee tavoitteen saa-

vuttamista. On joku tietty päivämäärä, johon mennessä tavoite tulisi olla saavu-

tettu. Se on yksi kannustin tavoitteen asettelussa ja rytmittää keskinäistä työn-

tekoa muutoksessa. (Autti-Rämö, Vainiemi, Sukula, Louhenperä 2014, 7-8). 

 

Motivaatio on tärkeää valmentamisessa. Valmentaminen on mahdotonta, jos 

valmennettava ei itse ole motivoitunut eikä sitoutunut tavoitteisiin.  Jos valmen-
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nettavalla tai valmentajalla ei ole motivaatiota valmennuksessa, ei valmentami-

nen tuota tulosta.  Motivaatiolla tarkoitetaan tavoitteeseen tähtäävää toimintaa, 

jonka vire ja kesto vaihtelevat.  Motivaation taustalla on aina yksittäisiä motiive-

ja, joilla tarkoitetaan kussakin tilanteessa olevaa vaikutinta. (Matikka & Roos-

Salmi 2012,277.) 

 

Valmentajan työssä tarvitaan monipuolista osaamista. Valmentaja toimii tai-

tojen, tekniikan ja onnistuneen taktiikan opettajana. Lisäksi valmentaja on luo-

massa valmennettavalleen valmentamisen ympäristöä, jossa valmennettavalle 

mahdollistuu kehittyminen ja eteenpäin meneminen. (Matikka 2012,279.) Val-

mentamiseen kuuluu kaksi osapuolta, valmennettava ja valmentaja. Heidän vä-

linen suhteensa muodostuu siitä, että toista pitää kehittää eteenpäin ja toinen 

on apuna kehittämisessä. Kummatkin osapuolet saavat valmentamisesta hyö-

tyä.  (Ristikangas 2010,9.) 

 

Leena Matikka ym. puhuvat kirjassa Urheilupsykologian perusteet valmentajan 

työn sisäisistä haasteista. Valmentaja elää valmennettavan mukana hänen 

matkallaan. Jos valmentaja on epävarma ja jännittynyt, se heijastuu helposti 

valmennettavaan. Kun valmentaja valmentaa valmennettavaa kohtaamaan eri-

laisia asioita matkallaan, valmentajan tulee valmentaa itseään kulkemaan val-

mennettavan rinnalla. Hänen tulee huomioida omat haasteensa, jotka ovat it-

sesäätelyn taito, motivaatio sekä itseluottamus ja ammattilinen itsetunto. (Ma-

tikka 2012, 276.) Työvalmentajan tehtävänä on selvittää asiakkaan tilannetta 

yhdessä asiakkaan kanssa. Työvalmennuksessa otetaan huomioon asiakkaan 

sekä mahdollisen työllistäjän mahdollisuus saada tukea työllistymisessä. (Sa-

riola 2005,25.). 
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3.1.2 Työtoiminta 

 

Valmentaminen työssä ja työnteossa on tätä päivää(Wilson 2004). Työvalmen-

nus on kehittynyt tuetun työllistämisen mallista. Tuetun työllistymisen menetel-

mä kehitettiin alun perin kehitysvammaisten avuksi työllistymiseen Yhdysval-

loissa (Sariola 2005,9). Sieltä se on tullut Eurooppaan, ensin Irlantiin ja Hollan-

tiin. Suomeen tuetun työllistämisen malli on tullut vuonna 1995, kun Suomi liittyi 

Euroopan unioniin. Tuettu työllistäminen on vammaisen tai heikommassa ase-

massa olevan henkilön avuksi kehitettyä tukimenetelmä, jonka avulla ohjataan 

avoimille työmarkkinoille kohti työllistymistä. (Sariola 2005, 10.) Laki julkisesta 

työvoimapalvelusta ja asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 

ovat tulleet voimaan 2002. Nämä ovat olleet suuri edistysaskel tuetun työllisty-

misen ja työ/työhönvalmentajapalveluiden vakiinnuttamisesta Suomessa. (Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta 916/2012.) Työvalmennus auttaa asiakasta ete-

nemään kohti työllistymistä. 

 

Valmentavalla työtoiminnalla tarkoitetaan asiakkaan valmentamista kohti avoi-

mia työmarkkinoita ja valmentamista avoimille työmarkkinoille töihin erilaisten 

toimintojen avulla. Toimintoja ovat keskustelut ja selvittelyt asiakkaan tilanteen 

selvittämiseksi, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, koulutuskokeilu, koulutus, 

oppisopimus, palkkatukityö välityömarkkinoilla ja avoimilla työmarkkinoilla sekä 

työ avoimilla työmarkkinoilla. 
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Kuntouttava työtoiminta on pitkään työttömänä olleille työllistymismahdolli-

suuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavassa työtoiminnasta 

tehdään aktivointisuunnitelma yhdessä asiakkaan, TE-toimiston ja kunnan sosi-

aalihuollon edustajan kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa laki.(Laki kun-

touttavasta työtoiminnasta 189/2001.) 

 

Työkokeilu on yksi olennainen osa työtoimintaa. Työkokeilua voi tehdä eri yh-

teisöissä, yrityksissä, kunnalla, valtiolla, yhdistyksissä, työpajoissa tms. Työko-

keilulla edistetään ja tuetaan vajaakuntoisen henkilön ammatillista suunnittelua 

ja kehittymistä sekä työelämään kiinnittymistä. Työkokeilussa niin asiakas kuin 

työnantaja saavat mahdollisuuden tehdä työtä yhdessä. Se tuo asiakkaalle uu-

den kokemuksen työmaailmassa ja vahvistaa hänen tavoitteidensa etenemistä 

kohti työmaailmaa. Työnantajalle se tuo mukavan tavan tutustua uuteen työnte-

kijään ja sitä kautta mahdollisesti saada hänet töihin. Mutta työkokeilu tuo 

kummallekin osapuolelle vaivattoman tavan päästä pois työstä/yhteistyöstä, jos 

se ei sovellu jommallekummalle osapuolelle. (TE-palvelut 2014.) 

 

Koulutuskokeilu on asiakkaan tietyn koulutusalan kokeilua oppilaitoksessa. 

Tällä selvitetään hänen soveltuvuuttaan kyseiseen koulutukseen ja edellytyksiä 

opiskella kyseisessä oppilaitoksessa. Asiakkaan työ- ja toimintakykyä arvioi-

daan suhteessa koulutusalan valintaan ja ammatissa toimisen edellytyksiin. 

(TE-palvelut 2014.) 

 

Palkkatuettu työ tehdään välityömarkkinoilla ja yrityksissä, kunnassa, valtiolla 

sekä kuntayhtymissä. Työttömän henkilön palkkaukseen saa palkkatukea riip-

puen työttömän työttömyysjaksosta ja palkkaajan tilanteesta. Palkkatuki on aina 

harkinnanvaraista. Se perustuu TE-toimiston arviointiin ja TE-toimisto päättää 

siitä.(TE-palvelut 2014.) 
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Oppisopimus on tarkoitettu ensisijaisesti niille ammattikouluttamattomille nuo-

rille, jotka eivät pysty suorittamaan ammatillista koulutusta normaalin toisen as-

teen koulutusväylän kautta, ja jotka tarvitsevat oppisopimuskoulutuksen suorit-

tamiseen erityistä tukea ja ohjausta. Lisäksi palvelu on tarkoitettu niille pitkään 

työttömänä olleille henkilöille, jotka tarvitsevat oppisopimuskoulutuksen suorit-

tamiseen erityistä tukea ja ohjausta.(Opetushallitus 2014.) 

 

Työtoiminnan asiakkaille tarjotaan tukea ja kuntoutusta jokapäiväisiin toimiin 

sekä rakennetta päiväohjelmaan. Työtoiminta tarjoaa mielenterveyskuntoutujil-

le, kehitysvammaisille, työttömille, pitkään työttömänä olleille ja muille asiakkail-

le, joilla on erityistarpeita, erilaisia työn luonteisen toiminnan mahdollisuuksia 

asiakkaan omat voimavarat sekä kyvyt huomioiden. Työtoiminta tukee aikuisen 

asiakkaan hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. Työtoiminta vahvistaa asia-

kasta löytämään sen, mitä hän voisi tehdä elämässään. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2014.) 

 

Työtoiminta voi olla yhdistyksen, säätiön, kaupungin, valtion tai yrityksen järjes-

tämää työtoimintaa. Toiminnassa voi olla kuntouttavia elementtejä enemmän tai 

vähemmän. Sen tarkoitus on tuoda asiakkaalle vahvuuksia toimintakykyyn ja si-

tä kautta mahdollisuutta jatkaa avoimilla työmarkkinoilla, kouluttautumalla tai 

muulla tavalla, joka edistää työllistymistä. Työtoiminta voi olla monenlaista toi-

mintaa, joka vahvistaa asiakkaan voimavaroja. Toiminta voi olla yksilötoimintaa, 

ryhmätoimintaa, työkokeilua, avotyötoimintaa tai jotain muuta. Sen tarkoitus on 

viedä asiakasta porras portaalta eteenpäin ja hän voi edetä työtoiminnassa 

oman suunnitelman sekä tavoitteiden mukaisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2014.) 
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Yksilötoiminnassa asiakas voi yksilönä tehdä erilaisia vahvistavia toimintoja, 

vielä enemmän asiakkaan voimavaralähtöisesti. Yksilötoiminnassa voi olla mo-

nenlaisia elementtejä. Se voi olla myös yksilövalmennusta asiakkaan tarpeiden 

mukaan edeten. Kun taas ryhmätoiminnassa tehdään samanlaisia asioita yh-

dessä, ryhmänä.  Ryhmätoiminnan yksi vahvuuksista on sosiaalisen toimintaky-

vyn vahvistaminen. Ryhmätoimintaan valitaan sellaisia asiakkaita, jotka hyöty-

vät sen ryhmätoiminnan suunnitellusta sisällöstä. Ryhmä voi olla heterogeeni-

nen, mutta toisiaan tukeva. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

 

Työtoiminta voi olla pajatyyppistä toimintaa, jossa vahvistetaan yksilöllisesti asi-

akkaan voimavaroja erilaisten työtehtävien kautta. Esimerkiksi Kuopiossa Tuke-

van pyöräpaja, jossa kunnostetaan ja huolletaan polkupyöriä. Pajalle tuloon riit-

tää halu ja kiinnostus oppia polkupyörän huoltamista sekä korjaamista. Työtoi-

minta voi olla sellaista, joka vahvistaa ammatillista ja sosiaalista työkykyä, kuten 

Kuopion Kevamassa tehdään. Kevama on Kuopion kaupungin omistava osake-

yhtiö, joka toimii liiketaloudellisia lainalaisuuksia noudattaen. Kevama on työhön 

kuntouttavien palvelujen tuottaja Kuopiossa. Työkuntoutuspalveluiden tulee olla 

turvallisia työtilaisuuksia asiakkaille, jotka tarvitsevat vahvistusta työkyvyssään.  

Kevama tarjoaa työkuntoutuspalveluita eri tarpeeseen. Kevaman malli on hyvä 

malli Kuopiossa osana työllisyydenhoitoa. Kuopiossa on kehitetty toimivia työlli-

syydenhoidon toimintamalleja.(Räsänen 2014.) 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin työllisyyden hoitoon uutta toimintamallia Liek-

saan Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa.  
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3.2 Työllisyyden kuntakokeilut Suomessa ja Lieksan hanke 

 

Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hanke on osa suurempaa kokonaisuutta 

Suomessa, työllisyyden kuntakokeiluja Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hal-

lituskaudella. Suomen hallitus linjasi valtakunnan työpolitiikan periaatteita kesä-

kuussa 2012. Tavoitteena oli korkea työllisyysaste. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikki työmarkkinakuntoiset ovat työllistyneet. Tärkeimpinä kohderyhminä tässä 

linjauksessa ovat nuoret ja vaikeasti työllistettävät henkilöt. Työllisyyden kunta-

kokeilut, joihin alussa oli valittu 62 kuntaa ja 23 hanketta, keskittyvät pitkittyvään 

työttömyyteen. Kuntakokeiluihin valituissa kunnissa asuu puolet Suomen pitkä-

aikaistyöttömistä, joten kuntakokeiluilla voidaan saavuttaa vaikuttavuutta. Ra-

kennetyöttömyyteen pureutuvien kuntakokeilujen tarkoituksena on löytää uusia 

paikallisten toimijoiden yhteistyössä pohtimia malleja, joilla työmarkkinoille kiin-

nitytään. Näin totesi ministeri Ihalainen kuntakokeilujen käynnistämistilaisuu-

dessa Helsingissä 27.8.2012.  

