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1 JOHDANTO 

Valmistuin keväällä 2007 Turun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Tradenomi 

opintoihini tein opinnäytetyöni Jyväskylän ammattikorkeakoulun WIRE-projektille 

aiheena projektin viestintä ja yritysyhteistyö. Tutkimuksessa selvitin millaista viestiä 

projekti itsestään ulospäin antaa ja miten se tavoitta kohderyhmänsä eli pk-yritykset. 

Tulosten pohjalta löytyikin kehittämisehdotuksia yritysyhteistyön tehostamiseksi.  

Tutkimukseni tein yhdessä projektin tutkijan Taina Eran kanssa. Varsinainen kysely, 

joka WIRE-projektin kautta rekrytoineille yrityksille teetettiin, oli aiemmassa opin-

näytetyössäni käyttämääni viestintään liittyvää osiota huomattavasti laajempi. Samaa 

tutkimusta käytettiin myös WIRE-projektin loppuraportoinnissa yritysyhteistyötä kä-

sittelevässä osiossa.  

Käsittelenkin nyt tässä työssäni kuntoutuksen ohjaajan roolia työvalmennuksessa eri-

tyisesti yritysyhteistyöhön liittyen. Tavoitteenani on koota WIRE-projektin mallin 

sekä tutkimuksen kautta tulleiden kehitysehdotusten pohjalta kuvaus työvalmentajan 

tehtävistä yritysyhteistyössä. Tässä kuvauksessa huomioin sekä työllistävän yrityksen 

että sinne työllistettävän pitkäaikaistyöttömän. Tavoitteena on muodostaa kokonais-

valtainen kuva prosessista aina yritysten löytämisestä mahdollisimman riskittömän 

työllistämisprosessin syntymiseksi. 
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2 WIRE-PROJEKTI 

2.1 WIRE-projektin kuvaus 

WIRE (Verkostoista Voimaa Inhimillisiin Ratkaisuihin Elämässä) on Euroopan Sosi-

aalirahaston rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima verkosto-

hanke. WIRE 3 -hanke on jatkoa vuosina 2000 – 2004 toteutuneille WIRE 1 ja WIRE 

2 -hankkeille. WIREn kaksi ensimmäistä vaihetta sisälsivät työllistämisen toiminta-

mallien kehittämistä. WIRE 3 -hankkeen keskeisin tavoite on varmistaa, että sen ai-

kana kehitetyt työvoiman saannin turvaamisen ja työllistämisen toimintamallit siirty-

vät osaksi peruspalvelujärjestelmää. (Perttinä & Suuronen 2004, 13.) 

Työttömälle työnhakijalle WIRE:ssä on tarjolla työvalmennusta, terveystarkastuksia, 

työkunnon mittauksia ja kuntoa ylläpitävää liikuntaa. Työvalmennusryhmissä laadi-

taan työllistymissuunnitelmia käyttämällä pohjana työvoimatoimistossa tehtyjä työn-

hakusuunnitelmia. Lisäksi ryhmissä päivitetään ryhmäläisten työnhakuasiakirjat ajan 

tasalle. Projektin päätavoitteena on työllistää asiakkaat yrityksiin. (Hyvät käytännöt 

kestäviksi vaikutuksiksi 2008, 29, 47, 93.) 

WIRE-projektin tarjoama työvalmennus on osa tuetun työllistymisen menetelmää. 

Käsitteenä tuettu työllistyminen tarkoittaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan 

henkilön työllistymiseksi kehitettyä tukimenetelmää, jonka avulla hänet ohjataan työl-

listymään avoimille työmarkkinoille. Työsuhteen synnyttyä työvalmentaja tukee työn-

tekijää, jotta tämä pystyy säilyttämään työpaikkansa. Tarvittaessa hän ohjaa ja avustaa 

myös koko työyhteisöä työsuhteen alkumetreillä. (Sariola 2005, 10.) 

Työnantajille WIRE tarjoaa apua heidän tarpeitaan vastaavan työvoiman löytämiseen 

ja käytännön järjestelyihin, kuten esimerkiksi palkkauksen tukiasioihin. WIRE-pro-

jekti toimii myös linkkinä työnantajien ja työnhakijoiden välillä. Se pyrkii myös vas-

taamaan yritysten kehitystarpeisiin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa ja näin 
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ollen turvaamaan sekä kasvattamaan työvoiman tarvetta yrityksissä myös jatkossa. 

(Hyvät käytännöt kestäviksi vaikutuksiksi 2008, 75.) 

Työllisyydenhoidon kehittämistyötä tehdään yhteistyössä yritysten ja kuntien kanssa. 

WIRE toimii seitsemän keskisuomalaisen kunnan alueella: Jyväskylässä, Jyväskylän 

maalaiskunnassa, Hankasalmella, Korpilahdella, Petäjävedellä, Toivakassa ja Uurai-

silla. WIREn tarjoamat palvelut ovat maksuttomia työttömille ja työnantajille. Yh-

teistyökumppaneita ovat kunnat, yrittäjät, yrittäjäjärjestöt, Jyväskylän seudun kehit-

tämisyhtiö JYKES Oy, työvoimatoimistot, Keski-Suomen TE -keskus, erilaiset pro-

jektit ja kolmannen sektorin toimijat. (Perttinä & Suuronen 2004, 13–14.) 

2.2 WIRE-projektin työllistämisen toimintamalli 

Kuviossa 1 on esitetty graafisesti WIRE-projektin työllistämisen toimintamalli. Sen 

keskiosassa, nuolien sisällä, kuvataan projektin työvaiheet prosessissa. Nuolen ylä-

puolella on kuvattuna työllistävän yrityksen vaiheet prosessissa ja alaosassa pitkäai-

kaistyöttömän vaiheet siitä lähtien kun hän on valmis työllistymään.  

 

KUVIO 1. WIREn työllistämisen toimintamalli (WIREn työnantajaesite 2006). 

Prosessi käynnistyy siitä kun työtön työnhakija tulee mukaan WIRE-projektin toimin-

taan. Aluksi hän käy terveystarkastuksessa ja työkuntokartoituksessa sekä osallistuu 

ryhmätyövalmennukseen. Jos kaikki osa-alueet näyttävät olevan kunnossa työnhaki-

jalla näiden toimenpiteiden ja kartoitusten jälkeen on hän valmis astumaan takaisin 

työelämään. (Wirettä työttömien palveluihin 2007, 68-69.) 
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Pitkäaikaistyöttömistä puhuttaessa tämä prosessi ei kuitenkaan aina ole näin mutka-

ton. Terveystarkastuksesta saattaa löytyä vakaviakin tekijöitä, joiden johdosta työnha-

kija ei ole vielä valmis astumaan takaisin työelämään. Tämän johdosta terveystarkas-

tus onkin tärkeä osa työnhakijan työkunnon arviointia. Jos terveystarkastuksesta löy-

tyy työllistymistä estäviä tekijöitä WIRE-projektin terveydenhoitaja ohjaa työnhakijan 

tarvittaessa edelleen lääkärille ja tavoitteena on saada hakijan terveys kuntoon, jotta 

työllistyminen olisi mahdollista. Toinen osa työkuntokartoitusta on fyysisen kunnon 

kartoitus, jossa WIRE-projektin fysioterapeutti toteuttaa työnhakijoille lihaskuntokar-

toituksen sekä KKI:n kävelytestin. Näiden tulosten pohjalta voidaan arvioida työnha-

kijan fyysistä kuntoa ja työssä jaksamista. WIRE-projektin liikuntapalveluiden tarkoi-

tuksena on aktivoida työnhakijoita ja antaa uusi kipinä liikkumisen iloon, jonka kautta 

myös fyysinen kunto paranee. Kun työnhakijan terveys on saatu kuntoon, on hän sen 

puolesta valmis työllistymään. (Wirettä työttömien palveluihin 2007, 68-69.) 

Ongelmia saattaa tulla eteen myös ryhmätyövalmennuksen yhteydessä. Pitkäaikais-

työttömien joukossa on myös paljon sosiaalisen puolen ongelmia kuten syrjäytynei-

syyttä ja elämänhallinnan ongelmaa. Työvalmentajan tulee tarkastella tätä kokonais-

valtaista työnhakijan tilannetta ja arvioida aiheuttaako se esteitä työllistymiselle. Myös 

mahdolliset koulutustarpeet on arvioitava. Kun kaikki osa-alueet ovat kunnossa, on 

työnhakija valmis työllistymään. (Wirettä työttömien palveluihin 2007, 68-69.) 

Kun yritys ilmaisee halukkuutensa rekrytoida WIRE-projektin kautta, työvalmentaja 

kartoittaa yrityksen rekrytointitarpeen ja etsii työnhakijoiden joukosta työnantajan 

tarpeita vastaavat työnhakijat. Tämän jälkeen työnhakijat esittäytyvät työnantajalle, 

joka valitsee tarpeitaan vastaavan työntekijän. Työvalmentaja auttaa työnantajaa ja 

työnhakijaa sopivien tukimuotojen etsimisessä sekä työsuhteen solmimiseen liittyvissä 

asioissa. Kun työsuhde on solmittu auttaa työvalmentaja työnantajaa ja -tekijää työ-

suhteen alkumetreillä tukien heitä uuden työsuhteen sujuvan käynnistymisen takaami-

seksi. (Wirettä työttömien palveluihin 2007, 68-69.)
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3 TUTKIMUS WIRE-PROJEKTIN KAUTTA 

TYÖLLISTÄNEILLE YRITYKSILLE  

3.1 Tutkimusmenetelmät ja raportointi 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastatteluun valittiin jokaisesta yri-

tyksestä henkilö, joka oli vastannut työttömän henkilön rekrytointiprosessista. Haas-

tattelun pohjana oli kyselylomake (Liite 1), jossa oli sekä avoimia että monivalintaky-

symyksiä.  

Syitä tämän tutkimusmenetelmän valintaan oli monia. Yksi vaikuttavista tekijöistä oli 

se, että projektin tutkija Taina Era, oli samaan aikaan aloittelemassa toimintatutki-

muksen tekoa. Yhdistimme siis kaksi tutkimusta yhdeksi laajemmaksi tutkimukseksi, 

jotta yrityksiä ei tarvitsisi lyhyellä aikavälillä vaivata kahteen kertaan eri tutkimuk-

silla. Valmiin kyselylomakkeen käyttäminen haastattelun pohjana helpotti tutkimusten 

yhdistämistä sekä nopeutti pitkän kyselyn toteuttamista. Yritykset ovat monesti hyvin 

kiireisiä, joten näin pystyimme helpommin aikatauluttamaan haastattelun keston. 

Haastattelemisen valitsimme kyselyn toteutusmenetelmäksi kahdesta syystä: saimme 

ensinnäkin hyvän vastausprosentin ja toisekseen haastattelun keinoin pystyimme tar-

vittaessa tarkentamaan kysymyksiä. Jaoimme haastateltavat yritykset siten, että minä 

haastattelin Jyväskylän kaupungissa sijaitsevat yritykset ja Taina Era haastatteli ympä-

ristökunnissa sijaitsevat yritykset.  