 

Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeet Suomessa ajalla 1.9.2012–31.12.2015 

ovat työ- ja elinkeinoministeriön tämän hallituskauden kärkihankkeita. Hankkeita 

on 26(alussa 23) kappaletta, ja niissä on mukana 61 kuntaa ympäri Suomea. 

Valintakriteerit hankkeiden saamiseksi kuntiin olivat alueen työttömyysaste sekä 

vaikeasti työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien määrä, kokeilun sisältö ja ta-

voitteet sekä kokeilun toteutuksen kannalta keskeisten tahojen yhteistyö ja si-

toutuminen kokeiluun. Työllisyyden kuntakokeilut ovat kuntien työllisyydenhoi-

don kehittämishankkeita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.) 

 

Kokeilukuntien määrä riippui muun muassa siitä, minkä kokoisia kuntia kokei-

luun hakeutui ja kuinka laaja-alaisia kokeilut ovat. Kokeiluun pyrittiin valitse-

maan erikokoisia ja eri puolilla maata sijaitsevia kuntia. Kokeilukuntia valittaes-

sa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 1) alueen työttömyys-
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aste sekä vaikeasti työllistyvien ja muiden pitkäaikaistyöttömien määrä 2) kokei-

lun sisältö ja tavoitteet ja 3) kokeilun toteutuksen kannalta keskeisten tahojen 

yhteistyö ja sitoutuminen kokeiluun. Erityisesti mukaan haettiin kuntia, joissa on 

käytössä työvoimapalvelukeskuksia(TYP) ja sellaisia, joissa sitä ei ole. Kokei-

luun valittavien kuntien tuli olla sitoutuneita olemaan mukana koko kokeilujak-

son ajan. (Lindberg 2014a, b.) 

 

Kokeilu tarjosi kuntakokeiluun valituille kunnille nykyistä paremmat mahdolli-

suudet vaikuttaa siihen, millä tavoin pitkään työttömänä olleiden palvelut järjes-

tetään. Kokeilukunnissa työllistymistä edistävät palvelut toteutetaan moniamma-

tillisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Keskeistä kokeilussa on uusien pal-

velujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Kokeilukunnissa kunta 

ja työ- ja elinkeinotoimisto arvioivat yhdessä kokeilun kohderyhmään kuuluvien 

asiakkaiden palvelutarpeet, osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen 

etenemisen seurantaan. (Valtionvarainministeriö 2013, 27 – 28). 

 

Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saa-

neet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka 

tarvitsevat työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllis-

tymisedellytyksiä parantavia palveluja. Edellä mainittujen lisäksi kohderyhmään 

voi kuulua vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, joilla on 

riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Kokeilu ei muuta valtion ja kuntien välistä perus-

työnjakoa työvoimapalvelujen ja muiden työllistymistä edistävien palvelujen jär-

jestämisessä. Valtio vastaa kokeilun aikana julkisten työvoimapalvelujen rahoi-

tuksesta ja kunta sen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen rahoituksesta. 

Kokeilun toteutukseen on varattu kunnille valtion talousarviossa erillistä kokei-

lumäärärahaa. Kokeilun tulosten pohjalta tehdään päätökset kuntien ja valtion 

välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2012.) 
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Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa aloitti 1.9.2012. Henkilöstö tuli hankkeeseen 

eri aikoina vuoden 2012 – 2014 välisenä aikana. Henkilöstöä valittaessa kiinni-

tettiin huomiota moniammatillisuuteen. Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hanke 

on Lieksan kaupungin työllisyyden hoidon kehittämishanke. Hanke on kehittä-

misen ja kokeilun hanke, jossa mietitään uusia työllistämisen vaihtoehtoja, mal-

leja ja toimintatapoja pitkään työttömille, yli 500 päivää työttömänä olleille ja/tai 

syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 

hanketta 75 %, ja 25 % on Lieksan omavastuuosuus hankkeesta. (Vallius-

Hyttinen 2012.) 

Tavoitteena hankkeessa on  

- kokeilla ja kehittää työllisyyden hoidon malleja eri toimijoiden kesken 

- määrittää alueen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita  

- luoda ja vahvistaa paikallista kumppanuutta 

- kehittää toimintamalleja, joiden siirtymiä välityömarkkinoilta avoimille 

markkinoille voidaan tukea 

- ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka mahdollistavat entistä joustavam-

man, saumattoman ja tarvittaessa portaittaisen siirtymän kohti avoimia 

työmarkkinoita  

- sekä lisätä osaamista työllisyyden hoidossa. (Vallius-Hyttinen 2012.) 

 

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan niin sanottua kolmatta sektoria, erilaisia yhdis-

tys-, järjestö-, seura- tai säätiötoimijoita, joka tarjoavat töitä. Avoimilla työmark-

kinoilla tarkoitetaan vapaita työpaikkoja yrityksissä, yhtymissä, kunnissa tai val-

tiolla. Kohderyhmänä Lieksan hankkeessa ovat lieksalaiset yli 30-vuotiaat pit-
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kään työttömänä olleet, jotka tarvitsivat apua edetäkseen työllistämisen polul-

laan ja/tai uutta ratkaisua elämäänsä. He ovat olleet työttömänä yli 500 päivää 

ja/tai vuoden ajan syrjäytymisvaarassa olevia. Kohderyhmäläisten kanssa työtä 

tekevät kaikki hankkeen työntekijät, kolmesta neljään työvalmentajaa ja projek-

tipäällikkö. (Vallius-Hyttinen 2012.) 

 

Kohderyhmässä olevilla on ollut pitkää työttömyyttä takana ja he ovat kiertäneet 

monien ihmisten kautta matkansa varrella saaden erilaisia vastauksia, työllisty-

misiä, kuntoutuksia ja kokeiluja työttömyyteensä. Monesti heillä voi olla melko 

huono itsetunto, ja he eivät välttämättä jaksa vaatia asioihinsa muutosta. He 

saattavat olla uupuneita jatkuvaan huonoon tilaansa eivätkä jaksaneet enää 

lähteä selvittämään asioitaan. Työttömyyden taustalla on saattanut olla monen-

laisia asioita: niin toimintakyvyn ongelmia kuin talouden ongelmia, esimerkiksi 

velkaongelmia.  

 

Työllisyyden Kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa on edetty neljän näkökulman 

mukaan. Nämä näkökulmat ovat olleet asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökul-

ma, kehittämisennäkökulma ja taloudellinen näkökulma. Kaikki neljä näkökul-

maa ovat nivoutuneet toisiinsa ja ovat muodostaneet hankkeeseen hyvän toi-

mintamallin. Jokainen näkökulma on vaikuttanut jokaiseen. Nämä näkökulmat 

ovat ohjanneet myös valmentamisen mallin käyttöä.  Asiakasnäkökulmassa 

keskeisessä roolissa on ollut asiakas ja eteneminen asiakkaan voimavarojen 

mukaan. Henkilöstönäkökulmassa on seurattu henkilöstön hyvinvointia ja asi-

akkaan sitoutumista uuteen työyhteisöönsä. Taloudellisessa näkökulmassa on 

seurattu kehitettävien mallien vaikutusta talouteen. Kehittämisennäkökulmassa 

on ollut kehitettävät mallit ja niiden juurruttaminen. Kehitettäviä malleja on ollut 

useita, ja niistä yksi on ollut tämä tässä opinnäytetyössä kehitettävä valmenta-

van työtoiminnan malli. 
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Tässä opinnäytetyössä keskitytään kehittämään asiakkaan näkökulmasta asi-

akkaanpalveluprosessissa tehtävää asiakkaan valmentamista kohti avoimia 

työmarkkinoita.   

 

 

 

4 Opinnäytetyön tehtävä ja tarkoitus 

 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Lieksan kaupungin työllisyyden 

hoitoon uusi työväline pitkään työttömänä olleen henkilön avuksi etenemisessä 

kohti avoimia työmarkkinoita. Tavoitteena kehittämistyössä oli löytää asiakas-

lähtöinen, asiakkaan voimavarojen mukaan etenevä toimintamalli, jolla pääs-

tään kohti ratkaisua tai ratkaisuun. Uuden mallin avulla asiakas saadaan pa-

remmin pois pitkään työttömänä olleen kierteestä. Tämä vaikuttaa samalla asi-

akkaan elämänlaatuun. Muutos saattaa vaikuttaa positiivisesti myös asiakkaan 

elinympäristöön ja lähipiiriin.  Asiakas saa mallin avulla löytyneessä ratkaisussa 

esimerkiksi uuden ammatin opiskelun, täydennyskoulutuksen tai muu kouluttau-

tumiseen suuntautuvan vaihtoehdon kautta ja sitä kautta työllistymisen. Kunta-

taloudellisesti saadaan edullisempi ratkaisu kuntalaisen päästessä pois työttö-

myydestä. 

 

Kysymyksiä, joihin tällä kehittämistyöllä toivotaan saavan tietoa, ovat: 

1. Millaista lisäarvoa kehitetty valmentamisenmalli on tuonut pitkään työt-

tömänä olleelle henkilölle hänen etenemisessään pois työttömyydestä? 

2. Millainen työväline valmentamisen malli on ollut pitkään työttömänä ol-

leen henkilön valmentamisessa? 
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5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

 

 

5.1 Kehittävä työntutkimus kehittämistoiminnan lähestymistapana 

 

Tähän kehittämistoiminnan viitekehykseksi on valittu kehittävän työntutkimuk-

sen lähestymistapa. Kun tehdään kehittämistä toiminnallisessa ympäristössä, 

on kehittävä työntutkimus hyvä teoreettinen viitekehys viemään eteenpäin kehit-

tämistä.  Kun tehdään tutkimusta ja kehittämistä jonkin lähestymistavan kautta, 

on selvää, että se vaikuttaa siihen, miten asiaan paneudutaan. (Hirsjärvi &. 

kumppanit 2007,119) Kehittävä työntutkimus on toiminnan teorian muoto ja so-

veltuu työtoimintojen tutkimukseen(Engeström 1995,11). 

 

Kehittävä työntutkimus on syntynyt tarpeeseen asettaa toimija kehittämistyön 

kohteeksi. Kehittävä työntutkimus suuntautuu laadullisiin muutoksiin työssä ja 

organisaatiossa. Laadulliselle muutokselle on ominaista hyppy tuntemattomaan 

– heittäytyminen. Kehittävässä työntutkimuksessa on ekspansiivisen oppimisen 

rakenne, ekspansiivinen sykli. (Engeström 1995, 36, 87).    

 

Tämä ekspansiivisen syklin teoria on ohjannut tämän opinnäytetyön, kehittämis-

työn etenemistä hyvin.  Oppimisen kohteena ekspansiivisessa oppimisessa on 

kokonainen toimintajärjestelmä ja sen laadullinen muutos(Engeström 1995, 87).  

Ekspansiivisessa syklissä ensimmäinen vaihe on tarvetila. Tässä vaiheessa on 

tyytymättömyyttä tilaa kohtaa. Se voi kohdistua henkilöihin tai toimintajärjestel-

mään. Kaksoissidos on vaihe, jossa tulee ristiriitaa, kärjistymistä tilanteessa. 
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Tässä tilanteessa analysoidaan tilannetta ja mietitään ratkaisua. (Engeström, 

1995,89–90). Siitä edetään ideoiden kautta, ponnahduslautojen kautta, eteen-

päin hahmottamaan uutta kohdetta ja motiivia sekä uuden toimintamallin muo-

dostamista. 