Haastattelu toteutettiin marras-joulukuussa 2005. Haastattelujen valmistuttua kokosin 

vastaukset yhteen SPSS-ohjelmalla, ja monivalintakysymyksien osalta tein analyysit 

samalla ohjelmalla. Avointen kysymysten vastaukset luokittelimme yhdessä Taina 

Eran kanssa ja analysoimme ne sen jälkeen. Analyysien pohjalta selvitimme, millaisia 

muutoksia toimintatapoihin mahdollisesti tarvitaan ja miten toiminnot jatkossa olisi 

syytä kohdistaa.  
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3.2 Kohderyhmän rakenne 

Tutkimus kohdistettiin ainoastaan WIREn kautta vuosina 2003–2005 työllistäneisiin 

yrityksiin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat siis yritykset. Kolmannen sektorin toi-

mijat ja kunnat eivät kuuluneet kohderyhmään. Tutkimukseen vastasi yhteensä 22 yri-

tystä Jyväskylästä ja sen ympäristökunnista. Jyväskylässä sijaitsevia yrityksiä vastaa-

jien joukossa oli 9 ja ympäristökunnissa sijaitsevia yrityksiä 13. Kaiken kaikkiaan 

vuonna 2003 ja sen jälkeen WIREn kautta työllistäneitä yrityksiä on Jyväskylässä 12 

ja ympäristökunnissa 16, eli yhteensä 28. Vastausprosentiksi muodostui siis noin 79 

%. Kaikkia yrityksiä ei tavoitettu tai voitu haastatella yritysten fuusioitumisten sekä 

henkilöstövaihdosten takia. Osa yrityksistä oli mennyt konkurssiin tai myyty, ja muu-

tama yritys oli fuusioitunut isompaan yritykseen. Rekrytointiprosessista vastanneita 

työntekijöitä oli siirtynyt eläkkeelle tai toisen yrityksen palvelukseen, joten asian-

omaista henkilöä ei näissä tapauksissa voitu haastatella. Muutamaa yritystä ei useista 

yrityksistä huolimatta tavoitettu. 

Tutkimukseen vastanneet yritykset sijoittuivat useille eri toimialoille (kysymys 5). 

Suurimman ryhmän muodostivat tukku- ja vähittäiskaupan alalla toimivat yritykset, 

joita oli vastaajien joukossa kuusi. Toiseksi eniten WIREn kautta rekrytoineita yrityk-

siä oli majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla, eli yhteensä viisi yritystä. Teollisia 

yrityksiä puolestaan oli vastaajien joukossa neljä. Yhteiskunnallisia ja hyvinvointipal-

veluja, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elä-

mänpalveluita tuottavia yrityksiä oli kullakin toimialalla kaksi. Yksi vastaaja toimi 

maa- ja metsätalouden alalla. Kuviossa 4 on havainnollistettu vastanneiden yritysten 

jakautuminen eri toimialoille.  
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KUVIO 2. Yritysten toimialat. 

WIREn kautta rekrytoineet yritykset olivat työllistäneet työttömiä monenlaisiin työ-

tehtäviin. Myyntityöhön oli työllistänyt noin kuusi vastanneista yrityksistä ja talous-

hallinnon töihin kolme yritystä. Hotelli- ja ravintola-alan töihin, samoin kuin tuotan-

non valmistus- ja korjaustöihin, oli työllistänyt molempiin viisi vastannutta yritystä. 

Hoitotyöhön oli työllistänyt kaksi vastanneista yrityksistä ja maataloustöihin yksi. Tu-

loksista voidaan päätellä, että yrityksillä on ollut hyvin erilaisia työvoiman tarpeita ja 

työlle on tarvittu tekijää eri alojen osaajista.  

3.3 Yritysten tavoittaminen eri viestintäkanavien kautta 

Tutkimuksen kohderyhmänä olleilta yrityksiltä tiedusteltiin, mistä viestintäkanavista 

ne olivat saaneet tietoa projektista (kysymys 7). Kyselylomakkeessa lueteltiin valmii-

na vaihtoehtoina WIREn käyttämiä tiedotuskanavia ja tarjolla oli lisäksi avoin kohta 

”Jostain muualta, mistä?”. Vastaajia pyydettiin kertomaan kaikki ne kanavat, joiden 

kautta he olivat saaneet tietoa projektista. Lisäksi haastattelun keinoin selvitettiin vielä 

erikseen se viestintäkanava, jonka kautta vastaaja oli ensimmäistä kertaa kuullut pro-

jektista. Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon se, että kohderyhmänä olivat vas-

taajat, jotka olivat rekrytoineet työttömän työnhakijan WIREn kautta, joten vastausta 

Tukku- ja vähittäiskauppa 
6

Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

2

Kiinteistö-, vuokraus- ja liike-
elämänpalvelut 

2 
Yht.kunnalliset- ja 
hyvinvointipalvelut 

2 

Majoitus- ja 
ravitsemustoiminta

5 

Teollisuus, toutteiden 
valmistus 
4

Maa- ja metsätalous
1
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haettiin siis kysymykseen, mitkä viestintäkanavat olivat parhaiten tavoittaneet juuri 

nämä yritykset. 

Suurin osa vastaajista, 17 yritystä, oli kuullut projektista ainoastaan yhden viestintä-

kanavan kautta. Kahden viestintäkanavan kautta projektista oli kuullut neljä yritystä, 

ja kolmen eri viestintäkanavan kautta vain yksi. Tehokkaimmaksi viestintäkanavaksi 

osoittautuivat WIREn yritysyhteistyövastaavan tekemät henkilökohtaiset yhteyden-

otot. Vastaajista yhdeksän oli saanut projektista tietoa tätä kautta ja ensimmäiseksi 

tiedonsaantikanavaksi henkilökohtaisen yhteydenoton mainitsi neljä vastaajaa. Pro-

jektin yritysyhteistyövastaava on tehnyt näitä henkilökohtaisia yhteydenottoja vuosina 

2003–2005 pääasiassa Jyväskylän ympäristökuntiin, mikä heijastui myös vastauksista. 

Tämän kanavan ensimmäiseksi tiedonsaantikanavaksi vastanneista yrityksistä kolme 

sijaitsi ympäristökunnissa.  

Toiseksi tehokkaimmaksi viestintäkanavaksi osoittautui yllättäen ”Jostain muualta, 

mistä?” -kohdan kautta esiin tullut kuntien virkamiesten toiminta. Viisi vastaajaa oli 

nimittäin saanut tietoa projektin toiminnasta oman kuntansa virkamiehen kautta. Tämä 

viestintäkanava oli samalla ollut myös vastaajien ensimmäinen tiedonsaantikanava, 

kuten kuviosta 5 voidaan huomata. Tarkasteltaessa näiden kuntien virkamiesten kautta 

tietoa saaneiden yritysten kotikuntia selvisi, että ne kaikki sijaitsivat Jyväskylän ym-

päristökunnissa. Tuloksista voidaan päätellä, että henkilökohtainen yhteydenpito yri-

tyksiin on ollut WIRE-projektille tehokas viestintämuoto. Myös sen edustajien osal-

listuminen erilaisiin kuntien kokouksiin ja siellä projektin toiminnasta kertominen on 

tuottanut tulosta erityisesti Jyväskylän ympäristökunnissa. Tuloksista voidaan huo-

mata, että ympäristökunnissa WIREn toimintamalli on hyväksytty osaksi näiden kun-

tien työllisyyden hoitoa.  
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KUVIO 3. Ensimmäinen tiedonsaantikanava. 

Ystävän, tuttavan tai toisen yrittäjän kautta projektista oli saanut tietoa neljä vastaajaa. 

Ensimmäisenä tiedonsaantikanavana tämän kanavan mainitsi heistä kolme. Erityisesti 

pienissä kunnissa yrittäjät pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Nämä yrittäjältä tai tutta-

valta toiselle kerrotut kokemukset onkin tiedostettu WIRE-projektissa merkittäväksi 

tiedonkulun kanavaksi. Tähän kanavaan voidaan kuitenkin itse vaikuttaa vain luo-

malla yrittäjille onnistuneita rekrytointiprosesseja ja antamalla näin heille aihetta ker-

toa kokemuksistaan edelleen toisille yrittäjille. 

Lehtimainoksien kautta tietoa projektista oli saanut kolme vastaajaa ja esitteen tai 

muun tiedotteen kautta kaksi. Ensimmäiseksi tiedonsaantikanavaksi lehtimainoksen 

tai muun tiedotteen mainitsi kolme vastaajaa. Nämä luvut kertovat, että myös mai-

nonta ja esitteet sekä muut tiedotteet ovat tavoittaneet halutun kohderyhmän. Lehti-

mainonnan kautta tietoa saaneet vastaajat kertoivat nähneensä mainoksen Suur-Jyväs-

kylä lehdessä ja tätä kautta tutustuneensa projektin toimintamalliin. Muuksi tiedot-

teeksi tässä kohdassa luettiin myös lehdissä ilmestyneet artikkelit WIRE-projektista. 

Vastaajat mainitsivat myös lukeneensa näitä artikkeleja sekä saaneensa käsiinsä WI-

REn esitteitä esimerkiksi kuntien toimistoista.  

 

Lehtimainos/muu tiedote 
3

Työvoimatoimisto
1

Ystävä, tuttava, toinen 
yrittäjä
3

Kunnan virkamies
5 

Yrittäjäjärjestön toiminta 
3

Työllistetty itse
3 Henkilökohtainen 

yhteydenotto WIRE:stä 
4
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Erilaiset tilaisuudet, joissa WIREn edustaja on ollut kertomassa projektin toimin-

nasta, olivat tavoittaneet kolme vastaajaa. Kyseiset tilaisuudet olivat joko kunnan tie-

dotustilaisuuksia tai yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksia. Muutama vastaaja mainitsi ol-

leensa useammin kuin kerran yrittäjäjärjestön tilaisuudessa WIREn edustajan vie-

raillessa siellä. Kaikki kuitenkin kokivat tilaisuudet hyvinä, mielenkiintoisina ja aina 

uutta informaatiota antavina. Paljon kiitosta erinomaisesta esittelystä sai näissä tilai-

suuksissa WIREn edustajana vieraillut projektin yritysyhteistyövastaava. Yrittäjäjär-

jestöjen muun toiminnan kautta oli projektista tietoa saanut kaksi vastaajaa. Tämä il-

meni ”Jostain muualta, mistä?” -vastausvaihtoehdosta. Kun kaikenlainen yrittäjäjär-

jestöjen toiminta ja siihen osallistuminen laskettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, oli se 

ollut ensimmäinen tiedonsaantikanava kolmelle vastaajista. Yrittäjäjärjestöjen toimin-

ta on ollut erityisen merkittävä viestintäkanava Jyväskylässä. Kaikki yrittäjäjärjestön 

toiminnan kautta ensimmäistä kertaa projektista kuulleet yritykset sijaitsivat siellä. 

Vastaajista kolme kertoi, että työllistetty itse oli ottanut yhteyttä kyseiseen yritykseen 

ja kertonut heille WIREn toiminnasta. Samoille vastaajille tämä oli ollut myös en-

simmäinen kanava, josta he olivat kuulleet projektin toiminnasta. Tämä tiedonsaanti-

kanava tuli ilmi ”Jostain muualta, mistä?” -vastausvaihtoehdon vastauksista. Työvoi-

matoimiston kautta puolestaan oli tietoa WIRE:stä saanut vain yksi vastaaja. Työvoi-

matoimiston kanssa tehtävää yhteistyötä on siis WIREn kaltaisten projektien kehitet-

tävä jatkossa entistä enemmän, jotta sekä yrityksiä että työttömiä työnhakijoita pysty-

tään palvelemaan aiempaa paremmin. WIREn kotisivujen, yrittäjämessujen ja Jykes 

Oy:n tilaisuuksien kautta ei yk-sikään vastaaja ollut saanut tietoa projektista. Projektin 

tulisikin aina miettiä, miten se voisi hyödyntää eri viestintäkanavia ja saada niille lisää 

näkyvyyttä. 

3.4 Yritysten rekrytointitarpeet ja -perusteet 

Yritykset rekrytoivat työttömän työnhakijan pääsääntöisesti liiketoiminnan kasvusta 

johtuvaan tarpeeseen, kuten kuvio 4 osoittaa. Tämän lisäksi tarvetta oli sairaslomien 

ajan sijaisiksi, sesonkityöntekijöiksi sekä muuhun tilapäistarpeeseen kuten remontin 

ajaksi. Myös henkilöstön vaihtuvuus ja heidän työaikojensa joustot mainittiin rekry-

tointiperusteiksi. Kolmella vastanneista yrityksistä ei ollut varsinaista työllistämistar-
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vetta ollenkaan ja näissä tapauksissa työllistetty oli ollut itse aktiivinen hakemises-

sa. Yritys oli rekrytoinut työntekijän kokeillakseen lisätyövoiman kannattavuutta ja 

liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuutta. 

Ei varsinaista 
tarvetta; 3

Henkilöstön 
vaihtuvuus; 5

Henkilöstön 
joustot; 1

Liiketoiminnan 
kasvu; 13

Muu tarve; 9

 

KUVIO 4. Yritysten rekrytointitarpeet. 

Rekrytointiperusteita kysyttäessä tarkoituksena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka johti-

vat työllistämispäätökseen. Kuviosta 5 voidaan huomata, että suurin osa vastaajista 

mainitsi vain yhden rekrytointiperusteen ja loput 2-7 perustetta. Vastaajista 16 mainit-

si hakijan taidot rekrytointiperusteekseen ja lähes yhtä monta yrityksen saaman välit-

tömän taloudellisen hyödyn. Muissa vastauksissa korostui se, että työnhakija ja yrittä-

jä tunsivat toisensa jo entuudestaan. Mielenkiintoinen tulos oli se, että vastaajista yh-

deksän valitsi rekrytointiperusteekseen työllisyyden tukemisen omalla talousalueel-

laan ja vastaajista kuusi valitsi yhteisen työllistämisvastuun yhdeksi rekrytointiperus-

teekseen. 
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Hakijan osaaminen; 16

Henkilöstörakenteen 
monipuolistaminen; 3

Välitön taloudellinen 
hyöty; 15

Työllistymisen tukeminen 
omalla talousalueella; 9

Työvoiman saatavuuden 
turvaaminen; 4

Välillinen taloudellinen 
hyöty; 2

Yhteiden 
työllistämisvastuun 

toteuttaminen; 6

Muu peruste; 6

 

KUVIO 5. Yritysten rekrytointiperusteet 

3.5 WIRE-projektin tarjoamien palveluiden arvo yrittäjille 

Tutkimuksella haluttiin myös selvittää, miten WIREn tarjoamat palvelut ovat vaikut-

taneet yritysten valintaan työllistää työttömiä työnhakijoita projektin kautta. Vastaajat 

vastasivat kuuteen kysymykseen asteikolla: ei vaikuttanut lainkaan, vaikutti jonkin 

verran, vaikutti paljon ja vaikutti erittäin paljon. Saatuja tuloksia analysoitiin myös 

yritysten sijaintipaikan mukaan. Yksi yrityksistä ei halunnut vastata tämän kohdan 

kysymyksiin. 

Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että WIREn henkilöstön asiantuntijuus ei vaikuttanut 

lainkaan rekrytointipäätökseen (kysymys 20). Muiden vastaajien mielestä asialla oli 

ainakin jonkin verran vaikutusta heidän valintaansa. Kuviosta 9 voidaan huomata, että 

kaupungissa sijaitsevien yritysten mielestä henkilöstön asiantuntijuudella oli ympä-



 17

ristökunnissa sijaitsevia yrityksiä enemmän vaikutusta päätökseen rekrytoida WI-

REn kautta.  
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KUVIO 6. Henkilöstön asiantuntijuuden vaikutus yritysten päätökseen rekrytoida 
WIREn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Rekrytointiin tarjottu apu ei vaikuttanut lainkaan neljään kaikista kysymykseen vas-

tanneista. Yritykset, joiden päätöksiin tällä tekijällä ei ollut vaikutusta, sijaitsivat Jy-

väskylän ympäristökunnissa. Kuviosta 10 voidaan huomata, että rekrytointiin tarjottu 

apu vaikutti, samoin kuin henkilöstön asiantuntijuus, enemmän kaupungissa kuin Jy-

väskylän ympäristökunnissa sijaitseviin yrityksiin. Jyväskylän kaupungissa yritykset 

ovat monesti kiireisempiä kuin ympäristökunnissa, eikä niillä ole kunnolla aikaa pe-

rehtyä rekrytointiprosessiin. Siksi tarjolla oleva apu on niille erittäin tervetullutta.  
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KUVIO 7. Rekrytointiin tarjotun avun vaikutus yritysten päätökseen rekrytoida WI-
REn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Pitkäaikaistyöttömiä rekrytoiville yrityksille on tarjolla hyvin monenlaisia taloudelli-

sia tukia. Moni yritys kokee tämän tukiviidakon erittäin monimutkaiseksi ja epäsel-

väksi kokonaisuudeksi. WIRE pyrkii selkiyttämään tukiasioita tarjoamalla yrityksille 

apuaan tukien hakemiseen. WIRE:llä on myös käytössään erilaisia tukiratkaisuja pit-

käaikaistyöttömän työllistävälle yritykselle.  

Monipuoliset taloudelliset tuet vaikuttivatkin kaikkiin vastanneisiin ainakin jonkin 

verran heidän valitessaan WIREn rekrytointikanavakseen. Erittäin paljon ne vaikutti-

vat lähes puoleen kysymykseen vastanneista yrityksistä. Kuviosta 11 käy ilmi, että 

tällä tekijällä oli sekä kaupungissa että ympäristökunnissa sijaitseviin yrityksiin yhtä 

paljon vaikutusta. Monipuoliset taloudelliset tuet oli myös WIREn kuudesta palvelusta 

se, joka eniten oli vaikuttanut yritysten valintoihin. 
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KUVIO 8. Monipuolisten taloudellisten tukien vaikutus yritysten päätökseen rekry-
toida WIREn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Viimeiset kolme kohtaa (kysymys 20) koskivat sitä, miten WIREn kolme työnhaki-

joille tarjolla olevaa palvelua vaikuttivat yrityksiin, kun ne valitsivat projektin rekry-

tointikanavakseen. WIREn kautta työtä etsivät työttömät työnhakijat käyvät projektin 

tarjoamassa terveystarkastuksessa. Terveystarkastusten keinoin pyritään seulomaan 

pitkäaikaistyöttömien joukosta kuntoutusta tarvitsevat työttömät pois ja ohjaamaan 

heidät kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavien palveluiden piiriin. Palvelu on tärkeä, sillä 

moni rekrytointiprosessi on kaatunut siihen, että palkattu työntekijä on lyhyen työjak-

son jälkeen osoittautunut kykenemättömäksi tekemään työtä.  

Tulokset työnhakijoille tarjolla olevien terveystarkastuksien vaikutuksesta yrittäjiin 

olivat yllättäviä. Tällä tekijällä ei ollut lainkaan vaikutusta yhdeksään kysymykseen 

vastanneista. Kyseisistä yrityksistä suurin osa sijaitsi Jyväskylän ympäristökunnissa. 

Kuviosta 12 voidaan huomata, että asia oli paljon merkityksellisempi kaupungissa 

sijaitseville yrityksille. Tästä voidaan huomata Jyväskylän kaupungin alueella yritys-

ten ymmärtäneen terveystarkastuksen merkityksen työntekijän valinnassa. Jatkossa 

palvelun hyödyistä on tiedotettava yrityksille yhä enemmän erityisesti Jyväskylän 

ympäristökunnissa. 
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KUVIO 9. Työnhakijoiden terveystarkastuksessa käymisen vaikutus yritysten päätök-
seen rekrytoida työntekijä WIREn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Työkuntotestillä pyritään mittaamaan pitkäaikaistyöttömien työkuntoa ja jaksamista. 

Testin tarkoituksena on toimia työkuntomittarina yhdessä terveystarkastuksen kanssa. 

Testiin kuuluvat kävely- ja lihaskuntotestit. Kun vastaajilta kysyttiin työnhakijan työ-

kuntotestiin osallistumisen merkitystä päätökseen rekrytoida työntekijä WIREn kautta, 

niin ilmeni, että tämä päätöskriteeri oli tässä kappaleessa käsiteltävistä kuudesta teki-

jästä vähäpätöisin. Vastanneista kymmeneen asia ei vaikuttanut lainkaan työntekijän 

valintaa tehtäessä.  

Työntekijän yleiseen kuntotason vaikutusta työssä jaksamiseen ei selvästikään vielä 

ymmärretä tai arvosteta kaikissa yrityksissä. Haastatteluja tehtäessä kävi ilmi, että osa 

yrityksistä on kuitenkin jo tiedostanut asian ja huomioinut sen omassa toiminnassaan-

kin esimerkiksi tarjoamalla työntekijöilleen työkykyä ylläpitävää liikuntaa. Tulevai-

suudessa varmasti yhä useampi yritys tulee huomaamaan ja ymmärtämään työnteki-

jöiden yleisen kuntotason merkityksen heidän työkykyynsä. Kuviossa 13 on vertailtu 

työkuntotestien vaikutusta päätökseen rekrytoida työntekijä WIREn kautta niin Jyväs-

kylässä kuin sen ympäristökunnissakin sijaitsevissa yrityksissä. 
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KUVIO 10. Työnhakijoiden työkuntotestissä käymisen vaikutus yritysten päätökseen 
rekrytoida työnhakija WIREn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Kolmas WIREn työttömille työnhakijoille tarjoama palvelu on työvalmennus. Työ-

valmennuksen tavoitteena on kartoittaa työnhakijoiden osaamista sekä motivoida ja 

auttaa heitä työnhakuun liittyvissä asioissa. Työvalmennuksen kautta pyritään löytä-

mään työnhakijoille heille parhaiten sopiva työpaikka ja samalla yritykselle sopivin 

mahdollinen työntekijä.  

Työnhakijoiden työvalmennukseen osallistuminen merkitsi rekrytoinnissa yrittäjille 

enemmän kuin terveystarkastukset ja työkuntotestit. Vastanneista kahdeksaan työnha-

kijan työvalmennukseen osallistuminen ei kuitenkaan vaikuttanut lainkaan rekrytoin-

tipäätöstä tehtäessä. Kuviossa 14 on vertailtu Jyväskylän kaupungissa ja ympäristö-

kunnissa sijaitsevien vastaajien mielipiteitä työvalmennuksen merkityksestä. 
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KUVIO 11. Työnhakijan työvalmennukseen osallistumisen vaikutus yritysten päätök-
seen rekrytoida työnhakija WIREn kautta Jyväskylässä ja sen ympäristökunnissa. 

Edellä mainituista kolmesta palvelusta merkityksellisin kaupungissa sijaitseville yri-

tyksille oli työnhakijoille tarjotut terveystarkastukset. Ympäristökunnissa sijaitsevien 

yritysten päätökseen valita WIRE rekrytointikanavaksi puolestaan vaikutti eniten 

työnhakijoille tarjolla oleva työvalmennus.  

Kaikki WIREn yrityksille tarjoamat palvelut huomioiden tutkimuksen tulokset kerto-

vat siitä, että yritykset kokevat WIREn toiminnan tuovan lisäarvoa niiden rekrytointi-

prosesseihin. Haastateltaessa kävi ilmi, että monet tutkimukseen osallistuneet yritykset 

olivat rekrytoineet työntekijöitä myös työvoimatoimiston kautta, mutta ne eivät koke-

neet hyötyneensä työvoimatoimiston palveluista yhtä paljon kuin WIREn tarjoamista 

palveluista. Myös WIREn tarjoamasta henkilökohtaisesta palvelusta tuli vastaajilta 

myönteistä palautetta.  

3.6 WIRE-projektilta työllistämisprosessiin saatu tuki 

Yrityksille WIRE-projektilla oli tarjolla erilaisia tukimuotoja työllistämisprosessin eri 

vaiheisiin. Näitä olivat työvoimatarpeen selvittely, hakijaehdokkaiden osoittaminen, 

tukijärjestelmien selvittäminen, työsopimukseen ja työehtoihin liittyvien asioiden sel-
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vittäminen, työllistetyn tukeminen ja ohjaaminen työssä, tiedon ja asiantuntijoiden 

välittäminen yrityksen tarpeisiin sekä työsuhteen päättämisen ja työllistetyn jatko-

ohjaamisen apu. 