 

Seuraa uusien suunnitelmien ja tapojen kehittäminen, jonka jälkeen päästään 

kokeilemaan niitä käytännössä. Tässä vaiheessa tulee yleensä muutosvastarin-

taa, vastusta ja konflikteja. Kun nämä ristiriidat on ratkottu, päästään uuden 

toimintamallin juurruttamiseen. Juurruttamisessa tehdään kompromisseja ja pe-

rääntymisiä, tuodaan uutta ja käytännön ratkaisuja.  Mallit vakiintuvat, ja sen 

jälkeen on niiden arviointi. Vakiintumisvaiheessa mallia noudatetaan käytän-

nössä. Tämän vaiheen jälkeen nousee erille uusia ideoita, kehittämistä edel-

leen, ja taas ollaan uuden syklin alussa.  Ekspansiivinen sykli etenee. Tulee 

uutta kehittämistarvetta ja siihen liittyviä kaksoissidoksia. Kehittäminen jatkuu 

syklin mukaan. (Engeström 1995, 91.) 

 

Kuvio 1. Ekspansiivinen sykli ja sen eteneminen. 
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Ylläolevassa kuviossa näkyy ekspansiivisen syklin eteneminen. Ekspansiivinen 

oppiminen on monivaiheinen kokonaisen toimintamallin ja työyhteisön muuttu-

miseen johtava prosessi. Eri yksilöt ja ryhmät kokevat oppimissyklin eri tavoin. 

Joillekin se on hyvin syvällistä ja pitkäjänteistä osallistumista. Toisille se voi olla 

hyvinkin intensiivistä, mutta mallin käyttäminen jäsentyy pitkällä aikavälil-

lä.(Engeström 1995,97- 98.)Ekspansiivisessa oppimisessa on moniäänisyyttä, 

jossa järjestelmän ja henkilöstön erilaiset näkökulmat sekä intressit törmäävät. 

Tällaisia törmäyksiä meidän kehittämistyössämme on ollut, kun henkilöstössä 

on tapahtunut muutoksia. Nämä muutokset ovat tuoneet ristiriitoja jo kehitteillä 

olevaan malliin. Ekspansiivinen sykli ohjasi meitä ristiriitojen aukaisussa, ja näin 

pääsimme etenemään kohti uusia luovia keinoja mallissamme. Tämän pohjalta 

malli on kehittynyt. Ekspansiivisen syklin teoria on auttanut tässä kehittämis-

työssä ymmärtämään kehittämistyön eri vaiheita. 

 

 

5.2 Kehittämisprosessi 

 

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut koko ajan. Työllisyyden hoitoon tarvitaan 

uusia tehokkaampia toimintamalleja, jotta pitkään työttömänä olleet pääsevät 

pois työttömyyden kierteestä. Kiristyvä talous niin kunnissa kuin valtiolla asettaa 

lisää paineita työllisyyden hoidon kehittämiseen. Tällä kehittämistoiminnalla 

pyritään vastaamaan siihen, että pitkään työttömänä olleita henkilöitä saa-

daan paremmin pois työttömyyden kierteestä kohti avoimia työmarkkinoita. 

Työttömyyden kierteellä tarkoitetaan sitä, että pitkään työttömänä ollut henkilö 

on toistuvasti työttömänä, oltuaan välillä erilaisissa työllisyydenhoidon toimenpi-

teissä.  

Tässä kehittämistyössä tehtiin ensin suunnitelmaa ja tavoitteita. Suunni-

telmana oli kehittää uusi toimintamalli osaksi Lieksan kaupungin työllisyydenhoi-

toa. Tässä kehittämistyössä oli projektiryhmänä Työllisyyden kuntakokeilu Liek-

sa -hankkeen tiimi. Tiimi koostui neljästä työvalmentajasta ja projektipäälliköstä. 
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Tiimin lisäksi kehittämistyössä oli alussa mukana myös kaupungin muita työlli-

syyden hoidon asiantuntijoita. Kehittämisryhmä teki käytännön työtä ja arvioi it-

se tehtyä kehittämistyötään. Arvioinnin apuna käytettiin neljää eri näkökulmaa ja 

nelikenttäanalyysiä eli SWOT-analyysia. Näkökulmista lisää seuraavassa kap-

paleessa. 

 

Mallin suunnittelun pohjana oli tarve uudesta toimintamallista pitkään työttö-

mänä olleen henkilön etenemiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Tavoitteiksi 

sovittiin asiakaslähtöisyys, asiakkaan voimavarojen mukaan eteneminen ja mo-

niammatillisuus osana uutta toimintatapaa. Lisäksi sovimme, että kehitettävä 

malli etenee Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa käytettävien näkö-

kulmien kautta. Näkökulmat ovat asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma, ta-

loudellinen näkökulma ja kehittämisennäkökulma.   
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Kuvio 2. Valmentamisen mallin kehittämistä johdattelevat näkökulmat. 

Ylläolevassa kuviossa näkyvät kehittämistä johdattaneet näkökulmat aukaistu-

na. Näkökulmat tulevat tasapainotetusta tuloskorttimallista(BSC). Tasapainotet-

tu tuloskortti on tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnanohjauksen 

suorituskykymittaristo. Käytännön toteutus ja kehittäminen tapahtui Työlli-

syyden kuntakokeilu Lieksa hankkeen asiakkaiden kanssa tehtävässä asiakas-

työssä. Asiakastyöhön osallistuivat kaikki hankkeen tiimistä. Kohderyhmänä oli-

vat yli 500 päivää työttömänä olleet yli 30-vuotiaat lieksalaiset ja/tai vuoden ver-

ran työttömänä olleet syrjäytymisvaarassa olevat yli 30-vuotiaat lieksalaiset. 

Kehittämistyön tavoitteet saavutettiin kehittämisen ja kokeilun avulla kohderyh-

män kanssa tehdyllä asiakastyöllä, valmentamalla.  
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Kehittämistoiminnan toteutuksessa käytettiin apuna työpajamenetelmää. 

Kahden ensimmäisen työpajan tarkoitus oli tuoda ideoita ja rajauksia kehitettä-

vään malliin. Kolmas työpaja oli arviointityöpaja tehdystä kehittämistyöstä. Kah-

teen ensimmäiseen työpajaan osallistuivat hankkeen tiimin lisäksi kaupungin 

työllisyystiimin muut jäsenet. He olivat kolme työvalmentajaa, sosiaaliohjaaja ja 

palveluohjaaja. Hankkeen tiimi koostuu 3 – 4 työvalmentajasta ja projektipäälli-

köstä. Kolmanteen työpajaan osallistui vain hankkeen tiimi. 

 

Ensimmäisessä työpajassa on keskusteltu siitä, missä Lieksassa mennään 

kuntouttavassa työtoiminnassa, ja onko tarvetta kehittää kuntouttavaa työtoi-

mintaa sekä asiakkaiden etenemistä kohti avoimia työmarkkinoita. Tässä työpa-

jassa on tullut hyvin vahvasti ilmi se, että tarve uuden mallin kehittämiselle on 

niin asiakaslähtöisesti kuin henkilöstölähtöisesti. Työntekijät ovat tuoneet esille 

kokemuksen kautta asiakkaiden auttamisen tarpeen heidän etenemisessään 

polulla asiakkaiden voimavarojen mukaan. Asiakas on tässä mallissa pitkään 

työttömänä ollut. Asiakkaat tarvitsevat henkilöitä, jotka auttavat heitä muutok-

seen ja kulkevat heidän rinnallaan tarvittavan ajan.  

 

Työntekijöiden puolelta kehittämisen tarve on tullut työn jakamisella ja rinnak-

kaisen työmahdollisuuden hyödyntämisellä. Lisäksi on työntekijöiden oma tarve 

itsensä kehittämiselle ja uudenlaisen toimintamallin oppimiselle. Taloudellinen 

aspekti on tullut Lieksan kaupungin ja valtion taloudellisesta tilanteesta. Liek-

sassa on suuret sosiaali- ja terveysalan menoerät, jotka kasvavat koko ajan. 

Lieksan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat suuria, ja niiden eu-

romäärä kasvaa koko ajan. Vuonna 2014 ennustetaan maksujen loppusum-

maksi 1 000 000 euroa. Siksi on tärkeää miettiä laajasti, miten voidaan saada 

säästöjä.(Lieksan kaupunki 2014.) Toiveena on ollut, että valmentamisen malli 

voisi tuoda apua asiakkaalle hänen tilanteeseensa ja sitä kautta hän saisi muu-

tosta elämäänsä. Asiakas pääsisi pois työttömyydestä. Lisäksi ensimmäisessä 

työpajassa olemme tehneet aikataulua ja suunnitelmaa siitä, miten lähdemme 
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tätä mallia kehittämään. Tässä työpajassa olemme sopineet, että kehittämises-

sä ryhmän koolle kutsujana toimii hankkeen projektipäällikkö ja hanke työstää 

kehittämisryhmän ideoita käytännössä.  

 

Ensimmäinen työpajan jälkeen olemme hankkeen tiimin kanssa keränneet 

yhteen tiimiläisten havaintoja työpajasta ja jokaisen tekemää reflektointia mallin 

kehittämiseen liittyen. Esille ovat nousseet asiakaslähtöisyys, tarve valmenta-

misen mallille Lieksaan, tarve kehittämiselle sekä asiakkaan näkökulmasta että 

henkilöstön näkökulmasta sekä taloudellinen aspekti. Nämä tiimin keräämät 

asiat ovat olleet seuraavan työpajan toteutuksen pohjana, jossa mennään sy-

vemmälle kehittämisessä. 

 

Toisessa työpajassa edettiin edellisen kerran aineiston pohjalta ideointiin ja ra-

jauksiin. Työskentelytapana olemme käyttäneet keltaisiin muistilappuihin kir-

jaamista. Tässä osallistujat kertaavat edellisen kerran työpajasta nousseiden 

asioiden ja seuraavien aiheiden kautta: mitä tulee mieleen kuntouttavasta työ-

toiminnasta, mitä kuntouttava työtoiminta on ja millaista toimintaa tarvitaan sen 

tehostamiseksi. Työpajan avulla olemme saaneet hyviä ajatuksia suoraan käy-

tännöstä ja mitä elementtejä kehitettävän mallin tulisi sisältää. Työpajan jälkeen 

olemme tehneet tiimimme kanssa kerätyn aineiston, havainnointien ja reflek-

tointien purkamisen. Olemme lähteneet tältä pohjalta työstämään valmentami-

sen mallia hankkeen työvalmentajien kanssa.  

 

Tässä kehittämistyössä ekspansiivinen sykli on edennyt seuraavasti: tarveti-

lassa on ollut suuri tarve kehittämiseen uudesta toimintamallista pitkään työttö-

mänä olleen henkilön avuksi pois pääsystä työttömyyden kierteestä.  Kaksoissi-

dos on ollut eri toimijoiden eri mallit ja eri ajatusmaailma sekä opitut työtavat. 

Tässä on ollut muun muassa oma tonttiajattelu/yhteistyön hyödyn näkeminen 
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yksinään toimimisen sijaan. Ponnahduslautoina ovat olleet eri näkemykset pit-

kään työttömän tämänhetkisestä tilasta ja totutut toimintatavat sekä niistä luo-

puminen. Halu irtaantua entisestä ja mennä kohti uutta mahdollistavat kehittä-

misen.  Tärkeää muutoksessa on ollut yhteistyön tekeminen sen sijaan, että 

työtä tehdään yksin ja tietoa ei jaeta. Jo opitun tiedon jakaminen mahdollistaa 

mahdollisimman monipuolisen mallin kehittymisen.  Ponnahduslautojen jälkeen 

on ollut uuden toimintamallin suunnittelu ja sen vieminen käytäntöön. Kehittä-

minen edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä niiden kehittämistä. (Heik-

kinen, Rovio, Syrjälä 2007,17.)  

 

Koko hankkeen tiimi on ollut aktiivisesti mukana tässä kehittämistyössä. 

Tiimissä on ollut monenlaisia jäseniä, ja kaikkien oppimistavat ovat olleet erilai-

sia. Raportissa kerrotaan myöhemmin lisää tästä mallista. Työvalmentajat ovat 

kokeilleet asiakkaiden kanssa yksilövalmennusta, joka etenee kaikkien kanssa 

samalla tavalla. Tästä mallista myöhemmin lisää tässä raportissa.  Mallin työs-

tämisessä hankkeen tiimi on kokenut, että pelkkä yksilövalmennus ei riitä vaan 

tarvitaan sen lisäksi ryhmävalmennusta. Tähän tarpeeseen olemme vastanneet 

ja kehittäneet yhdessä ryhmävalmennusmallia, jossa painottuu sosiaalisen toi-

mintakyvyn vahvistuminen. Ryhmävalmennuksessa samaan kohderyhmään 

kuuluvat kokoontuvat kerran viikossa yhden tai kahden työvalmentajan kanssa 

säännöllisesti kerran viikossa.  