Yritykset käyttivät tutkimuksen mukaan keskimäärin kolmea eri palvelua. Eniten pal-

veluista oli käytetty vastausten mukaan tukijärjestelmien selvittelyä, toiseksi eniten 

sopivien hakijoiden osoittamista ja kolmanneksi eniten työvoimatarpeen selvittelyä. 

Yritykset kokivat käyttämänsä palvelut hyödyllisiksi, kuten kuviosta 12 voidaan huo-

mata. 
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KUVIO 12. Työllistämisprosessiin saadun tuen hyödyllisyys. 

Työvoimantarvetta työvalmentaja oli tutkimuksen mukaan arvioinut 14 yrityksessä. 

Yritykset kokivat palvelun hyödylliseksi ja osa vastaajista mainitsi jo entuudestaan 

tunteneen omat tarpeensa ja palvelu oli tukenut heidän omia näkemyksiään. 

Työttömiä työnhakijoita oli osoitettu yhteensä 17 yritykseen. Neljään yrityksistä olivat 

työnhakijat hakeutuneet itsenäisesti ja kolmessa yrityksessä oli ollut jo mahdollinen 

hakijaehdokas joka oli samalla ollut WIREn asiakas. Yrittäjät pitivät palvelua hyödyl-

lisenä, sillä se säästi paljon heidän aikaansa ja kustannuksiaan. Palveluun tyytymättö-

mät yritykset kokivat, ettei heille oltu osoitettu tarpeeksi ehdokkaita. Kehittämisehdo-
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tukseksi yrittäjät mainitsivat vielä tarkemman arvion työnhakijoiden ammatillisten 

taitojen arvioinnista. 

Lähes kaikki vastaajat olivat käyttäneet hyväkseen tukijärjestelmien selvittelyä koske-

vaa palvelua. Tämä oli vastaajien mielestä kaikkein tärkein tukimuoto. Vastaajat ko-

kivat tukijärjestelmät niin monimutkaisiksi ja alati muuttuviksi, että apu niiden selvit-

telyssä säästi aikaa huomattavasti. 

Työehto ja -sopimus asioiden selvittelyyn apua käyttäneet 10 yritystä pitivät palvelua 

hyödyllisenä. Kaksi yrityksistä olisi kaivannut vielä enemmän informaatiota asian 

suhteen. Työllistetyn rekrytoinnin jälkeen ajankohtaiseksi avuksi tarkoitettua työlliste-

tyn työssä tukemista oli hyödyntänyt kuusi yritystä. Seitsemän vastaajaa oli kuitenkin 

arvioinut palvelua. He kokivat palvelun hyödylliseksi. Kehittämisehdotuksista ilmeni, 

että osa yrityksistä olisi kaivannut tällaista palvelua, mutta eivät tienneet sellaisen 

olemassa olosta. Projektin tulisikin entistä tarkemmin viestiä kaikista saatavilla olevis-

ta palveluistaan. 

Työsuhteen päättämiseen ja työllistetyn jatko-ohjaamiseen olisi kaivattu kehitysehdo-

tusten pohjalta enemmän apua. Neljä työsuhdetta oli keskeytetty projektin aikana. 

Vain kaksi yritystä oli vastannut käyttäneensä tätä palvelua hyödykseen. Palvelun 

olemassa olosta ei siis ollut yrityksillä tarpeeksi tietoa.  
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4 YRITYSYHTEISTYÖN MALLI  

4.1 Kuntoutuksen ohjaaja työvalmentajana 

Tavoitteena työssä on kehittää yritysyhteistyölle mallia aiemman tutkimukseni ja 

WIRE-projektin työllistämisen toimintamallin pohjalta. Lähtökohtana mallin kehittä-

misessä pidän kuntoutuksen ohjaajan toimintaa työvalmentajana.  

Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä tukemista, neuvontaa ja 

ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamis-

ta, jotta turvataan kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen. Kuntou-

tusohjausta voi toteuttaa mm. kuntoutuksen ohjaaja tai kuntoutusohjaaja, ammat-

tinimike riippuu hyvin pitkälti siitä missä yhteisössä toteuttaja työskentelee. (Kuntou-

tusohjausnimikkeistö 2003.) Esimerkiksi WIRE-projektissa ammattinimikkeenä on 

työvalmentaja.  

Työvalmentajan päätavoitteena on työttömän työnhakijan kohdalla tukea hänen paluu-

ta työelämään, joko nykyiseen tai uuteen työhön/ammattiin. Työvalmentajan roolissa 

kuntoutuksen ohjaaja tarjoaa sekä asiakkaalle että työnantajalle henkilökohtaista tukea 

työllistymisprosessin aikana. Prosessin aikana työvalmentaja selvittää työhön valmen-

tamisen tarpeen (alkukartoitus), toteuttaa työvalmennuksen, työ- ja koulutusvaihtoeh-

tojen etsinnän ja antaa tukea työpaikalla työsopimuksen solmimisessa, työsuhteen 

alkumetreillä sekä myös mahdollisessa työsuhteen lopettamisessa (kuvio 13).  (Kun-

toutusohjausnimikkeistö 2003.) 
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KUVIO 13. Malli yritysyhteistyöstä. 

Kuntoutusohjauksesta on laadittu nimikkeistö työvälineeksi, jonka avulla voidaan 

esimerkiksi tiedottaa kuntoutusohjaajien palveluista. Nimikkeistöä tarkastellessa voi 

huomata, että työvalmentajan työnkuva pitää sisällään lähes kaikki nimikkeistön osa-

alueet. Kuntoutusohjausnimikkeistön mukaan asiakkaan kuntoutusta ja kuntoutumista 

tukevien palvelujen koordinoiminen sekä yhteistyön tekeminen eri viranomaistahojen 

kanssa, asiakkaan asioissa, on osa kuntoutuksen ohjaajan työnkuvaa. (Kuntoutusoh-

jausnimikkeistö 2003.) 

Työttömien työnhakijoiden kanssa tehtävään työvalmennukseen liittyen nimikkeistön 

mukaan kuntoutuksen ohjaaja, eli tässä tapauksessa työvalmentaja, perehtyy asiakkaan 

kokonaistilanteeseen hankkien kaikki tarvittavat tiedot kuntoutusohjausprosessia var-

ten. Kuntoutuksen ohjaajan asiantuntijuus perustuu aina kyseessä olevan asiakkaan 

tilanteen sekä kuntoutumista tukevan palveluverkoston tuntemiseen ja tämän kokonai-

suuden hallintaan. Työvalmennusprosessin aikana työvalmentaja suunnittelee ja to-

teuttaa asiakastapaamiset ja huolehtii kuntoutukseen liittyvän aineiston tuottamisesta 

sekä hankkimisesta asiakkaalle. Hän seuraa asiakkaan kuntoutumista, tukee työsuh-

teen alkumetreillä ja tekee tarvittaessa aloitteen palvelujen uudelleen arvioimiseksi ja 

järjestämiseksi. (Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003.) 

Yritysyhteistyöhön liittyen nimikkeistössä on määritelty, että kuntoutuksen ohjaaja eli 

työvalmentaja selvittää yhteistyötahot ja yhteyshenkilöt sekä suunnittelee yhteistyön 

sekä organisoi yhteistyötahojen tapaamisen, suunnittelee tapaamisiin liittyvät matkat 
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sekä huolehtii muista järjestelyistä. Kuntoutuksen ohjaaja toimii myös asiantuntija-

na asiakkaansa asioissa, jotka koskevat esimerkiksi palvelutarpeen arviointia, kuntou-

tuspalvelutarjontaa tai asiakkaan kokonaistilannetta. Työvalmentajan työnkuvassa 

tämä kohta näkyy esimerkiksi eri tukitoimien selvittelyssä ja yhteistyö yrityksille niis-

tä kertomisena. (Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003.) 

Viestintään liittyen nimikkeistössä on määritelty, että kuntoutusohjaaja tiedottaa 

omasta työstään ja palveluistaan työyhteisön sisällä ja ulkopuolisille sidosryhmille. 

Tämä tiedottaminen sisältää muun muassa esitteiden laatimisen sekä toiminnan ja pal-

velujen esittelemisen. Esitteet ja palvelusta viestintä on erittäin suuri osa työvalmenta-

jan toimintaa yhteistyöyritysten löytämiseksi. (Kuntoutusohjaus nimikkeistö 2003.) 

4.2 Yhteistyöyritysten löytäminen 

Yritysyhteistyö on yksi työvalmentajan haasteellisimmista tehtävistä. Tavoitteena on 

löytää niitä yrityksiä, jotka rekrytoivat työttömän työnhakijan. Tutkimuksen avulla 

selvitettiin, mitkä viestintäkanavat parhaiten tavoittivat yrityksiä ja tulosten pohjalta 

voidaan huomata työvalmentajan aktiivisen toiminnan merkitys. Erilaiset vierailut 

yrityksissä, tapahtumissa ja osallistuminen yrittäjäjärjestöjen toimintaan olivat kaik-

kein tehokkaimpia tapoja tavoittaa yrityksiä. Työvalmentajan onkin panostettava tä-

hän henkilökohtaiseen toimintaan, jotta yritykset saavat hyvän ja luotettavan kuvan 

projektista. Luottamus projektiin on hyvä pohja pitkälle yritysyhteistyölle. 

Tärkeäksi osoittautui myös henkilökohtainen työ kuntien virkamiesten kanssa. Heidän 

kauttaan tieto toiminnasta kulki edelleen yrittäjille. Tämän johdosta työvalmentajan 

onkin tärkeää huolehtia myös siitä millaista viestiä kuntien virkamiehet toiminnasta 

edelleen välittävät. Tavoiteltu viesti voi muuttua matkalla, jos tämä kunnan virkamies 

ei itse ole viestiä tarkoituksen mukaisella tavalla sisäistänyt.  

Uusien yritysyhteistyösuhteiden luomista auttaa myös muu näkyvyys esimerkiksi leh-

tikirjoittelujen ja erilaisten mainosten, kuten esitteiden ja lehtimainonnan, kautta. Nä-

kyvyys on myös sen johdosta toiminnalle tärkeää, että vastanneilla yrityksillä oli mo-

nessa tapauksessa liiketoiminnan kasvusta johtuva tarve rekrytoida, mutta ei välttä-

mättä rahallisia resursseja siihen. Monipuoliset taloudelliset tuet puolestaan auttoivat 
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yrityksiä tekemään tämän päätöksen rekrytoinnin toteuttamisesta. Näkyvyyden ja 

palveluista informoimisen kautta luodaan uskottavuutta ja luottamusta projektille, joka 

puolestaan rohkaisee yrityksiä osallistumaan toimintaan. 

Puhuttaessa imagon eli maineen rakentamisesta tarkoitetaan johdonmukaisuutta sa-

noissa ja teoissa sekä myös visuaalisuudessa. Tästä imagon rakentamisesta voidaan 

käyttää käsitettä profilointi. Imago ja mielikuva syntyvät ajan myötä. Muodostuvaan 

mielikuvaan vaikuttavat kaikki yhteisöstä saadut tiedot, mutta myös vastaanottajien 

erilaiset taipumukset ymmärtää ja tulkita saatua tietoa. (Juholin 2002, 149.)  

Yhteisö itse ja sen henkilökunta profiloivat itseään kaiken aikaa. Profilointi ei siis ole 

pelkästään mainoskampanjointia tai julkisuutta. Kaikki näkyvä, kuuluva tai muutoin 

aistittavissa oleva toiminta luo kuvaa kyseessä olevasta yhteisöstä. (Juholin 2002, 34.) 

Yhteisön tulee pyrkiä aikaansaamaan yhtenäinen mielikuvien sarja, joka välittyy hen-

kilökunnasta, toimitiloista ja toiminnoista. Tämän mielikuvan tulee välittää myös yh-

teisön tarkoitusta ja lupausta kohderyhmälleen. (Kotler 2005, 185.) 

Usein kysytään, miksi organisaation pitäisi miettiä, miltä se näyttää ja miltä se vai-

kuttaa? Miksi se ei voisi olla vain oma itsensä? Millaisia mielikuvia yritys tai yhteisö 

luo ympäristössään? On vastattu, että koska yritykset ja yhteisöt joka tapauksessa luo-

vat itsestään kuvaa koko ajan niin teoillaan kuin puheillaan, on järkevää pohtia ja jopa 

määritellä, mihin sillä kaikella voidaan pyrkiä ja päästä. (Juholin 2002, 147.) 

Palvelun laadulla ymmärretään tuetussa työllistymisessä asiakaslähtöistä, räätälöityä 

ja avointa toimintaa, jonka tavoitteen, tarkoituksen ja sisällön sekä työnhakija että 

työllistävä taho ymmärtävät. Työllistymiseen johtava laadukas toiminta perustuu so-

pimuksiin ja palveluprosessin turvallisuuteen sekä jatkuvuuteen. Henkilökunnalta 

vaaditaan osaamista ja hyviä asiakaspalvelutaitoja, jotta saadaan luotua toimivia asia-

kas-suhteita työllistäviin yrityksiin. (Sariola 2005, 15.) WIRE-projekti pyrkii edusta-

maan laadukasta palvelua tuottavaa työllistymisprojektia erityisesti asiantuntevan 

henkilökuntansa ja kehittelemänsä toimintatavan avulla.    

Imago tai maine syntyy siitä, mitä yhteisö tekee, mitä se kertoo toiminnastaan ja mitä 

muut siitä kertovat. Työntekijät kertovat omalla käyttäytymisellään ja puheillaan siitä, 

millainen arvomaailma yhteisössä on, mikä sille on tärkeää ja miten se toimii. Yritys 
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tai yhteisö on siis lähettäjä, joka pyrkii profiloimaan eli luomaan itsestään tietynlai-

sen kuvan ympäristönsä silmissä. Ympäristö on taas vastaanottaja, joka ottaa vastaan 

tietoa ja vaikutelmia yhteisöstä. Viestejä välittyy vastaanottajille niin tietoisesti kuin 

tiedostamattakin. (Juholin 2002, 148–149.) 

Tekojen voidaan sanoa olevan sanojen kriteeri: ne kertovat tavoitteista paljon uskot-

tavammin kuin puhutut sanat. Profiloinnin tavoitteena on pitää sanat ja teot tasapai-

nossa keskenään. (Juholin 2002, 149.) Kuviossa 14 on kuvailtu sanojen ja tekojen suh-

detta toisiinsa. 

 

KUVIO 14. Sanojen ja tekojen suhde profiloinnissa (Juholin 2002, 150). 

Paljon puhetta ja vähän tekoja aikaan saava yhteisö (1) on viestinnältään aktiivinen ja 

ehtii puhumaan asioista ennen kuin tekoja on nähtävissä. Ennakoiva viestintä toimii 

aikansa, mutta uskottavuus alkaa kärsiä, ellei sanoille löydy vastinetta. Kampanjointi 

jonkun asian puolesta vaatii tekoja. Asiakaslähtöiseksi itseään kutsuvan yhteisön on 

oltava näkyvillä ja läsnä kaikissa asiakaskontakteissa. (Juholin 2002, 150–151.)  

Vähän puhuva ja vähän tekevä yhteisö (2) on tasapainossa itsensä ja viestintänsä kans-

sa. Tämä vaihe on tyypillisesti kyseessä silloin, kun yritys luo nahkaansa ja uudistuu. 

Tällöin aktiivisuus viestinnässä ei ole tarpeen. (Juholin 2002, 150–151.) 
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Paljon tekevä, mutta vain vähän viestivä yhteisö (3) uskoo tekojen puhuvan puoles-

taan. Tällainen yhteisö edustaa ns. matalan profiilin tapauksia. Vaatimattomuutta on 

Suomessa pidetty hyveenä ja matalaa profiilia on usein ihannoitu. Viestintää kuitenkin 

tarvitaan yhteisön joutuessa perustelemaan olemassaoloaan yhteistyö- ja kohderyh-

milleen. (Juholin 2002, 150—151.) 

Paljon aikaansaava ja paljon viestivä yhteisö (4) luo ihannetilanteen, jossa toiminta ja 

viestintä kulkevat rinnakkain. Yhteisö luo kuvaa itsestään ulospäin tosielämään poh-

jautuvaa viestintää hyödyntäen. (Juholin 2002, 150–151.)  

WIRE-projektin voidaan katsoa olevan yhteisö, joka tekee paljon, mutta viestii vain 

vähän. Projekti kuitenkin tarvitsee viestintää erityisesti toimintansa esiintuomiseksi ja 

tunnettuuden luomiseksi. Tavoitteena on saavuttaa viestintää tehostamalla ihanneti-

lanne, jolloin WIRE-projektia voisi kuvailla paljon tekeväksi ja paljon viestiväksi yh-

teisöksi. 

Yritysyhteistyösuhteiden luominen olisikin hyvä aloittaa yrittäjäjärjestöjen tilaisuuk-

siin osallistumalla, siten saadaan luotua näkyvyyttä. Myös lehtikirjoittelu ja mainonta 

tuovat, varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, erittäin tärkeää näkyvyyttä ja siihen työ-

valmentajan kannattaa panostaa. Jotta tieto toiminnasta välittyisi aina yrittäjille asti, 

ovat henkilökohtaiset yhteydenotot yrityksiin erinomainen keino, tosin paljon aikaa 

vaativa. Henkilökohtaisten vierailuiden kautta saadaan välittömästi kartoitettua rekry-

tointitarvetta ja kerrottua hyvin yksityiskohtaisesti myös kaikista tarjolla olevista tu-

kimuodoista. Moni yritys saattaisi tarvita lisää työvoimaa, mutta niillä ei ole resursseja 

palkata uutta työntekijää. Tukien kautta voidaan luoda aivan uusia työpaikkoja ja näin 

samalla kehittää yritysten toimintaa. Moni yritys ei ole aiemmin kuullutkaan käytettä-

vissä olevista tukimuodoista ja tämän johdosta työvalmentajan apu tukiasioissa koros-

tuu.  

Koska nämä henkilökohtaiset käynnit yrityksissä ovat erittäin aikaa vievää toimintaa, 

on näkyvyyden ja toiminnan tehostamisen kannalta tärkeää saada myös muita kanavia 

tiedon levittämiseen toiminnasta yrityksille. Tutkimuksen kautta selvisi, että erityisesti 

pienissä kunnissa yrittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien virkamiesten kanssa. 

Kuntien virkamiehet ovatkin erinomainen kanava tiedon eteenpäin viemiseen työllis-
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tämistoiminnasta. Kun työvalmentaja saa kuntien virkamiehet vakuuttumaan toi-

minnan tärkeydestä, kertovat he siitä edelleen yrittäjille positiivisella otteella.  

Tätä yritysyhteistyötä tehdessään on työvalmentajan tiedostettava myös omat neuvot-

teluvalmiutensa ja alati pyrittävä kehittämään niitä. Onnistunut toiminta missä tahansa 

neuvottelussa tai kokouksessa edellyttää aina taitoa inhimilliseen kanssakäymiseen ja 

vaikuttamiseen. Neuvottelu- ja kokoustilanteessa on käytettävä moninaisia vuorovai-

kutustaitoja tilanteen kaipaamalla tavalla. Osallistujan onkin hallittava siis myös ko-

kous- ja neuvottelukäytäntö, menettely- ja työtavat sekä puheenvuoroetiketti, mikä 

mahdollistaa tarkoituksenmukaisen toiminnan tilanteessa. Tässäkin yhteydessä on 

muistettava, että kokous- ja neuvottelutaidot karttuvat osallistumisen ja kokemuksen 

myötä. (Kansanen 2002, 176-180.) 

Neuvottelu on tavoitteellista vuorovaikutusta, jolla pyritään saavuttamaan yhteisym-

märrys neuvoteltavasta asiasta. Sen tarkoituksena voi olla ongelman ratkaiseminen, 

yhteisen sopimuksen aikaansaaminen, asioiden suunnitteleminen tai vaikkapa tapah-

tumien analysoiminen. Neuvottelun tavoitteena on reilu lopputulos, osapuolten keski-

näinen luottamus ja molemminpuolinen tyytyväisyys. Lisäksi neuvotteluissa tavoitel-

laan myönteisen ja avoimen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja ylläpitämistä osa-

puolten välillä. Neuvottelutapahtuma itsessään on vaiheittainen prosessi, joka etenee 

valmisteluista neuvotteluun ja päättyy jälkihoitoon. Joskus saatetaan tarvita useita, 

ehkä säännöllisestikin kokoontuvia neuvotteluita tavoitteen saavuttamiseksi. (Lehto-

nen & Kortetjärvi-Nurmi 2003, 28.) 

4.3 Työnhakijoiden työhönvalmennus 

Samalla kun työvalmentaja tekee yritysyhteistyötä, on panostettava myös toiminnan 

toiseen puoleen, eli työttömien työvalmennukseen. Moni pitkäaikaistyötön saattaa 

tarvita hyvinkin paljon tukea ja apua ennen kuin on valmis astumaan takaisin työelä-

mään.  

Työttömyys voi olla hetkellistä, pitkittynyttä tai usein toistuvaa. Pitkäaikaistyöttö-

myyden määritelmän mukaan pitkäaikaistyöttömät ovat työttömiä, joiden työttömyys 

on kestänyt yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömyyttä esiintyy erityisesti 
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ikääntyneiden ja matalan koulutustason omaavien työttömien piirissä. (Kangassalo 

2007.) 

Työttömyyden jatkuessa pitkään työttömän ammattitaito rapistuu ja hänellä on suuri 

riski syrjäytyä lopullisesti työmarkkinoilta. Myös innostus työnhakuun vähenee työt-

tömyyden pitkittyessä ja jatkuvat epäonnistumiset työpaikan löytämisessä saattavat 

lannistaa työnhakijan niin, että hän kokee työnetsinnän olevan turhaa. Lähtökohtana 

työllistymiselle voidaan kuitenkin pitää oman elämän hallintaan saamista. Työval-

mennuksen kautta voidaan kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta ja saada se hallintaan, 

jotta työllistyminen olisi realistista. (Perttinä & Suuronen 2004, 7.) 

Terveystarkastukset ja työvalmennuksen yritykset kokivat työttömän työnhakijan suh-

teen eniten vaikuttaneen heidän päätökseen rekrytoida WIREn kautta. Nämä seikat 

vielä korostuivat erityisesti kaupungissa, jossa yrittäjät ovat varmasti ympäristökuntia 

tietoisempia riskeistä. Koska myös hakijan osaaminen oli yrityksille erityisen tärkeä 

rekrytointiperuste, korostuu työvalmennus ja työvalmentajan rooli työttömien työnha-

kijoiden arvioinnissa entisestään. Työvalmentajan tuleekin varmistaa, että hakijat ovat 

valmiita palaamaan työelämään. Haasteena on myös realistisesti arvioida heidän am-

mattitaitonsa ja tarpeen vaatiessa ohjata työtön työnhakija sitä päivittämään koulutuk-

sen tai kurssien kautta. 