 

Törmäys tässä kehittämistyössämme on tapahtunut, ekspansiivisen syklin ter-

min mukaan, kun henkilöstössä tapahtui muutoksia ja työllisyystiimin rakenne 

muuttui. Kehittäminen jatkui vain hankkeen asiantuntijoiden kesken. Näin on 

jouduttu tekemään siksi, että muuten kehittämistyön tekeminen olisi saattanut 

hidastua henkilöstövaihdoksista johtuen. 
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Hankkeessamme kehitettyä valmentamisen mallia on esitelty hankkeen oh-

jausryhmässä maaliskuussa. Hankkeessa tehtävää työtä ohjaa ohjausryhmä. 

Ohjausryhmä koostuu eri alojen ammattilaisista, jotka tuovat oman osaamisen-

sa hankkeen avuksi. Ohjausryhmämme jäsen Jari Jolkkonen Lieksan ammat-

tioppilaitokselta on tuonut ohjausryhmän kokouksessa maaliskuussa esille mo-

niammatillisen tuen tarpeen eriteltynä. Tästä on noussut idea, jonka pohjalta 

syntyi moniammatillinen valmennus malliin.  

 

Kolmas työpaja on ollut kesäkuun 2014 alussa ja se on ollut kehitetyn mallin 

tutkimista sekä arviointia. Tässä työpajassa on käyty lävitse hankkeen näkö-

kulmien ja nelikenttäanalyysin avulla kehitettyä mallia. Työpajassa on noussut 

esille, että malli on toiminut hyvin asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Kun 

asiakkaat ovat tulleet mukaan hankkeeseemme valmentamisen malliin, asiak-

kaat ovat halunneet jäädä omasta vapaasta halustaan. Mallissa valmentajia on 

pystynyt tarpeen mukaan vaihtamaan ja täten hyödyntämään heidän vahvuuk-

siaan sekä voimavarojaan ohjauksessa paremmin. Tämä moniammatillisuus on 

ollut tärkeä asia. Lisäksi tärkeää on koko prosessin ajan antaa tarpeeksi aikaa 

asiakkaalle ja pitää palveluprosessi joustavana, ei määräaikaa milloin ei enää 

voi olla mukana valmentamisessa. Joidenkin prosessit ovat olleet pitkiä, kestä-

en jopa yli vuodenkin. Asiakkaat ovat saaneet apua asioidensa selvittelyyn ja 

polulla eteenpäin kulkemiseen. Monen itsetunto on vahvistunut. Asiakkailla on 

matala kynnys toimia hankkeen kanssa ja he luottavat hankkeessa luotuun mal-

liin sekä henkilöstöön. Yhteistyö eri toimijoiden, yrittäjien ja muiden työllisyys-

toimijoiden kesken, on toiminut hyvin.  Työvalmentajat ovat kokeneet luodun 

valmentamisen mallin olevan hyvä työväline asiakkaan palveluprosessissa. 

Asiakkaan kanssa tehtävä valmentaminen tuo valmentajalle mahdollisuuden ol-

la osa sitä ja seurata asiakkaan kasvutarinaa.  

 

Kolmannessa työpajassa käydyn analysoinnin ja arvioinnin perusteella valmen-

tamisen malli on koettu valmiiksi työvälineeksi työllisyydenhoitoon pitkään työt-
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tömänä olleiden henkilöiden kanssa tehtävään työhön. Tätä työtä tekevät työlli-

syydenhoidon asiantuntijat. Lisäksi kehitetty malli annetaan tiedoksi virkamies- 

ja kuntajohdolle. He voivat ottaa mallin osaksi Lieksan työllisyydenhoidon suun-

nitelmaa ja käytännöntoteutusta.  

 

Kuvio 3. Kehittämisprosessin eteneminen. 

 

Kuviossa kolme on esitetty kehittämisprosessin eteneminen spiraalimallin mu-

kaisesti. Kehittämisprosessissa tapahtui spiraalimaista etenemistä. Toimintaa 

reflektoitiin ja jouduttiin suunnittelemaan uudelleen kehittämistyössä tapahtu-

neesta törmäyksestä johtuen.  

 

 

5.3 Aineisto ja sen kerääminen 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastatteluiden avulla. Tiedonhaun tavoitteena 

oli saada tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tiedon haun tavaksi valittiin teemahaas-

tattelu. Haastattelujen avulla pyrittiin keräämään sellaisen aineiston, jonka poh-

jalta pystyy tekemään luontevasti tutkittavaa ilmiötä koskevia päätelmiä. Tee-

mahaastattelun avulla saisi vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. Teema-



48 

 

haastattelussa hypoteesien asema on ongelmallinen. Mitään jyrkkiä ohjeita nii-

den asettelusta ei voi asettaa. Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 66. Tässä opinnäy-

tetyössä hypoteesiksi olisi voinut tulla helposti joku olettama, kuten asiakkaan 

toimintakyvyn paraneminen. Tärkeää oli pysyä haastattelutilanteessa kokonaan 

ulkopuolisena. Teemahaastattelurunko oli teemoitettu seuraavasti: tietoa vas-

taajasta, valmentamisen mallista valmentajan työssä, valmentamisen mallin apu 

asiakkaalle ja valmentamisen mallin kehittäminen edelleen.  

 

Haastattelutavaksi valittiin yksilöhaastattelut siksi, että niiden avulla oli mahdol-

lista saada enemmän yksilökohtaista tietoa keskittymällä yhteen haastatelta-

vaan kerrallaan. Haastateltavana olivat hankkeemme kaikki neljä työvalmenta-

jaa. Haastattelut toteutettiin työpäivän aikana. Jokaiselle haastattelulle varattiin 

yksi tunti aikaa. Haastattelut nauhoitettiin älypuhelimella.  

 

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Haastattelut purettiin litteroimalla eli kirjoittamalla ne puhtaaksi tietokoneella. Lit-

terointi tehtiin kaikista haastatteluista ja koko haastatteludialogista. Sen voisi 

tehdä myös valikoiden, esimerkiksi vain teema-alueista tai haastateltavan pu-

heesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 138). Kun aineistoa ei ollut runsaasti, oli pa-

rempi kirjoittaa se sanasta sanaan. Näin koko materiaali oli kirjoitettu ja siitä oli 

helpompaa aloittaa analysointi.  Sanasta sanaan kirjoittaminen oli työlästä ja hi-

dasta. Tämä vaihe oli monien mielestä sitkeyttä ja aikaa vaativin vaihe haastat-

teluissa ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 140.  Puhtaaksi kirjoitettua aineistoa tuli 14 

sivua, ariel fontilla 12, rivivälillä 1. 
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Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. Aineiston ke-

ruussa ja analysoinnissa oli toimintatutkimuksen spiraalimaista etenemistä ks. 

Heikkinen, Rovio, Syrjälä 2007,81. Aineiston lukeminen useampaan kertaan lä-

vitse vei aikaa, mutta se oli tärkeää analyysin etenemisen kannalta.  Aineistoa 

ei voi analysoida, ellei sitä ole lukenut(Hirsjärvi & Hurme 2000, 143). On tärkeää 

tietää tarkalleen, mitä tekstissä sanotaan. Analyysi eteni kolmivaiheisena pro-

sessina. Ensin oli aineiston redusointi eli pelkistäminen, sitten tehtiin aineiston 

klusterointia eli ryhmittelyä ja viimeiseksi oli abstrahointia eli teoreettisten käsit-

teiden luomista ks. Tuomi & Sarajärvi 2009,108.   

 

Aineiston pelkistämisessä analysoitava informaatio oli auki kirjoitettuja haastat-

teluita. Tässä pelkistämisessä auki kirjoitetusta aineistosta etsittiin tutkimusteh-

tävän kysymyksiin niitä kuvaavia ilmaisuja alleviivaamalla kahdella erivärisellä 

kynällä ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. Alleviivatut ilmaisut ryhmitettiin peräk-

käin eri paperille tietokoneella. Ennen analyysin aloittamista sisällönanalyysissä 

määritettiin analyysiyksikkö. Analyysiyksikkö on lauseen osa tai ajatuskokonai-

suus. Se voisi olla myös ihan yksittäinen sana. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). 

Tässä opinnäytetyössä tuo lauseen osan tai ajatuskokonaisuuden on koettu 

tuovan enemmän tietoa analyysiin.  

 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisil-

maukset käytiin tarkasti lävitse ja etsitty samankaltaisuutta sekä erovaisuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa kuvaavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistettettiin 

ne luokaksi sekä nimettiin ne luokkaa kuvaavalla käsitteellä. Seuraavaksi tehtiin 

aineiston abstrahointia, jossa eroteltiin tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon 

ja valikoituneen tiedon perusteella teoreettisia käsitteitä. Alaluokat ryhmiteltiin 

yläluokkiin ja pääluokkiin. Niiden avulla etsittiin niitä yhdistäviä luokkia. Aineisto-

lähtöisessä analyysissä yhdistettiin käsitteitä ja niiden avulla saatiin vastauksia 

tutkimustehtävään ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 112. 
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6 Tulokset 

 

 

 

6.1 Valmentamisen mallin tuki pitkään työttömänä olleelle 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta siihen millaista lisä-

arvoa kehitetty valmentamisen malli toi pitkään työttömänä olleelle henkilölle 

hänen etenemisessään pois työttömyydestä. Näyttää siltä, että valmentamisen 

mallin lisäarvo asiakkaalle on tavoitteellinen toiminta asiakaslähtöiseen ete-

nemiseen.  

”Pohdiskellaan yhdessä ja asetetaan ne tavoitteet. ja sitten moni on 
aloittanut aktiivisemman liikunnan kun ne tietää että myö keskustel-
laan asiasta parin viikon päästä”. Hlö 1. 

Se, miten ja millaisia tavoitteita tehtiin, riippui asiakkaan tilanteesta. Ne asetet-

tiin aina asiakaslähtöisesti, hänen voimavarojensa mukaan ja hyvin yksilöllises-

ti. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitettiin sitä, että tavoitteet asetettiin aina jokaisen 

henkilön tilanteen ja tarpeiden mukaan. Voimavaralähtöisyys oli sitä, että ete-

neminen tapahtui hitaasti kiiruhtaen, porras portaalta. Etenemisessä huomioitiin 

koko ajan asiakkaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Yksilöllisyys oli sitä, että 

tavoitteet ja suunnitelma olivat aina erilaisia jokaisella asiakkaalla. Edettiin asi-

akkaan mukaan. Tavoitteita asetettiin GAS-menetelmän avulla, esimerkiksi ta-

voitteena oli päihteetön elämä. Asiakkaan kanssa yhdessä mietittiin miten asia-

kas voisi saavuttaa päihteettömän elämän. Sen pohjalta kirjattiin tavoitteet ylös 

paperille ja suunniteltiin etenemisen arviointi sekä sen aikataulu. 
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Valmentaja oli hyvä tukihenkilö kulkemaan rinnalla ja auttamaan vaikeissakin 

tilanteissa. Epäonnistumisissa aloitettiin tilanteen arviointi ja tavoitteiden aset-

taminen uudestaan.  Työvalmentaja oli ammattihenkilönä auttamassa asiakasta 

vaikeissakin tilanteissa. Valmentamisessa käytiin yhdessä lävitse erilaisia tilan-

teita, muuan muassa valmistautumista työhaastatteluun tai tehtiin yhdessä 

cv:tä. Valmentajan apu aktivoi asiakasta enemmän omatoimiseen toimintaan.  

 ”Tukea asiakkaan kanssa eteenpäin menemiseen”. Hlö1. 

Valmentamisen malli toi tukea niin työvalmentajalle kuin asiakkaalle etenemi-

seen. Koettiin, että mallin avulla oli helppo lähteä kartoittamaan tilannetta yh-

dessä. Enää asiakkaan ei tarvinnut pohtia asioitaan yksin vaan hänellä oli toi-

nen ihminen apuna. Tämä toi asiakkaalle uudenlaisia sosiaalisia tilantenteita ja 

henkilön, joka auttoi aina.  Valmentaja pystyi tarvittaessa ohjamaan asiakkaan 

toiselle ammattihenkilölle, kuten esimerkiksi terveydenhoitajalle työttömien ter-

veystarkastukseen. Työttömien terveystarkastuksissa käydään lävitse asiak-

kaan perusterveydenhuoltoon liittyviä asioita, kuten esimerkiksi elintapojen tar-

kastelua. Tarvittaessa asiakas ohjataan laboratoriokokeisiin, joiden perusteella 

saadaan tarkempaa tietoa terveydentilasta. Tarkastukset tekee työttömien työ-

terveyshoitaja. 

 

Työvalmentajat toivat esille asiakkaan kanssa tehdyistä tavoitteista esimerkiksi 

työhön menon valmistautumisen valmentajan kanssa. Työvalmentaja saattoi 

valmistella asiakasta työhaastatteluun esimerkiksi käymällä tilanteen lävitse ja 

suunnittelemalla asianmukaista pukeutumista. 

”Helpompi mennä sinne työyhteisöön on sitä työyhteisöäkin kenties 
valmisteltu tässä asiassa”. Hlö 1. 

Lisäksi valmentajat saattoivat olla työyhteisön apuna asiakkaan perehdyttämis-

vaiheessa. Yhdessä työyhteisön ja asiakkaan kanssa he suunnittelivat yhteisiä 

pelisääntöjä työpaikalla. Nämä asiat vahvistivat asiakasta ja työyhteisöä sekä 

loivat uudenlaista mallia työyhteisöön. 



52 

 

 

Valmentamisen malli auttoi asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen.  

”Kun kiinnitetään huomiota ihmisen elämäntapoihin ja saamaan 
ihmiselle työtä ja toimintaa, niin kyllä se voi vaikuttaa fyysiseen tai 
henkiseen asiakkaiden kohdalla”. Hlö 4. 

Työvalmentajat kokivat, että yhdessä käyty keskustelu herätteli asiakasta. Kes-

kustelun myötä asiakas alkoi kiinnittämään huomiota toimintakykyynsä ja sen 

parantamiseen. Monen kohdalla päihteiden käyttö väheni, kun asiasta oli yh-

dessä keskusteltu. Joku saattoi jättää alkoholin pois ilman keskusteluakin sil-

loin, kun oli tulossa mukaan valmentamisen ensimmäiseen keskustelukertaan.  

Monella pitkään työttömänä olleella ei ollut elämässä sellaisia asioita, joista he 

saivat itselleen hyvää oloa. Tämä voi olla syy siihen, miksi he käyttivät päihteitä. 

Valmentamisen mallin avulla he saivat uutta täytettä elämäänsä ja päihteet jäi-

vät sivummalle. Niiden käyttö väheni tai ne jäivät kokonaan pois heidän elämäs-

tään. 

”Monellahan sitä jos ei oo täytettä elämässä, niin sitten tulee se al-
koholi tai päihteet kuvioihin mukaan. Monethan saa sitten jos on 
täytettä elämässä, niin heillä jää pois tai ainakin vähentyy se”. Hlö 
4. 

Terveellisemmät elämäntavat vahvistivat asiakkaita ja auttoivat heitä muutok-

sessa. Heidän toimintakykynsä parantui. Toimintakyvyssä tapahtui muutosta 

fyysisellä, henkisellä, kognitiivisella ja sosiaalisella toimintakyvyn osa-alueella.  

Asiakkaat saivat sosiaaliseen toimintakykyyn parannusta jo työvalmentajan 

kanssa käydyistä keskusteluista.  

”Ihminen saa sellaisen sosiaalisen kanssakäymisen kun ihminen 
pääsee juttelemaan”. Hlö 2. 

Asiakkaiden elämänlaadussa tapahtui muutosta. Yleensä muutos tapahtui pa-

rempaan suuntaan. Joku asiakas saattoi kokea, että nyt vasta valmentamisen 

myötä hän oli saanut itsemääräämisoikeuden. Hän koki, että häntä oli nyt oike-

asti kuunneltu ja hän sai itse vaikuttaa omien asioidensa etenemiseen ja suun-
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nitteluun. Aikaisemmin hänelle oli vain sanottu minne hänen pitää mennä töihin 

ja milloin työt alkavat. Häneltä ei ollut kysytty ollenkaan haluaako ja pystyykö 

hän tekemään tätä työtä. Silloin hän oli kokenut, että hänen mielipiteellä ei ollut 

ollut merkitystä. Häntä ei kuunneltu. Valmentamisen avulla hän sai itsemää-

räämisoikeutensa takaisin. Itsemääräämisoikeus on meidän jokaisen subjektii-

vinen oikeus ja sen pitäisi olla itsestäänselvyys elämässämme. 

 

Fyysinen toimintakyky parani usealla heidän tehtyään tavoitteita liikunnallisen 

elämäntavan aloittamiseen. He ottivat liikunnan osaksi heidän elämäänsä gas-

tavoitteiden asettamisen avulla. Tavoitteet asetettiin porras portaalta eteneviksi. 

Niissä huomioitiin asiakkaan lähtötilanne ja toiveet etenemiseen. Tavoitteisiin 

liitettiin aina arviointi ja seuranta etenemiseen. Tavoitteet tehtiin hyvin realises-

tiseksi ja ohjelma rakennettiin päivä päivältä eteneväksi. Usein tehtiin viikko-

ohjelma lukujärjestyksen omaisesti huomioiden asiakkaan muu elämä ja siihen 

kuuluvat menemiset tai muut sellaiset. 

”Ehkä asiakkaat saapi siinä sen kun käydään läpi sitä taustaa ja ta-
voitteita, niin ne saapi semmosen olon itelleen, selkeytyy kuva. ja 
sitten niitä uusia ideoita. ”Hlö 2. 

Suunnitelman tekeminen selkeytti ja tuki asiakkaan etenemistä paremmin.  Asi-

akkaiden elämässä tapahtui positiivisia muutoksia ja usein heidän elämänlaa-

tunsa parantui. He kokivat olevansa osa yhteiskuntaa. 

”Kyllähän se elämänhallintaan vaikuttaa, kun asiakas saa täytettä 
elämään ja tuntee olevansa jollakin tavalla osallinen yhteiskuntaa”. 
Hlö 1. 

 

 

Monella asiakkaalla elämänasenne muuttui positiivisemmaksi. He näkivät asioi-

ta laajemmalla näkökannalla ja muutokset, mikä heille tapahtui. Nämä auttoivat 

heitä voimaan paremmin. He alkoivat uskoa muutokseen ja sitä kautta heidän 
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asenteensa elämään muuttui aurinkoisemmaksi. Asiakkaiden elämänhallinnan 

parantuminen vahvisti asiakasta yhä enemmän. Tämä vaikutti myös heidän lä-

hiympäristöön. Millaisia kokonaisvaltaisia vaikutuksia siitä tuli, niitä ei tällä tut-

kimuksella saatu selville. Mutta voi olla, että asiakkaiden ei enää tarvinnut ha-

kea toimeentulotukea selviytyäkseen laskuista. Tai että nyt he pystyivät tai jak-

soivat maksaa laskunsa ajallaan. Asiakkaat vahvistuivat ja jaksoivat hoitaa omia 

asioitaan paremmin. Heillä oli nyt enemmän uskoa positiiviseen tulevaisuuteen. 

Heidän elämänlaatunsa päivittäisten asioiden hoitamisessa parantui. 

”Kyllähän se näkkee, että asiakkaista valtaosa on päässyt eteen-
päin, että ja mikä sitten on se valmentamisen mallin vaikutus, miten 
asiat olisivat muuttuneet joka tapauksessa. valtaosalla valmentami-
sen malli vaikuttaa positiivisesti. ”Hlö 2. 

Kun toinen henkilö oli apuna auttamassa asioiden selvittelyssä ja tulevaisuuden 

suunnittelussa puolueettomasti, niin se vahvisti ja tuki etenemisessä. Se aktivoi 

asiakasta. 

”Moni on sanonut, että kun on ollut tässä niin että kun on joku pot-
kimassa etteen päin, niin kun tullee sitten lähettyä töitä hakemaan, 
niin sitten tullee, muutenkin aktivoituu, että ei tule vaan oltuu vaan 
tuon asian voin hoitaa sitten. tarttuu toimeen ehkä helpommin. ” Hlö 
2.  

 

Valmentamisen malli toi asiakkaille uusia yksilöllisiä ratkaisuja elämään.  

”Tää viikko on ollut ihan fantastinen.oon saanut kaverin koulun 
penkille ja ja tehtiin äsken jatkosoppari kolmeksi kuukaudeksi, lisät-
tiin yksi työpäivä lisää”. Hlö 3. 

Asiakkaiden saamat ratkaisut valmentamisen mallin avulla olivat erilaisia. Jotkut 

jatkoivat aikaisempia opintojaan esimerkiksi menemällä takaisin ammattiopis-

toon suorittamaan autonasentajan tutkinnon loppuun. Toiset lähtivät osallistu-

maan kuntouttavaan työtoimintaan tehden ensin kolmen kuukauden sopimuk-

sen. Kuntouttava työtoiminta saattoi olla heille työtoimintaa esimerkiksi jossakin 

kaupungin työpisteessä.  Kun asiakkaat kokivat kuntouttavan työtoiminnan ol-

leen oikea ratkaisu heille, he jatkoivat siinä taas seuraavat kolme kuukautta 
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eteenpäin. Näin he olivat päässeet pois kotoa ja kävivät säännöllisesti jossakin 

työtoiminnassa vaikkapa kerran viikossa. Joku toinen meni määräaikaiseen työ-

suhteeseen palkkatuella esimerkiksi yrityksessä. Määräajan umpeutuessa hän 

halusi jatkaa töitä samassa paikassa ja työnantajalla oli tarjota töitä vielä eteen-

päin. Joten työsuhdetta jatkettiin. Osa asiakkaista sai toistaiseksi voimassa ole-

via työsuhteita, osa määräaikaisia. Yksilöllinen eteneminen asiakkaan voimava-

rojen mukaan asiakaslähtöisesti auttoi asiakkaita heidän etenemissään heidän 

poluillaan. Tämä vahvisti asiakkaiden itsetuntoa ja he löysivät omia vahvuuksi-

aan. He pääsivät osallistumaan ja olivat osa työyhteisöä. 

”Ketkä ovat saavuttaneet tavoitteen, niin siitä on ollut hyötyä heille.  
he ovat pyrkineet löytämään oman vahvuuden. Ja itsetunnon ja sen 
että kannattaa uskaltaa ja pyrkiä eteenpäin. Kyllä se on auttanut. 
tietysti eihän kaikkien kohdalla voi saada onnistumista.  Se on ihan 
selvä”. Hlö 4 

Monen asiakkaan kohdalla saatiin onnistumisia. He pääsivät etenemään polul-

laan pois pitkään työttömänä olleen työttömyyden kierteestä. Työttömyyden 

kierre saattoi olla sellainen, että hän oli ollut töissä vuoden ja sitten taas työttö-

mänä. Tämä saattoi toistua vuodesta toiseen, jopa kymmeniä vuosia. Toki oli 

sellaisiakin asiakkaita, joiden kohdalla ei tullut onnistumista. Epäonnistumisia 

saattoi olla esimerkiksi ne tilanteet, joissa asiakas ei halunnut enää olla mukana 

asiakkaana valmentamisessa. Hänellä saattoi muuttua elämäntilanne, esimer-

kiksi riitoja parisuhteessa, ja hän ei enää jaksanut suunnitella omaa tulevaisuut-

taan valmentajan kanssa. Hän halusi lopettaa valmentamisen. Epäonnistumisia 

saattoi tulla myös silloin, kun asiakas ratkesi käyttämään päihteitä. Päihteiden 

käytön myötä hän saattoi tehdä rikoksen ja joutua vankilaan. Näin hän jäi pois 

valmentamisesta.  

 

 

6.2 Valmentamisen mallin tuki työvalmentajalle 
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Toisella tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta siihen, millainen työväline val-

mentamisen malli oli pitkään työttömänä olleen henkilön valmentamisessa. 

Näyttää siltä, että valmentamisen avulla pitkään työttömänä olleet voimaantui-

vat.  