4.4 Rekrytointiprosessi 

4.4.1 Sopivien hakijoiden esittely yritykselle 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yritykset pitivät tärkeänä palveluna sopivien hakijoiden 

osoittamista yrityksen rekrytointitarpeeseen. Kehitysehdotuksena oli kuitenkin vielä 

tarkemman arvion tekeminen työnhakijoiden ammatillisista taidoista. Rekrytointipe-

rusteena suurimmalla osalla yrityksistä oli nimenomaan hakijan osaaminen. Tämä 

palvelu ja sen onnistuminen voidaankin katsoa haasteeksi työvalmentajalle, jotta mah-

dollisimman riskitön rekrytointiprosessi saadaan aikaiseksi.  

Työvalmentajan on työvalmennuksen aikana kartoitettava hakijoiden osaaminen ja 

työkunto tarkasti, samoin kuin selvitettävä yrityksen rekrytointitarve. Yritykset myös 
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toivoivat, että hakijoita tulisi olla ehdolla useampi kuin yksi, jotta heillä olisi valin-

nanmahdollisuutta. Työvalmentajan haasteena onkin löytää yritykselle osoitettavaksi 

tarpeeksi monta työtöntä työnhakijaa, jotka tarjolla olevaan paikkaan soveltuvat.  

4.4.2 Yrityksellä käytettävissä olevia tukimuotoja 

Vastaajien mielestä kaikkein tärkein tukimuoto oli tukijärjestelmien selvittely. Vastaa-

jat myös kokivat monipuolisten taloudellisten tukien vaikuttaneen kaikkein eniten 

päätökseen rekrytoida WIREn kautta. Tukijärjestelmien selvittelyn yritykset kokivat 

säästävän heidän aikansa, sillä he kokivat tukijärjestelmän monimutkaiseksi. Työval-

mentajan tuleekin tuntea erittäin hyvin kaikki käytettävissä olevat taloudelliset tuet ja 

myös selvittää etukäteen mitä niistä kukin hakija ja yritys on oikeutettu käyttämään.  

Taloudellisten tukien kautta moni yritys koki saaneensa kaipaamansa mahdollisimman 

riskittömän tilaisuuden liiketoiminnan kasvatukseen. Myös tapauksissa, joissa yrityk-

sellä ei ollut varsinaista rekrytointitarvetta, kokivat he tämän palvelun tuovan mahdol-

lisuuden helpottaa nykyistä työtaakkaa ja mahdollisesti tulevaisuudessa kasvattaa sen 

myötä toimintaa. Taloudelliset tuet kannustivat omalta osaltaan yrityksiä tukemaan 

työllistymistä omalla talousalueella ja toteuttamaan yhteistä työllistämisvastuuta, jotka 

oli mainittu rekrytointiperusteiksi yllättävän monessa vastauksessa. 

Seuraavassa on esitelty muutama tukimuoto, jotka yrityksellä on käytettävissään rek-

rytointiin. Lisäksi eri projekteilla voi olla omia määrärahoja, joita he voivat käyttää ja 

myöntää työttömän työnhakijan palkkaavan yrityksen tukemiseen. 

TYÖLLISYYSPOLIITTINEN AVUSTUS 

 

Työllisyyspoliittinen avustus on tarkoitettu palvelujen tuottajille, jotka toiminnallaan 

parantavat pitkään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä sekä selvittävät työllis-

tymisedellytyksiä. Tämä avustusmuoto korvaa aiemmat työllisyyspoliittisen projekti-

tuen ja omatoimisuusavustuksen. (www.mol.fi.) 

Avustusta voivat saada kunta, kuntayhtymä ja muu yhteisö tai säätiö. Lisäksi avustus-

ta voidaan myöntää myös sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan va-

kiinnuttamiseen sekä tukena uusosuuskunnan perustamiseen. Avustuksen myöntää se 
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työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus), jonka toimialueella hanke toteutetaan. 

(www.mol.fi.) 

Avustusta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi. Sosiaalisen yrityksen perus-

tamis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin avustusta voidaan myöntää kuitenkin vain siksi 

ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. 

Uusosuuskunnan perustamiseen avustusta voidaan myöntää enintään kuuden kuukau-

den ajaksi osuuskunnan perustamisesta lukien. (www.mol.fi.) 

Avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % toiminnan hyväksyttävistä koko-

naiskustannuksista. Kunnille ja kuntayhtymille avustusta voidaan myöntää kuitenkin 

enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. (www.mol.fi.) 

PALKKATUKI 

Jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutuk-

seen, voi Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän 

henkilön palkkauskustannuksiin. (Kangassalo 2007.) 

Palkkatuen myöntäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoit-

tumista työhön voidaan edistää tällä tukimuodolla. Palkkatuetun työn tulee parantaa 

työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa. Sen tulee myös edistää 

pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. (Kangassalo 2007.) 

Palkkatukea voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, 

mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset. Se voidaan myöntää 

työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Valtion virastol-

le ja laitokselle voidaan osoittaa määrärahoja työttömän työnhakijan palkkaamisesta 

aiheutuviin palkkauskustannuksiin noudattaen palkkatuen säädöksiä. (Kangassalo 

2007.) 

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2009 perus-

tuen suuruus on 25,63 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti ja 

työvoimatoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen 

määrästä, mutta joissakin tapauksissa enintään 90 % perustuen määrästä. Esimerkiksi 
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sosiaaliselle yritykselle vaikeasti työllistyvän työllistämiseksi voidaan myöntää 

perustuki korotettuna enintään 90 prosentin lisäosalla kahdeksi vuodeksi. (Kangassalo 

2007.) 

Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun tukena palkkatukiseteliä, jonka Työ- ja 

elinkeinotoimisto hänelle antaa. Palkkatukiseteli osoittaa, että työnantajalle voidaan 

myöntää palkkatukea setelin haltijan palkkauskustannuksiin. Työnantajaan liittyvät 

tuen myöntämisen edellytykset tutkitaan erikseen. (Kangassalo 2007.) 

4.4.3 Työsopimus 

4.4.3.1 Työsopimuksen sisältö 

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 10 oli käyttänyt apua työehto ja -sopimus asioi-

den selvittelyyn. Vastauksista ilmeni, että muutama vastaaja olisi kaivannut vielä 

enemmän informaatiota työehto- ja työsopimusasioista. Tämä onkin toimintamuoto, 

josta projektin kannattaa viestiä yritysyhteistyötahoille ja tarjota apuaan työsuhdetta 

solmittaessa. Työvalmentajan tuki on työsopimusta solmittaessa tärkeää myös työllis-

tettävän henkilön kannalta, jotta hänkin varmasti ymmärtää kaikki sopimuksen kohdat 

ja työnteon pelisäännöt. Näin voidaan sitouttaa työntekijää työtehtävään entistä tehok-

kaammin. 

Työvalmentajan haasteena on olla jatkuvasti ajan tasalla kaikista saatavilla olevista 

tukimuodoista ja työsuhteeseen liittyvistä säädännöistä, jotta yritysten saamat positii-

viset kokemukset pysyvät positiivisina. Vastauksissaan yrityksen mainitsivat henkilös-

tön asiantuntijuuden vaikuttaneen erittäin paljon päätökseen rekrytoida projektin kaut-

ta. 

Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti kannattaa aina. Sillä voidaan luotettavasti to-

distaa, mitä on sovittu. Alakohtaisia sopimuslomakkeita käyttämällä varmistetaan, että 

kaikki lain vaatimat ja alalla merkittävät ehdot huomioidaan sopimuksessa. Kirjallinen 

sopiminen myös viestii siitä, että työnantaja on luotettava sopimuskumppani. Tämä 

ylläpitää työntekijän työmotivaatiota ja edistää sitoutumista. (Työelämän pelisäännöt 

2008, 3-5.) 
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Työsopimuksen sisältöä suunniteltaessa tulee käytettävissä olla ainakin alan työeh-

tosopimus, työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki sekä alakohtainen tai muu 

työsopimuksen lomakemalli. (Työelämän pelisäännöt 2008, 3-5.) 

Työsopimuksen sisältöön vaikuttavat mm. työnantajan ja työntekijän tarpeet, työso-

pimuslain säännökset siitä, mistä asioista ainakin tulee sopia, alan työehtosopimuksen 

vähimmäisehdot, joita epäedullisemmin ei saa sopia sekä työsopimuksen sisältöä ra-

joittavat työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset. (Työelämän peli-

säännöt 2008, 3-5.) 

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai alla luetellut tiedot eivät ilmene kirjalli-

sesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä työntekijälle en-

simmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys työsuhteen 

ehdoista. Selvitystä ei tarvitse antaa kuukautta lyhyemmän ajan kestävästä määräai-

kaisesta työsuhteesta, ellei niitä ole toistuvasti samalla työnantajalla. (Työelämän peli-

säännöt 2008, 3-5.) 

Kirjallisen työsopimuksen tai selvityksen vähimmäissisältö (Työelämän pelisäännöt 

2008, 3-5.): 

• Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka    

• Työnteon alkamisajankohta 

• Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste  

• Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan) 

• Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden 
mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa 

• Työntekijän pääasialliset työtehtävät 

• Työhön sovellettava työehtosopimus 

• Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi 

• Säännöllinen työaika 
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• Vuosiloman määräytyminen 

• Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste 

• Vähintään 1 kk kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa raha-
palkka maksetaan, ulkomailla suoritettava rahakorvaukset, luontoisedut ja 
työntekijän kotiuttamisen ehdot 

Työntekijän saa aina ottaa vakinaiseksi eli toistaiseksi voimassaolevaan työsuhtee-

seen. Määräaikaisesta työsopimuksesta tulee aina sopia ja sille on oltava hyväksyttävä 

peruste, joka mainitaan työsopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi sijaisuus, työn kausi-

luontoisuus, määräaikainen hanke, kertaluontoinen työsuoritus, oppilaitoksen harjoit-

teluaika, oppisopimuksen määräaika tai jokin muu, yrityksen toimintaan tai tehtävään 

työhön liittyvä, määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka. Jos työnantaja ei voi 

osoittaa työsopimukselle määräaikaista tarkoitusta, työsopimuksen katsotaan olevan 

voimassa toistaiseksi. (Työelämän pelisäännöt 2008, 3-5.) 

Koeajan tarkoitus on selvittää työsuhteen jatkamisen edellytykset varaamalla tähän 

lyhyt aika työsuhteen alussa. Koeajasta ja sen pituudesta on aina sovittava. Ellei ilmoi-

tusta anneta eikä työsopimus sisällä koeaikaehtoa, työsuhteessa ei ole koeaikaa. Koe-

ajan enimmäispituus on tavallisissa tapauksissa neljä kuukautta. Alle kahdeksan kuu-

kauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet sovi-

tusta määräajasta. (Työelämän pelisäännöt 2008, 6.) 

4.4.3.2 Työsopimuksen päättäminen 

Työsopimuksen teon lisäksi myös työsuhteen päättämiseen ja työllistetyn jatko-

ohjaamiseen olisi kaivattu enemmän apua vastanneiden yritysten keskuudessa. Kaksi 

neljästä työsuhteen projektin kautta rekrytoidun kanssa päättäneistä oli käyttänyt työ-

suhteen lopettamiseen tarjolla ollutta palvelua hyväkseen. Kaksi vastaajista kertoi, että 

olisi kaivannut palelua, mutta ei tiennyt sen tarjolla olosta. Työvalmentajan tulisikin 

informoida yrityksiä vaikka kirjallisesti myös tästä palvelusta sen varalta, jos sille 

tarvetta syntyy.  

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisesti jommankumman sopi-

japuolen toimesta irtisanomalla. Irtisanomisilmoitusta seuraa osapuolten sopima, työ-
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ehtosopimuksen määräämä, tai laissa säädetty irtisanomisaika. (Työmarkkina-avain 

2007, 19-20.) 

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Sitä ei saa kuiten-

kaan purkaa työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa (syrjintäkielto ja tasapuolinen 

kohtelu) tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla 

perusteilla. (Työmarkkina-avain 2007, 19-20.) 