”Eli silloin kun asiakas itse miettii sitä omaa tilannetta, niin pää-
semme sitä asiaa niinkun hänen näkökulmistaan miettimään eteen-
päin. Hlö1. 

Työvalmentajat kokivat, että asiakas hyötyi mallin tuomasta tuesta. Asiakkaille 

oli nyt toinen henkilö auttamassa asioiden selvittämisessä. Enää asioiden selvit-

telyä ei tarvinnut tehdä yksin. Etenemisessä edettiin kuitenkin asiakkaan näkö-

kulmien mukaan, asiakaslähtöisesti. Etenemissä oli vuorovaikutus koko ajan 

läsnä ja asiakkaita kuunneltiin. Keskusteluihin ja suunnitteluun käytettiin asiak-

kaan kanssa sen verran aikaa mitä tilanne aina vaati. Joidenkin asiakkaiden 

kanssa aikaa meni huomattavasti enemmän jo sen vuoksi, että he puhuivat 

runsaasti. Toiset asiakkaat taas olivat niukkasanaisempia ja keskusteluihin käy-

tetty aika oli vähäisempää. Käytettyä aikaa työvalmentajat seurasivat oman 

työnajansuunnittelun avulla. Tässä opinnäytetyössä siihen ei paneuduttu. 

”Ja sitten että ei jäädä murehtimaan näitä ongelmia vaan ratkaisu-
keskeisesti lähdemme miettimään miten tästä eteenpäin. Että ei 
niin kuin pysähdytä siihen niihin ongelmiin mutta mietitään miten 
voidaan ratkaista”. Hlö1. 

Yleensä yhdessä käydyt keskustelut veivät asiakkaan asioita eteenpäin. Käy-

dyissä keskusteluissa oli periaatteena se, että ei keskitytä ongelmiin. Ongel-

mien sijaan lähdetään etenemään asiakkaan mahdollisuuksista ja toiveista. 

Tämän jälkeen mietittiin oikeat ja aidot kehittämismahdollisuudet, jotka motivoi-

vat asiakasta itseään.  Tärkeää etenemisessä oli asiakkaan oma halu muutok-

seen ja motivaatio etenemiseen.  

”Kun valmentaja on siinä mukana, niin se pyssyy siinä, jos valmen-
tajalla on kyky arvioida oikein, niin se pyssyy sitten sopivassa mit-
takaavassa. ja se ei mene isoin harppauksin” Hlö2. 
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Suunnitelman ja tavoitteiden tekeminen eteni hitaasti kiiruhtaen porras portaalta 

yhdessä tehden. Työvalmentajat kokivat haastatteluissa, että jotkut asiakkaat 

olisivat saattaneet edetä liian nopeasti ilman työvalmentajaa. Oli tärkeää, että 

työvalmentaja oli mukana suunnittelemassa ja tarvittaessa hän pystyi hidasta-

maan etenemistä. Hidastaminen tehtiin silloin, kun oli havaittavissa asiakkaan 

ylikuormittumisen vaara. Asiakkaan työttömyyden kierre oli saattanut alkaa juuri 

tästä asiakkaan tavasta edetä liian nopeasti. Tämä oli johtanut väsymiseen ja 

hän oli jäänyt pois töistä uupumisen vuoksi. Uupuminen aloitti kierteen, joka joh-

ti pitkäaikaistyöttömyyteen.   

Työvalmentajat kokivat, että asiakkaan tukeminen pois pitkäaikaistyöttö-

myydestä onnistui hyvin valmentamisen avulla.  

”Se on antanut varmuutta, ja toisilla on että ovat saaneet apua, että 
tietää mistä työtä haitaan ja on saaneet sen motivaation siihen. ja 
rohkeuttakin ja tukea”. Hlö2. 

Valmentamisen mallin avulla on löydetty asiakkaalle motivaatiota muutokseen 

ja motivaatio on auttanut muutoksessa. Ilman asiakkaan motivaatiota muutos ei 

olisi onnistunut. Valmentaminen on tuonut asiakkaalle lisää rohkeutta kohdata 

ja selviytyä erilaisissa tilanteissa. 

 ”Saanut kaverin koulun penkille”. Hlö3. 

Useampi työvalmentaja toi esille sen, miten valmentamisen alussa asiakkaat 

olivat muutosvastarintaisia opiskelulle ja kouluttautumiselle. Asiakkaat halusivat 

vaan päästä töihin. Joidenkin asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa sel-

visi, että heillä oli keskeneräisiä opintoja menneisyydessä. He eivät olleet ha-

lukkaita jatkamaan niitä enää, sillä he halusivat tehdä vain töitä. Valmentajat 

kokivat suureksi ilon aiheeksi sen, kun he saivat asiakkaan takaisin opiskele-

maan kesken jäänyttä tutkintoaan.  

”Mallia yksilökohtaisesti ihan henkilön vahvuuksien pohjalta oon 
pyrkinyt käyttämään mallia ja katsonut mitkä henkilöllä on potenti-
aalit ja sitä kautta pyrkinyt valmentamaan työ elämään”. Hlö4. 
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Useiden asiakkaiden elämäntilanne parantui. He pääsivät etenemään työelä-

mäkeskeisesti muutoksessaan. He rohkaistuivat etenemään kohti tulevaisuutta 

ja jättivät menneisyyden taakseen.  

Yhdessä kehitetty malli oli hyvä työväline työnteossa.  

”Se tuo ne raamit, minkä mukkaan ruvetaan toimimaan” Hlö2. 

Valmentamisen mallin mukaan oli helppo edetä. Malli ohjeisti valmentajia työn-

tekemisessä hyvin. Valmentajat kokivat, että malli oli sellainen peruspilari hei-

dän työnteossaan. Mallia oli helppo toteuttaa käytännössä ehkäpä juuri siksi, 

kun kaikki työvalmentajat saivat osallistua sen kehittämiseen. Jokaisen ideat 

otettiin huomioon kehittämisessä ja näin malliin saatiin erilaisia näkökulmia mu-

kaan.  

 ”Malli tuo kanavat toimia”. Hlö3. 

Malli lisäsi moniammatillista – monialaista – yhteistyötä työvalmentajilla. Malli 

ohjasi heitä tekemään yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. He saivat lisää 

erilaisia verkostoja työhönsä. Asiakkaan tilanteen eteneminen koettiin parem-

maksi, kun asioita katsottiin eri näkökulmilta. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö 

vahvisti työvalmentajien ammattitaitoa tuoden lisää tietoa vaikkapa päihteiden 

käyttöön liittyen. He saivat rohkeutta kysyä asiakkailta päihteiden käyttöön liitty-

en ja asiakaslähtöisyys säilyi kehittämisessä edelleen. Malli siis rohkaisi kum-

paakin osapuolta, asiakkaita ja työvalmentajia. 

”Mahdollisuus vaikuttaa myös valmentamisen mallin avulla siihen 
työnhaun vahvistamiseen fyysiseen tai henkiseen asiakkaiden koh-
dalla. kyllä se on tuonut monelle sellaista täytettä elämään”. Hlö4. 

Asiakkaiden toimintakyvyn vahvistuminen valmentamisen avulla tuli esille val-

mentajien haastattelussa. Heidän sosiaalisuutensa lisääntyi jo työvalmentajien 

kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella tai jos he osallistuivat ryhmäval-

mennukseen tai johonkin muuhun kuten esimerkiksi työkokeiluun työpaikalla. 

Toimintakyvyn vahvistumisessa tuli esille myös fyysisen toimintakyvyn vahvis-
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tuminen. Asiakkaat laativat tavoitteita liikunnallisuuden lisäämiseen. He etenivät 

tavoitteissaan ja saivat niiden avulla paremman fyysisen kunnon.  Lisäksi toi-

mintakyvyn paranemiseen liittyen työvalmentajat toivat esille sen, että asiakkaat 

löysivät omat vahvuutensa. Vahvuuksien avulla he pääsivät paremmin etene-

mään. Heikkoudet eivät enää olleet päällimmäisenä mielessä eikä esteenä ete-

nemiselle.  

”Kyllä se näytti että se eilinen keskustelu piristi häntä vielä lisää, 
kyllä asenteeseen vaikuttaa ja positiivisuutta luo”.Hlö3 

Useat asiakkaat olivat iloisempia ja heidän positiivinen vire oli palannut. Val-

mentajat kokivat, että yhdessä käydyt keskustelut piristivät asiakasta. Asiakkaat 

saivat uskoa ja intoa etenemiseensä. He saivat uusia ratkaisuja elämäänsä, 

pääsivät etenemään polullaan ja ulos työttömyyden kierteestä.  
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Kuvio 4. Kehittämistyön tulokset. 

Yläpuolella olevassa kuviossa ovat kehittämistyön tulokset. Niitä olivat: tavoit-

teellinen toiminta, parempi toimintakyky, yksilölliset uudet ratkaisut, tukeminen 

mallin avulla ja yksilön vahvistuminen. Kehittämistyö toi vastauksia kumpaankin 

tutkimuskysymykseen. Tulosten pohjalta saimme uuden toimintamallin pitkään 

työttömänä olleiden kanssa tehtävään työhön.  

 

Yksilön vahvis-

tuminen 

Tukeminen 

mallin avulla 

Yksilölliset uu-

det ratkaisut 

Parempi toi-

mintakyky 

Tavoitteellinen 

toiminta 

Tulokset 
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6.3 Valmentamisen malli 

 

Mallin perustana on asiakaslähtöinen valmentaminen asiakkaan voimavarojen 

mukaan. Työvalmentaja kulkee tarpeellisen ajan asiakkaan rinnalla, auttaen 

asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja löytämään vahvuuksien hyödyntämi-

sen. Valmennuksessa keskitytään mahdollisuuksiin ongelmien sijaan. Koete-

taan löytää pysyvä ratkaisu asiakkaalle työttömyyden kierteestä poispääsyyn. 

Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi asiakkaan työllistyminen, kouluttautuminen, 

opiskelut, eläkkeelle jääminen, työtoimintaan. Tärkeää mallissa on keskinäinen 

luottamus ja motivaatio muutokseen.  

 

Tässä mallissa on ratkaisukeskeisen ajattelun piirteitä. Mallissa keskitytään ke-

hittämään itse henkilöä, pitkään työttömänä ollutta.  Ihmistä voi kehittää, jos hän 

itse sitä haluaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten itsensä kehittämisellä saate-

taan voida vaikuttaa muutokseen toisessa ihmisessä. (Furman & Ahola 1999, 

77.) Itsensä kehittäminen on kaikki ihmiseen itseensä sisältyvä kehittäminen. 

Se pitää sisällään opiskelun, taitojen harjoittamisen ja ruumiillisen kunnonkin 

kohottamisen. Ratkaisukeskeisessä mallissa keskitytään lähinnä psyykkisen 

kunnon kehittämiseen, ihmissuhdetaitojen kehittämiseen ja elämäntaitojen ke-

hittämiseen. Niillä on elämänlaatua parantava vaikutus.(Furman & Ahola 

1999,13.)  

 

Valmentamisen mallissa asiakas voi tulla valmennukseen TE-toimiston, sosiaa-

litoimiston tai muuta kautta, kuten toisen asiakkaan suosituksesta. Asiakkaalle 

varataan aika työvalmentajalle, ja hänen kanssaan aloitetaan yksilövalmennus. 

Yksilövalmennus on kaikilla asiakkailla. Valmentamisen mallissamme ovat yksi-

lövalmennus, ryhmävalmennus ja moniammatillinen valmennus. Yksilövalmen-

nus on kahdenkeskistä valmentamista. Ryhmävalmentamisessa asiakkaita on 
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useita ja on yksi tai kaksi työvalmentajaa ryhmässään. Moniammatillisessa val-

mentamisessa on yksi asiakas ja kaksi eritaustaista työvalmentajaa.  

 

Asiakkaan kanssa aloitetaan yksilövalmennuksella. Ensimmäisellä tapaamisker-

ralla käydään lävitse asiakkaan historiaa, nykytilannetta ja suunnitelmia. En-

simmäisen ja toisen kerran välillä on asiakkaalla kotitehtävä. Tehtävä voi olla 

omaan tilanteeseen perehtyminen, joidenkin asioiden selvittelyä tai esimerkiksi 

elämäntapojen miettiminen. Toisella tapaamiskerralla käydään lävitse ensim-

mäisen kerran keskustelua, siitä esille nousseita asioita ja asiakkaan kotona te-

kemää kotitehtävää. Toisella tapaamiskerralla asiakas täyttää Kuntaliiton 

Toimari - kyselyn, jonka avulla selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Jos 

asiakkaalla nousee jo esille ajatuksia tulevaisuuden suhteen, voidaan jo toisella 

kerralla laatia suunnitelmaa etenemiseen. Jos niitä ei tehdä toisella kerralla, ne 

tehdään kolmannella kerralla. Tavoitteen asettamisessa käytetään GAS-

tavoitteen asettamisenmenetelmää. Tämä on toiminnallinen tavoitteen asetta-

misen menetelmä.  Asiakkaalta kysytään toisen kerran jälkeen hankkeen asia-

kaspalautekysely. Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Kyselyssä tiedustellaan 

hankkeen etenemisen ja kehittämisen kannalta olennaisia asioita. 

 

Kolmas tapaamiskerta etenee asiakkaan tilanteen mukaan. Tarkoitus on selvit-

tää asiakkaiden asioita ja olla heidän tukenaan. Seuraavien tapaamiskertojen 

lukumäärä vaihtelee asiakaskohtaisesti. Jokaisen polku etenee omanlaisena 

tästä eteenpäin. Jos tulee tarve muun tyyliselle valmentamiselle, voidaan kokeil-

la ryhmävalmennusta tai moniammatillisista valmennusta. 

 

Kun asiakas tarvitsee lisää sosiaalisuutta ja ryhmän vertaistukea, hänet ohja-

taan osallistumaan ryhmävalmennukseen. Tällöin hän käy säännöllisesti ryh-

mävalmennuksessa, mutta osallistuu silti samanaikaisesti yksilövalmennuk-
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seen. Ryhmävalmennus voi olla erilaisia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ja 

niissä annettavaa valmennusta. Se voi olla erilaisia lyhytmuotoisia koulutuksia, 

kuten cv- netin tekoa. Se voi olla erilaisia keskustelutuokioita erilaisista asioista, 

filosofisesti pohtien tai syventyen ratkaisukeskeiseen malliin. Se voi olla luon-

nossa liikkumista ja voimaantumista. Ryhmät ovat heterogeenisiä ja kooltaan 

viidestä kymmeneen henkilöä.  

 

Moniammatillinen valmennus on asiakkaan ja kahden työvalmentajan tai muun 

palveluprosessissa olevan henkilön kanssa käytäviä moniammatillisia keskuste-

luja ja suunnitelmia asiakkaan voimavarojen mukaan hänen polullaan edeten. 

Moniammatillisen valmennuksen lisäksi asiakas osallistuu edelleen yksilöval-

mennukseen. Moniammatillisessa valmennuksessa käydään asiakkaan kanssa 

asioita lävitse useammalta näkökannalta koettaen sitä kautta saada asiakkaan 

tilanteeseen muutosta. 

 

Asiakas on mukana valmentamisen mallissa hänelle tarpeellisen pitkän ajan. 

Asiakkuus jatkuu vielä asiakkaan saatua uuden ratkaisun tilanteeseensa, kuten 

esimerkiksi opiskelupaikan tai työpaikan. Asiakkuus katkaistaan sitten, kun 

asiakas on itse siihen valmis ja/tai työvalmentaja kokee asiakkaan jaksavan uu-

dessa ratkaisussa ilman työvalmentajan tukea.   
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Kuvio 5. Valmis malli. 

Yllä olevasta kuviosta on nähtävissä valmentamisen malli ja siinä olevat osa-

alueet. Kuviossa edetään vasemmalta oikealle päin. Tämä valmentamisen malli 

oli tuloksena tässä kehittämistyössä. 
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7 Pohdinta 

 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tässä opinnäytetyössä on haettu vastausta valmentamisen mallin vaikutuksista 

kohderyhmäläisille, pitkään työttömänä olleille, ja heidän kanssaan työskentele-

ville, työvalmentajille. Lisäksi on tarkasteltu johtamisen vaikutusta tässä kehit-

tämistyössä. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä on haettu vastausta siihen, millaista li-

säarvoa kehitetty valmentamisen malli toi pitkään työttömänä olleelle henkilölle 

hänen etenemisessään pois työttömyydestä. Tuloksissa on noussut vahvasti 

esille asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtunut muutos, mallin asiakaslähtöisyys 

ja suunnitelmallisuus. Muutosta on tapahtunut kokonaisvaltaisesti koko toimin-

takyvyssä, joista eniten esille on noussut sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumi-

nen. Jo tapaamiset työvalmentajan kanssa ovat lisänneet asiakkaan sosiaali-

suutta ja vahvistivat sosiaalista toimintakykyä. Monesti vammalla tai sairaudella 

on työ- ja toimintakyvyssä hyvin vahva merkitys, mutta usein myös muut tekijät 

vaikuttavat kykyyn tehdä töitä ks. Kallaranta, Rissanen & Vilkkumaa 2003,23. 

 

Lisäksi työvalmentajat ovat kokeneet mallin etenevän hyvin asiakaslähtöisesti, 

asiakkaan voimavarojen mukaan. Tämä asiakaslähtöisyys on yhä useammassa 

kehittämisen asiassa mukana, ja se on yleensä ykköstavoite ks. Mattila & Olli-

kainen 2008. Asiakaslähtöisyys on mallin peruslähtökohta. Työvalmentajat ovat 

nostaneet esille, että malli on suurena apuna suunnitelmien sekä tavoitteiden 

laatiessa. Mallin mukaan on helppo edetä asiakkaan kanssa eteenpäin. Asiak-

kaan tukeminen eteenpäin menemisessä on käytännössä asiakkaan kanssa 

suunnitelmia ja toiminnallisia tavoitteiden laatimista, etenemisen seuraamista, 

asiakkaan puolestapuhujana toimimista, erilaisia yhteydenottoja toisiin ammatil-
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lisiin toimijoihin ja etenemisen arviointia sekä seuraamista ks. Mäki-Kulmala 

2013. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä on haluttu tietää, millainen työväline valmen-

tamisen malli on pitkään työttömänä olleen henkilön valmentamisessa. Työval-

mentajat ovat tuoneet esille sen, että malli on asiakaslähtöinen, suunnitelmalli-

nen, hyvä työväline heidän työssään, malli ohjaa työntekoa, mallin avulla asiak-

kaalla on valmentajan tuki ja mallin avulla asiakkaan muutos etenee.  

Lisäksi he ovat nostaneet hyvin vahvasti asiakkaan toimintakyvyn paranemisen 

esille. Vaikuttaa siltä, että kehitettiin sellainen malli mitä tavoitteena oli. Toivee-

na alussa oli asiakaslähtöinen ja asiakkaan voimavarojen mukaan etenevä mal-

li. Mallin avulla saadaan asiakkaan tilanteen selvittelyyn hyvä työväline, joka 

johdattelee eteenpäin menemistä positiivisesti, kuten lisäten asiakkaan sosiaali-

suutta. Malli itsessään jo kuntouttaa asiakasta kohti työelämää, kohti avoimia 

työmarkkinoita ks. Kallaranta ym. 2003, 56. 

 

Työssä on tärkeää olla välineitä, jotka vievät työtä kehittäen eteenpäin rinnak-

kain töitä tehden. Työvalmentajat ovat nostaneet esille, että valmentamisen 

malli on peruspilari työn teossa. Valmentamisen malli antaa hyvät puitteet ja 

raamit työnteolle. Tämä tuo työntekoon lisää mielekkyyttä ja jaksamista ks. Kal-

liola 2012, 8. 

 

 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
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Tässä opinnäytetyössä kiinnitettiin huomiota eettisyydessä hyvään tieteelliseen 

toimintatapaan tehdä opinnäytetyötä. Työ tehtiin huolellisesti, rehellisesti, tar-

kasti ja reflektoiden koko ajan. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää kirjoittaa 

jokainen vaihe selkeästi ja huolellisesti. Tutkimuksessa on hyvä noudattaa tut-

kimuksen yleisiä perusrakenteita ks. Hirsjärvi ym. 2008. Kirjoittamisasussa on 

hyvä toteuttaa raportointityyliä ks. Alasuutari 2011, 280. Tässä opinnäytetyössä 

toteutettiin raportointityyliä ja tutkimuksessa noudatettiin yleistä tutkimuksen pe-

rusrakennetta. 

 

Opinnäytetyötä varten tehtiin toimeksiantosopimus(liite 1). Opinnäytetyön lähtö-

kohtana olivat aikaisemmat kehittämistyöt valmentavassa työtoiminnassa, val-

mentamisessa, niistä tehtyjä tutkimuksia ja tarve työllisyyden hoidon kehittämi-

seen. Tärkeää tässä kehittämistyössä oli suunnitelman laatiminen opinnäyte-

työn etenemiseksi. Olennainen osa siitä oli oman ajankäytön suunnittelu, ja mi-

ten sen ajan käyttää tässä kehittämis- ja tutkimustehtävässä ks. Kinnunen 

2002, 86. 

 

Haastattelun kohteeksi valittiin Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hankkeen työ-

valmentajat, koska he osallistuivat kehittämistyöhön koko ajan. Heitä oli määräl-

lisesti vähän, neljä henkilöä. Tässä kohtaan tuli esille se, voisiko tutkimuksen tu-

los olla luotettava. Mutta työvalmentajista saatiin 100 %:n edustettavuus tutki-

muksessa. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös se, että työvalmentajilla oli 

aikaisempaa kokemusta tehdystä työstä kohderyhmän eli pitkään työttömänä 

olleiden parissa. Haastattelut toteutettiin Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -

hankkeen tiloissa rauhallisessa työtilassa, jossa haastateltava ja haastattelija 

saivat keskittyä rauhassa haastatteluun ks. Hirsjärvi ym. 2000, 73 – 74. 
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Haastattelujen analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joka 

on perusanalyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa(Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91). Laadullisen tutkimuksen analyysinvaiheiden purku toteutettiin huolel-

lisesti.  Tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto ja tutkimusongelmat ovat tiiviis-

sä vuoropuhelussa keskenään(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010,13). 

 

Eettisyydessä oli tärkeää huomioida se, että nämä tulkinnat tässä opinnäyte-

työssä ovat loppukädessä tutkijan tekemiä. Tutkijan ääni on viimeisimpänä esil-

lä. Lisäksi tärkeä osa tätä tutkimus- ja kehittämistehtävää oli se, että pitkään 

työttömänä olleet henkilöt lähtivät mukaan kehittämään omalta osaltaan, osallis-

tuessaan asiakastyöhön työvalmentajien kanssa. Heidän osallistumisensa vah-

visti tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.  

 

 

7.3 Johtamisen näkökulma 

 

 

Jotta saadaan muutosta aikaan, on johdolla ja esimiehillä suuri merkitys. He 

ovat avainasemassa muutoksen läpiviemisessä. Heidän täytyy nostaa muutos 

esille organisaatiossa ja tukea muutoksen etenemistä. Kaikki kehitys etenee ja 

juurtuu vain johtajan ja esimiehen mukanaololla.(Clegg, Kornberger & Pitsis 

2011, 49.) Oman organisaation johdon tuki oli tärkeää tässä kehittämistyössäni. 

Heidän antama työrauha tälle kehittämistyölle oli tärkeä asia. Lisäksi tätä omas-

sa organisaatiossani saamaa tukea kehittämistyöhän ovat vahvistaneet keskus-

telut muiden henkilöiden kanssa, kuten työministeri Lauri Ihalaisen kanssa. 

Työministeri kävi vierailulla Lieksassa 3.3.2014. Hänen kanssaan käydyt kes-

kustelut toivat vahvistusta kehittämistyöllemme. Ministeri Ihalainen vahvisti 
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muun muassa sitä, miten tärkeää työllisyyden hoidon kehittäminen on ja miten 

paljon hän arvosti meidän tekemään kehittämistyötä Lieksassa. 