Työnantaja saa irtisanoa työntekijän toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen vain 

asiallisesta ja painavasta syystä. Näitä voivat olla (Työmarkkina-avain 2007, 19-20.): 

• työntekijän velvollisuuksien vakavat rikkomiset ja laiminlyönnit tai työnteki-
jän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen  

• taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyis-
tä johtuvista syistä tapahtuva työn olennainen ja pysyvä vähentyminen. 

Työntekijän laiminlyödessä työsuhteestaan johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, 

häntä ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata 

menettelynsä. Lisäksi työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä työntekijää 

kuultuaan, olisiko mahdollista sijoittaa työntekijä muuhun työhön irtisanomisen si-

jaan. Työnantajan on ennen irtisanomista varmistuttava siitä, että irtisanominen ja sen 

syy täyttää irtisanomissuojan edellytykset (Työmarkkina-avain 2007, 19-20.).  

Työsopimus voidaan sopijaosapuolen erityisen vakavan laiminlyönnin tai käytösrik-

komuksen vuoksi päättää poikkeuksellisesti myös purkamalla. Tällöin työsopimus 

päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Purkamisoikeuden käyttäminen edellyttää niin 

painavaa syytä, ettei sopimuksen purkajalta, voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen 

jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa (Työmarkkina-avain 2007, 19-20.). 
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4.5 Työsuhde 

4.5.1 Työvalmentajan tuki 

Työsuhde syntyy, kun työntekijä sopii tekevänsä työtä työnantajalle työtä tämän joh-

don ja valvonnan alaisena. Työsuhteen perustunnusmerkit ovat, että työ tehdään hen-

kilökohtaisesti, toisen hyväksi, tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta 

vastiketta vastaan. (Työmarkkina-avain 2007, 15.) 

Työllistetyn rekrytoinnin jälkeen ajankohtaiseksi avuksi tarkoitettua työllistetyn työs-

sä tukemista oli hyödyntänyt kuusi yritystä. Seitsemän vastaajaa oli kuitenkin arvioi-

nut palvelua. He kokivat palvelun hyödylliseksi. Kehittämisehdotuksista ilmeni, että 

osa yrityksistä olisi kaivannut tällaista palvelua, mutta eivät tienneet sellaisen olemas-

sa olosta. Projektin tulisikin entistä tarkemmin viestiä kaikista saatavilla olevista pal-

veluistaan. 

4.5.2 Yritysyhteistyön jatkuminen 

Rekrytointiprosessin jälkeen on erittäin tärkeää, että yritysyhteistyö saadaan jatku-

maan. Työvalmentaja voi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa esimerkiksi välit-

tämällä asiantuntijapalveluita yritykselle. Kun liiketoiminta saadaan kasvuun, saadaan 

luotua myös uusia työpaikkoja.  

Silloin kun yrityksellä on positiiviset kokemukset toteutuneesta rekrytointiprosessista, 

rekrytoi se helpommin myös uudestaan saman kanavan kautta. Siksi kaikki aiemmin 

esitellyt toimet ovat erityisen tärkeitä myös yritysyhteistyön jatkumisen kannalta. Tut-

kimuksesta selvisi, että yksi projektin kautta rekrytoinut yritys oli tyytyväinen proses-

siin vaikka työsuhde olikin jouduttu päättämään ja sen johdosta se rekrytoi myös uu-

den työntekijän projektin kautta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää on tie-

dottaa yrityksiä kaikista palveluista ja pitää yritykseen yhteyttä myös työsopimuksen 

synnyttyä. 

Positiivisista kokemuksista yritys voi myös kertoa edelleen muille yrityksille, jolloin 

saadaan haluttua tunnettuutta lisättyä positiivisessa mielessä.  
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5 POHDINTA 

Poiketen aiemmasta opinnäytetyöstäni, tällä kertaa näkökulmana aiheeseen oli yritys-

yhteistyön toteuttaminen työvalmentajan näkökulmasta. Aiemmassa työssäni pohdin, 

miten viestinnän keinoin voidaan tehostaa yritysyhteistyötä. Työtä tehdessäni huoma-

sin, että kehittämisalueet liittyivät hyvin tiiviisti nimenomaan työvalmentajan omaan 

toimintaan. Työvalmentajan roolissa toimii usein kuntoutuksen ohjaaja ja tästä lähtö-

kohdasta lähdin muodostamaan mallia yritysyhteistyölle. 

Aiempaa tutkimustani hyväksikäyttäen, sain mielestäni muodostettua kattavan mallin 

työvalmentajan toiminnan osa-alueista, käyttäen pohjalla WIRE-projektin luomaa 

työllistämisen toimintamallia sekä teoriaa siitä mitä kuntoutuksen ohjaus on. Pääpiir-

teittäin tutkimuksen tulokset olivat odotettavissa, mutta joukkoon mahtui kuitenkin 

myös yllättäviä tuloksia. Erityisesti nämä yllätykselliset, tutkimuksen myötä ilmenneet 

seikat, toivat mielestäni uusia käyttökelpoisia ideoita yritysyhteistyön kehittämiseksi. 

Näitä tuloksia olivat mm. kuntien virkamiesten kautta kulkeva informaatio WIRE-

projektista yrittäjille ja yrittäjien epätietoisuus kaikista saatavilla olevista palveluista. 

Tutkimuksen tulokset antoivat vastauksia kysymyksiin, joihin niitä kaivattiin. Lisää-

mällä tutkimuksen kautta ilmenneet seikat tähän WIRE-projektin työllistämisen toi-

mintamalliin, saadaan varmasti monta aiemmin toimintaan liittynyttä ongelmakohtaa 

poistettua ja toimintaa tehostettua. Viestinnän onnistumisen tärkeys korostuu työssäni 

myös työvalmentajan toimintaa ajatellen. Tämä johtuu aiemmasta koulutustaustastani 

markkinoinnin puolelta. Uskon kuitenkin tällaisen, viestintään huomiota kiinnittävän 

toiminnan, johtavan entistä parempiin tuloksiin myös yritysyhteistyön toteutumisessa. 

Opintojeni kautta olen nyt oppinut, että kuntoutuksen ohjaajan tulee osata asiakkaan 

kanssa työskennellessään toimia hänen etujensa ja asioidensa ajajana sekä tuntea asia-

kasta koskeva palvelujärjestelmä ja -verkosto. Työvalmennusryhmissä kuntoutuksen 

ohjaajan tulee, työvalmentajan roolissa, myös osata tunnistaa asiakkaan kuntoutumi-

sen tarpeet ja ratkoa ne, ohjaamalla asiakas tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin, 

ennen kuin työllistyminen on mahdollista. Opinnäytetyötä tehdessäni tulin siihen tu-

lokseen, että tämä myös edesauttaa mahdollisimman riskittömän rekrytointiprosessin 

toteutumista, johon yritysyhteistyö tähtää. Jatkuvaa toiminnan kehittämistä tarvitaan 
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työvalmennuksen parissa ja tutkimuksen kautta voidaan kehityksen tapahtumista 

seurata. Kuntoutuksen ohjaajan tuleekin omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan 

palvelujärjestelmän kehittämiseen ja uusien toimintamallien syntymiseen työvalmen-

nuksessa.  

Yritysyhteistyöhön liittyen ovat kuntoutuksen ohjauksen opinnot ja harjoittelut minul-

le opettaneet, että kuntoutuksen ohjaajan on työvalmentajana hallittava vuorovaikutus-

taidot ja osattava luoda luottamuksellisia yritysyhteistyösuhteita. Tutkimuksen sekä 

opintojen kautta olen ymmärtänyt, että tärkeä osa yritysyhteistyön luomista on myös 

aktiivinen toimiminen yhteistyössä yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa, niin kun-

toutusta koskevassa päätöksenteossa kuin viestinnällisessä näkökulmassa. Kuntoutuk-

sen ohjaajan on työvalmentajana osattava myös kartoittaa yritysten tarpeet, arvioida 

työntekijän sopivuutta työtehtävään sekä kertoa käytettävissä olevista taloudellisista 

tuista. Työllistymisen toteuduttua, on työvalmentajan myös toteutettava kuntoutuksen 

ohjauksen opinnoissa monessa yhteydessä esille tullutta seurantaa, jotta hän voi tukea 

kuntoutujaa ja yritystä työsuhteen alkumetreillä. Yritysyhteistyön jatkuminen on hy-

vin tärkeää sen kannalta, että työttömän työnhakijan työllistäneiden yritysten koke-

musten perusteella, kuntoutuksen ohjaaja voi suunnitella ja kehittää tarvelähtöisiä pal-

veluja toiminnan edistämiseksi.  

Mielenkiintoista olisikin lähteä toteuttamaan luomaani yritysyhteistyönmallia ja muu-

taman vuoden kuluttua teettää sama tutkimus uudelleen ja vertailla saatuja tuloksia. 

Paljon tietoa toiminnan edistämiseksi voisi tulevaisuudessa hankkia myös tutkimalla 

tarkemmin työvalmentajan toimintaa työttömien työnhakijoiden työvalmennuksen 

osalta. Olisiko viestinnän keinoin mahdollista parantaa ja tehostaa entisestään myös 

tätä osa-aluetta ja yhteistyötä siihen liittyvien yhteistyötahojen kanssa? 
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Kyselylomake Wiren yhteistyöyrityksille 
 
TAUSTATIEDOT 
 

1. Yrityksen nimi:____________________________________________ 
 

 
a. Yrityksen yhteyshenkilö ______________________________________ 
 

 
b. Yrityksen yhteystiedot ________________________________________ 

 
______________________________________ 

 
 

2. Yrityksen sijaintipaikkakunta (ympyröi oikea vaihtoehto) 
 

a. Hankasalmi 
b. Korpilahti 
c. Jyväskylä 
d. Jyväskylän maalaiskunta 
e. Petäjävesi 
f. Toivakka 
g. Uurainen 
h. Muu, mikä: ____________________________________ 

 
 

3. Yrityksen perustamisvuosi ________ 
 
4. Yrityksen henkilöstömäärä: _________ 

 
5. Yrityksen toimiala 

a. Maa-metsä- ja kalatalous 
b. Kaivostoiminta- ja louhinta 
c. Teollisuus 

i. Elintarvikeala 
ii. Tekstiili, nahka ja vaatetusala 

iii. Saha- ja puuteollisuus 
iv. Paperiteollisuus 
v. Energiateollisuus 

vi. Kemian teollisuus 
vii. Kumi- ja muoviteollisuus 

viii. Metalliteollisuus 
ix. Koneiden ja laitteiden valmistus 
x. Elektroniikka- ja sähkötuotteet 

xi. Kulkuneuvojen valmistus 
d. Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 
e. Rakentaminen 
f. Tukku- ja vähittäiskauppa 

i. Tukku ja vähittäiskauppa 
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ii. Moottoriajoneuvojen myynti- huolto- ja korjaustoiminta 
iii. Muu tavaroiden huolto- ja korjaustoiminata 

g. Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
h. Kuljetus- varastointi ja tietoliikenne 
i. Rahoitustoiminta 
j. Kiinteistö- vuokraus- ja liike-elämän palvelut 

i. Kiinteistö ja vuokraus 
ii. Liike-elämän palvelut 

k. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
 
 

6. Yrityksen liikevaihto vuonna 2004  
 

__________ e/vuosi 
 
 

TIEDOTUS 
 

7. Mistä saitte tietoa Wire-projektista 
a. Henkilökohtainen yhteydenotto Wirestä 
b. Lehtimainos  
c. Wiren tiedote 
d. Wiren kotisivulta internetistä 
e. Tilaisuudessa, jossa Wiren edustaja kertoi Wiren toiminnasta, mikä tilaisuus? 

_____________________________________________________________ 
f. Yrittäjämessuilla 
g. Jyväskylän kehittämisyhtiö, JYKES Oy:n tilaisuudessa 
h. Työvoimatoimiston välityksellä 
i. Ystävä, tuttavan tai toisen yrittäjän kautta 
j. Jostain muualta, mistä? ____________________________________________ 
 

 
8. Millaisia mielikuvia teillä heräsi kuullessanne Wire-projektista ensimmäisiä kertoja? 

Valitkaa seuraavien väittämien kohdalta sopivin vaihtoehto. 
 

 Täysin 
eri 

mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Wire herätti minussa kiinnostusta 
uuden tyyppisellä toimintamallillaan  

1 2 3 4 

Wiren toimintamalli herätti minussa 
luottamusta 

1 2 3 4 

Wire vaikutti  minusta tehokkaalta 
toimintamallilta 

1 2 3 4 
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TYÖVALMENTAJAN TUKI YRITYKSELLE 
 
9. Mitä tukea/hyötyä/ palveluja sinä tai yrityksesi olette saaneet Wiren työvalmentajalta? 

Valitkaa ne palvelut (kohdat a-h), joita yrityksenne on hyödyntänyt ja arvioikaa kuinka 
tärkeänä piditte saamaanne palvelua ympyröimällä sopiva numero asteikolla 1-5. 

1. = täysin hyödytön, tarkoittaa, ettette koe palvelua tarpeellisena, pikemmin yrityksen 
toimintaa häiritsevänä 

2. = melko hyödytön, tarkoittaa, ettette koe palvelua tarpeellisena etkä näe siitä mitään 
hyötyä itsellesi tai yrityksesi toiminnalle. 

3. = palvelusta ei ollut hyötyä eikä haittaa teille itsellenne tai yrityksellenne 
4. = melko hyödyllinen, palvelu tuki sinua tai yrityksesi toimintaa 
5. = erittäin hyödyllinen tarkoittaa, että palvelusta oli käytännöllistä hyötyä itsellesi tai 

yrityksesi toiminnalle 
 

 
 

 
a Työvoimatarpeen selvittely 

 
1         2         3           4            5 

b Työtehtävään sopivien hakijaehdokkaiden 
osoittaminen /etsintä 
 

1         2         3           4            5 

c
. 

Työllistämisen tukijärjestelmien selvittely 
ja soveltaminen 
 

1         2         3           4            5 

d Työsopimus- ja työehtoihin liittyvien 
asioiden selvittely 
 

1         2         3           4            5 

e Työllistetyn työssä tukeminen ja 
ohjaaminen 
 

1         2         3           4            5 

f Tiedon ja asiantuntijoiden välittäminen 
yrityksen kehittämistarpeisiin 
 

1         2         3           4            5 

g Työllistetyn työsuhteen päättäminen ja 
jatkoon ohjaaminen 

1         2         3           4            5 

 
h 

 
Muuta, mitä_____________________ 
 

 
1         2         3           4            5 
 

 
10. Millaista palvelua/apua/tukea toivoisitte jatkossa saavanne työvalmentajalta? 
 
 
 

 

Täysin 
hyödytön 

Erittäin 
hyödyllinen 
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YRITYS TYÖLLISTÄJÄNÄ 
 
 

11. Kuinka monta henkilöä yrityksenne on työllistänyt Wire –projektin kautta? 
 

Henkilöiden lukumäärä: ____   
 
  
Seuraavat kysymykset koskevat yritykseenne viimeksi työllistettyä henkilöä ja hänen 
työsuhdettaan.: 
 

12. Mikä oli työllistetyn sukupuoli 
1. mies 
2. nainen 

 
13. Millaiseen työsuhteeseen työllistetty palkattiin? 

1. Määräaikainen työsuhde, kuinka pitkä ________ kk 
2. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 

 
14. Mikä oli työllistetyn työaika? 

1. Osa-aikainen, kuinka suuri osuus normaalista työajasta ______% 
2. Normaali, kokoaikainen työaika 
3. Joustava kokonaistyöaika 

 
15. Mitä työllistämistukia työllistetyn palkkaamisessa hyödynnettiin? 

(Ympyröikää kaikki yrityksen hyödyntämät työllistämistuet viimeiseksi valitun työllistetyn 
palkkauksen osalta)  

1. työkokeilu 
2. työharjoittelu 
3. työelämävalmennus 
4. työllistämistuki 
5. yhdistelmätuki 
6. rekrytointituki 
7. oppisopimus 

 
16. Mihin työhön ja/tai mitä tehtäviä työllistetyllä oli/on? 

 
Nimike ja/tai tehtävät: ____________________________________________ 

 
 

17. Miten työsuhde on jatkunut työllistämissopimuksen jälkeen? 
1. työsuhde ei jatkunut 
2. jatkui määräaikaisena työsuhteena,  ________kk 
3. jatkui toistaiseksi voimassaolevana työsuhteena 
4. Jatkui sopimuksena, mikä ________________ (esim. OPSO) 
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18. Millaiseen työvoimatarpeeseen työllistetyn rekrytointi vastasi? 
 

1. Yrityksellä ei ollut varsinaista työllistämistarvetta 
2. Eläköitymisestä johtuva tarve 
3. Henkilöstön vaihtuvuudesta johtuva tarve 
4. Henkilöstön työaikojen joustoista johtuva tarve 
5. Liiketoiminnan kasvusta johtuva tarve 
6. Liiketoiminnan muuttumiseen liittyvä uuden osaamisen tarve 
7. Muu tarve, mikä ___________________________________ 

 
19. Mitkä olivat työllistetyn rekrytointiperusteet? (Ympyröikää kaikki tärkeät, päätökseenne 

vaikuttaneet perusteet) 
1. hakijan osaaminen, tiedot ja taidot tehtävään 
2. halu monipuolistaa yrityksen henkilöstön rakennetta (ikä, sukupuoli, 

etninen ryhmä) 
3. välitön taloudellinen hyöty, yrityksen tuottavuuden säilyttäminen tai 

parantaminen välittömästi 
4. halu tukea työllistymistä omalla talousalueella 
5. työvoiman saatavuuden turvaaminen jatkossa, vaikka ei välitöntä 

tarvetta 
6. välillinen taloudellinen hyöty (esim. yrityksen maine ) 
7. yhteisen työllistymisvastuun toteuttaminen 
8. Muu, mikä  
 
 
 
 

 
20. Mitkä asiat vaikuttivat päätökseenne rekrytoida Wire:n kautta? Ympyröikää mielestänne 

sopivin vaihtoehto. 
 

 Ei 
vaikuttanut 

lainkaan 
päätökseeni 

 

Vaikutti 
jonkin verran 

Vaikutti 
paljon 

Vaikutti 
erittäin 
paljon 

päätökseeni 

Henkilöstön asiantuntijuus 1 2 3 4 

Rekrytointiin tarjottu apu 1 2 3 4 
Monipuoliset taloudelliset, 
työllistämistuet 

1 2 3 4 

Terveystarkastuksessa 
käyneet työnhakijat  

1 2 3 4 

Työkuntotesteissä käyneet 
työnhakijat 

1 2 3 4 

Työvalmennukseen 
osallistuneet työnhakijat 

1 2 3 4 
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KOKEMUKSIA TYÖTTÖMÄN TYÖLLISTÄMISESTÄ 
 

21. Millaisia kokemuksia teillä on ollut työttömien työllistämisestä? Ympyröikää lähinnä 
kokemuksianne vastaava vaihtoehto. 

 
a. Hyviä 
b. Huonoja 
c. Sekä hyviä että huonoja 
d. Ette osaa sanoa 

 
22. Millaisia hyviä kokemuksia teillä on ollut? 

 
 
 
 
 

 
23. Millaisia huonoja kokemuksia teillä on ollut? 
 
 

 
 
 

 
 

24. Mitä ajattelette työttömien työllistämiseen kehitetystä tukijärjestelmästä? Seuraavassa on 
joitakin väittämiä, joihin voitte valita lähinnä omaa mielipidettänne vastaavan kohdan. 

 
 Työllistämistukia koskevia väittämiä Kyllä, 

olen 
samaa 
mieltä 

Ei, olen 
eri mieltä 

Olen osittain 
samaa, osittain 
eri mieltä 

1. Työllistämistuet auttavat työttömiä saamaan työpaikan.    
2. En tunne tukia riittävästi.    
3. Työttömien työllistymistä edistäisi se, että heitä 

koulutettaisiin räätälöidysti yritysten tarpeisiin 
   

4. Työvoima- ja oppisopimuskoulutus tulisi liittää 
tukityöllistämiseen. 

   

5. Tukityöllistämistä yrityksiin voitaisiin lisätä 
tiedottamalla tuista nykyistä enemmän suoraan 
yrityksille. 

   

6. Tukityöhön voisi niveltää joustavasti koulutusta siten, 
että työsuhde säilyisi, mutta palkanmaksu keskeytyisi. 

   

7.  Työttömien kysyntä yrityksissä lisääntyy 
tulevaisuudessa, kun/jos työvoimasta tulee pulaa. 

   

8. Vähemmän ammattitaitoisen työvoiman kysyntä tulee 
pienentymään tulevaisuudessa. 
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VERKOSTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTARPEET 
 

25. Mitkä seuraavista verkostoyhteistyön tavoista ja tavoitteista koette mielekkäänä 
tulevaisuudessa? Ympyröikää kiinnostustanne vastaava kohta. 

 
Verkostoyhteistyön tapoja ja 
tavoitteita 

Ei 
kiinnosta 
lainkaan 

Kiinnostaa 
jonkin 
verran  

Kiinnostaa 
erittäin 
paljon 

En 
osaa 
sanoa 

Työvoiman rakenteen ja 
työvoimatarpeen ennakointi 
 

1 2 3 4 

Koulutustarpeen alueellinen ja 
yrityskohtainen ennakointi 
 

1 2 3 4 

Työntekijöiden (erityisesti 
tukityöpaikoissa olevien) työssä 
ohjaaminen ja valmennus 
 

1 2 3 4 

Ammatillisten työtaitojen päivittäminen 
ja ammatillinen koulutus 
 

1 2 3 4 

Työkyvyn ylläpitoon liittyvien 
palvelujen kehittäminen 
 

1 2 3 4 

Työyhteisön toimivuuteen liittyvien 
palveluiden kehittäminen 
 

1 2 3 4 

Yritysten yhteisrekrytoinnin 
järjestäminen esim. palkkakustannukset 
ja niitä vastaava työajan käyttö jaetaan 
useampien yritysten kesken ja työntekijä 
toimii useammissa yrityksissä osa-
aikaisesti 
 

1 2 3 4 

Yhteistyö sosiaalisen yrityksen tai 
työpajan kanssa, joka toimii 
alihankkijana. Näin mahdolliset, tulevat 
työntekijät voivat harjoitella 
ammattitaitoja alihankintapaikassa ja 
edetä sieltä yrityksen työntekijäksi 
ammattitaidon karttuessa 
 

1 2 3 4 

Kiinnostus verkostoyhteistyöhön 
 

1 2 3 4 
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26.  Mitkä ovat oman yrityksenne tämän hetkiset tai tärkeimmät kehittämistarpeet? 
 
 
 
 
 

 
 
 

27. Mitä organisaatioita näkisit yritysyhteistyöverkostoissa tärkeinä oman yrityksenne 
kehittämistarpeiden kannalta? Valitkaa tärkeinä näkemänne organisaatiot. 

 
o Jyväskylän ammattiopisto 
o Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
o Jyväskylän yliopisto 
o Jyväskylän tai Laukaan alueiden työvoimatoimistot 
o Yrityksen kotikunta 
o Yrityksen sijaintikunta (jos eri kuin kotikunta) 
o Yrittäjäjärjestöt 
o Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy 
o Keski-Suomen TE-keskus 
o Alueelliset kehittämisprojektit 
o Muu, mikä ______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