 

Ministeri Lauri Ihalainen painotti Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeiden tärkeyt-

tä ja niiden vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa kunnissa. Hän koki 

niissä tehtävien kokeilujen ja kehittämisen olevan erittäin tärkeänä. Tätä työtä 

tehtiin ”ruohonjuuritasolla” ja näin oli mahdollisuus vaikuttaa oikeasti työttömyy-

den kierteeseen työttömillä. Kun tehtiin perusteellista työtä ruohonjuuritasolla, 

saatiin aikaan konkreettisia tuloksia ja vaikuttavuutta.  Ministeri Ihalaisella oli 

suuri huoli niin kantaväestön kuin maahanmuuttajaväestön mahdollisuuksista 

työllistyä omalla paikkakunnallaan. Hän koki tärkeänä moniammatillisen yhteis-

työn kaikkien työllisyyssektorilla toimivien kanssa. (Ihalainen 2014.)  

 

Kehittäminen Lieksan kaupungin työllisyyden kehittämishankkeessa Työllisyy-

den kuntakokeilu Lieksassa oli haasteellista. Lähtökohtana kehittämiselle oli 

suuri rakennetyöttömyys Lieksassa, hyvin byrokraattinen sisäinen toiminta kau-

pungilla, pinttyneet toimintatavat ja epäluuloisuus kehittämistä kohtaan sekä ki-

ristyvä työtahti.  

 

 

7.4 Kehittämisprosessin pohdinta 

 

Kehittämistyö sisältää aina uuden oppimisen ja kehittämisen.  Kehittämis-

työ etenee aina suunnitelman kautta kokeiluun. Havainnointien ja reflektioiden 

kautta kehittämistyön eteneminen jatkuu. Tämä kehittämistyö oli juuri näitä 

edellä kerrottuja. Ensin oli tarve kehittää jotakin uutta mallia työllisyyden hoi-

toon. Tehtiin suunnitemaa kehittämiseen ja aloitettiin kehittäminen. Tuli ristiriito-
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ja toiminnassa, kaksoissidoksia. Ristiriidat saattoivat olla sietämättömiä, mutta 

näin jälkeenpäin katsottuna ne olivat tarpeellisia kehittämistyössä. Ne selvitettiin 

ja päästiin eteenpäin. Kehittäminen jatkui. Saatiin uusi toimintamalli, jota lähdet-

tiin soveltamaan. Malli juurtuu osaksi käytäntöämme ja on toimintatapa, uusi 

työväline, millä toimitaan, kunnes mallissa tulee ongelmaa ja sitä pitää lähteä 

kehittämään edelleen. Kehittämisprosessissa on auttanut kehittäjien avoin ja 

periksi antamaton luonne. Tämä kehittämisprosessi on edennyt ekspansiivisen 

syklin mukaan ks. Engeström 1995, 87- 92. 

 

Kehittämisprosessissa edettiin neljän näkökulman mukaan. Näkökulma-

ajattelu tuli tasapainoitetusta tuloskortista, balance score card -mallista. Näkö-

kulmat olivat asiakasnäkökulma, kehittämisennäkökulma, henkilöstönäkökulma 

ja taloudellinen näkökulma. Asiakasnäkökulma pohjautui asiakkaan tilanteen 

auttamiseksi kehitettävästä uudesta toimintamallista. Siinä tärkeitä olivat asia-

kaslähtöisyys ja asiakkaan voimavarojen mukaan eteneminen. Tässä opinnäy-

tetyössä tuo asiakasnäkökulma toteutui hyvin. Kehitetty malli etenee asiakkaan 

tarpeen ja voimavarojen mukaan. Mallissa tehdään suunnitelmaa ja tavoitteita 

asiakkaan kanssa yhdessä niin, että tavoitteet motivoivat asiakasta etenemi-

sessä. Asiakkaan motivoituminen on tärkeää, sillä muuten ei muutosta voi ta-

pahtua. Tässä kehittämistyössä työvalmentajat saivat useat asiakkaat motivoi-

tumaan ja he saivat itsensä pois työttömyyden kierteestä.   

 

Kehittämisennäkökulma tässä opinnäytetyössä oli uudenlaisen toimintamallin 

kehittäminen lieksalaiseen työllisyydenhoitoon. Tämä toteutui hyvin kehittämis-

työn avulla ja tuloksena on uusi malli työllisyyden hoitoon, valmentavan työtoi-

minnan kehittäminen ja siinä valmentamisen malli. Kehittäminen tapahtui pää-

sääntöisesti Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa -hankkeessa asiantuntijoiden ja 

asiakkaiden keskinäisestä työskentelystä. Näitä työskentelyitä olivat asiakkai-

den kanssa käydyt keskustelut, jotka veivät asiakasta eteenpäin hänen polul-

laan. Keskusteluissa käytiin lävitse asiakkaan tilanteita, kehittämiskohteita, es-
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teitä polulla, suunnitelmaa ja tavoitteita. Asiakkaat lähtivät hyvin mukaan kehit-

tämistyöhön ja he olivat tärkeä osa-alue kehittämistyössä. Ilman heitä ei kehit-

tämistyöstä olisi tullut mitään.   

 

Henkilöstönäkökulmassa tässä kehittämistyössä oli tärkeää hankkeen henki-

löstön sitoutuminen kehittämistyöhön. Henkilöstö oli hyvin innostunut ja kiinnos-

tunut kehittämistyöhön. He olivat aktiivisia ja innovatiivisia koko kehittämistyön 

ajan. Joskus saattoi tulla väsymistä kiireisen työtahdin ja kehittämistyön yhteen-

sovittamisessa. Tällöin mietimme yhdessä miten jaksamme eteenpäin. Jaksa-

misessa auttoivat työnsuunnittelu yhdessä tiimin kanssa, lyhyet lomajaksot ja 

tiimin vahva sekä hyvä yhteishenki.  

 

Tärkeää kehittämistyössä oli hyvin toimiva sisäinen viestintä. Kun sisäinen vies-

tintä toimi hyvin, toimi ulkoinenkin viestintä paremmin. Lisäksi työvalmentajat 

seurasivat asiakkaitaan heidän mennessään työhön, työntekijän näkökulmasta. 

Tässä oli tärkeää seurata asiakkaiden jaksamista työyhteisöissä.  

 

Taloudellinen näkökulma oli tässä opinnäytetyössä se, että kunta saisi pit-

kään työttömiä tehokkaammin kohti avoimia työmarkkinoita uudella toimintamal-

lilla. Näin kunnan ei tarvitsisi maksaa niin paljon työmarkkinatukimaksuja. Mallin 

kehittämisvaiheessa jo huomasimme sen, miten hyvin asiakkaat etenivät polul-

laan. Osa asiakkaista pääsi erilaisten toimenpiteiden piiriin ja kunnan ei tarvin-

nut maksaa työmarkkinatukimaksuja heistä. Lisäksi taloudellisuutta saamme 

kehitetyn mallin avulla siinä, että asiantuntijat tekevät nyt työtä rinnakkain eikä 

päällekkäin, kuten ensimmäisessä työpajassa nousi esille. Työntehokkuus pa-

ranee. 
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Tässä opinnäytetyössä kehitetty uusi työllisyyden hoidon malli, osaksi lieksa-

laista työllisyydenhoitoa, on saanut valtakunnallista tunnustusta ja huomiota 

laajemminkin ympäri Suomea. Lieksa näkyy vahvasti Helsingissä ja Lieksan 

hanke on suuri hanke näkyvyydeltään.  Näin totesi hallitusneuvos Päivi Kermi-

nen Työllisyyden kuntakokeilujen työjaoston puheenjohtajan roolissa heidän 

vierailulla Lieksassa 9.10.2014.  

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut aikaa, pitkäjänteisyyttä ja hermoja vaativa pro-

sessi. Se on vaatinut ymmärrystä kehittämiseen ja työn tekemiseen myös lähei-

siltä. Melkeinpä kaikki vapaa-aikani työn ja opiskelujen välissä on mennyt opin-

näytetyön tekemiseen. Lisäksi olen käyttänyt lomiani työntekemiseen. Koen, et-

tä välillä opinnäytetyön tekemiseen käytetty aika on mennyt aivan hukkaan, kun 

opinnäytetyö on edennyt väärään suuntaan. Mielekästä tässä kehittämisessä 

on ollut aiheen mielenkiintoisuus ja ajankohtaisuus sekä suuri tarve kehittämi-

selle. Ne ovat olleet se ”vihreä valo tunnelin päässä”, ja ovat auttaneet työn 

etenemisessä. Lisäksi lähipiirin tuki on ollut tärkeää työn tekemiselle ja sen ete-

nemiselle.  

 

Ammatillisen kasvun, johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta opiskelut 

ja opinnäytetyön tekeminen ovat antaneet paljon. Pohjana ja perustana omalle 

johtamiselleni ja kehittämiselleni on ollut teoriatieto, jota olen saanut omista 

opinnoistani Karelia-ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyön tekeminen on ker-

rannut aikaisemmin opittuja asioita ja vahvistanut osaamistani. Ennen kaikkea 

opinnäytetyö on vahvistanut moniammatillista yhteistyötä Lieksan kau-

pungissa, ja opinnäytetyön avulla olemme saaneet uuden työvälineen pitkään 

työttömänä olleiden henkilöiden kanssa työskentelyyn.  
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Lisäksi kehittämistyössä on ollut tärkeää poliittisten päättäjien tieto kehittämis-

työstämme ja heidän tukensa kehittämistyön toteuttamiseen 

 

 

 

 

 

7.5 Mallin hyödyntäminen ja jatkokehittäminen 

 

Opinnäytetyön kehittämistyössä on ollut tavoitteena kehittää uusi työväline 

Lieksan kaupungin työllisyyden hoitoon. Opinnäytetyön hyödynnettävyys on to-

teutettavissa olevaa. Tämän kehittämistyön avulla on saatu uusi asiakaslähtöi-

nen työväline osaksi Lieksan työllisyyden hoitoa. Uusi malli tukee asiakkaan 

etenemistä hänen voimavarojaan hyödyntäen ja vahvistaen hänen toimintaky-

kyään. 

 

Kehitetty malli on osa valtakunnallista Työllisyyden hoidon käsikirjaa. Työllisyy-

den hoidon käsikirja julkaistiin 4.11.2014 Helsingissä. Tässä käsikirjassa malli 

on osana välityömarkkinoiden kanssa tehtävää työtä kohderyhmämme kanssa. 

Kehitetyn mallin pääseminen osaksi valtakunnallista toimintamallia on hieno 

osoitus siitä, miten mallin kehittäminen onnistui ja miten sitä arvostetaan ylem-

mällä tasolla. Ylemmällä tasolla tarkoitan työ- ja elinkeinoministeriötä, sosiaali- 

ja terveysministeriötä, Suomen Kuntaliittoa sekä Kansaneläkelaitosta. Toki pa-

ras palkinto tässä kehittämistyössä oli se, miten kohderyhmäläiset pääsivät 

eteenpäin. Moni heistä pääsi pois työttömyyden kierteestä. 
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Lieksassa valmentamisen mallin juurrutus alkoi syyskuussa 2014 osaksi kau-

pungin työllisyyden hoidon toimintaa. Opinnäytetyössä kehitetty valmentamisen 

malli saatiin osaksi ja on osa työllisyyden hoitoa Lieksassa.  Malli muovautuu ja 

kehittyy lisää työnteon kautta.  

 

Mielenkiintoista olisi tehdä jatkotutkimusta siihen, miten malli on juurtunut osak-

si työllisyyden hoitoa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, miten malli muuttuu 

käytössä alkuperäisestä mallista. Tästä voisi tehdä tutkimusta esimerkiksi vuo-

den kuluttua juurrutuksen alkamisesta. Ajankohta siinä olisi siis syksy 2015.  

 

Valmentamisen mallin esittely olisi hyvä saada kaupungin internet-sivuille. Näin 

mallin käyttäminen ja asiakkaan siinä eteneminen avautuisi kaikille paremmin. 

Sähköisellä näkyvyydellään se täsmentäisi mallin käyttöä, ja sitä kautta juurtu-

minen tapahtuu paremmin sekä tulisi kaikkien kuntalaisten saataville paremmin.   

 

Tärkeää kehittämistyössä on kehittämisen ottaminen osaksi käytäntöä ja työn 

juurtuminen. Tässä opinnäytetyössä tehty kehittämis- ja tutkimustyö on saatu 

onnellisesti yhdeksi työvälineeksi lieksalaiseen työllisyydenhoitoon. Näin ollen 

työn tekeminen kannatti.  
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