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Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, joka tehtiin Kainuun työllistämistä
edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). TYPin tavoitteena on tukea ja auttaa vaikeasti
työllistettävien henkilöiden työllistymistä yhdistämällä kunnan tai kuntien, Kelan ja TE -toimiston
palvelut palvelunkäyttäjille yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. Palvelu ei ole oma organisaatio,
vaan yhteinen toimintamalli, joka on lakiin kirjattuna vuodesta 2015 alkaen ollut pakollista
jokaisessa kunnassa.
Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli tutkia TYPin palveluprosessin toimivuutta ja sen
vaikutusta palvelunkäyttäjän elämänlaatuun ja työ- ja toimintakykyyn. Tavoitteena oli löytää
kehittämiskohteita TYPin palveluprosessista palvelunkäyttäjien näkökulmista. Palvelunkäyttäjien
näkökulma on saatu esille Bikva -mallia hyödyntäen.
Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilö- ja ryhmäteemahaastatteluilla, johon osallistui TYPin
palvelunkäyttäjiä, henkilökuntaa ja TYPin johtotiimi. Sivuaineistoina toimivat SWOT -analyysi,
joka tehtiin TYPin nykytilasta yhdessä henkilökunnan kanssa ja palvelunkäyttäjien monialaiset
työllistymissuunnitelmat, joita tarkasteltiin TYPPI -järjestelmän kautta. Aineistot ovat analysoitu
aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.
Aineistoa kertyi runsaasti ja tuloksia on käsitelty aineistoittain ja yhdisteltynä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tutkimustulosten mukaan TYPin toiminta edistää palvelunkäyttäjän työ- ja toimintakykyä sekä koettua elämänlaatua. Tästä huolimatta palvelunkäyttäjät arvioivat työ- ja toimintakykynsä usein aika heikoksi. Haasteena koettiin myös tukipalveluihin pääsy. Osa asiakkuuksista oli
pitkittynyt TYPissä jo 10 vuoden mittaisiksi. Asiakkuuden päättämisen kriteerit olivat eriäviä ja
työntekijästä riippuvaisia, jonka vuoksi se nousi yhdeksi konkreettiseksi kehittämiskohteeksi.
Kainuun TYPin kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti työn tavoitteellistaminen, työ- ja toimintakykymittarin Kykyviisarin käyttöönoton kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen. Työssä esitetään konkreettisia kehittämisideoita TYPin johtotiimille. Osana tutkimuksellista kehittämistyötä
pidettiin 15.8.2019 Kainuun TYPissä keskustelutilaisuus, joka oli avoin tapahtuma kaikille kiinnostuneille ja sinne kutsuttiin myös haastatellut palvelunkäyttäjät.
Asiasanat: Työ- ja toimintakyky, elämänlaatu, aktiivinen työvoimapolitiikka, rakennetyöttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, Bikva -arviointimalli, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
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This Master´s thesis is a qualitative research development made in the multi-professional and
multi-organizational labour services (later abbreviated TYP). The aim of TYP is to support and
advance the employment of hard-to-employ individuals by linking the services of municipalities,
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) and TE-office (public employment and business
services). The service is not an organisation of its own, but a common activity model which has
been mandatory in each municipality since 2015.
The research development task was to investigate the functionality of the TYP service process
and its impact on the quality of life of the service user and their working and operational capacity.
The goal was to find development targets for the TYP service process from the users’
perspectives. The perspective of the users of the service was identified by using the Bikvamodel.
The research material was gathered through individual and group themed interviews, attended by
TYP service users, staff and a TYP management team. Additional material consisted of a SWOT
analysis on the current status of TYP made together with the staff, along with the multidisciplinary employment plans. The materials were analysed by subject-based content analysis.
The material was abundant, and the data have been analysed as specific data and as larger
entities. According to the survey results, TYP's activities contribute to the working and operational
capacity of the service user and to the perceived quality of life. Despite this, the users of the
service often estimate their working and operating abilities to be quite weak. Access to support
services was also found challenging. Some individuals had been using TYP services for 10 years.
The criteria for termination of the service were divergent and dependent on the employee, due to
which this became one concrete development target.
Further development goals of Kainuu's TYP were the following: goal-oriented job seeking,
developing the implementation of the Abilitator self-assessment for evaluating one’s work and
performance skills, and improving the flow of information. I have presented concrete development
ideas to the management team. I also organised a discussion session as part of my research
development work, which was held at the 15.8.2019. The opportunity was an open event for all
those interested and was also invited to the interviewed users of the service.
Keywords: long-term unemployment, multi-professional work, active labour force policy, Bikvaevaluation model, labour services, structural unemployment, work and ability, quality of life
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1

JOHDANTO

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa viimeisimmässä Työpoliittisessa aikakausikirjassa
työvoimapolitiikan dosentti Heikki Räisänen tuo esille, että Suomessa ollaan jo lähellä rakennetyöttömyyttä ja monilla aloilla vallitsee jo työvoimapula. Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden lasku on hidastunut. Työllisyyden kasvua rajoittaa työvoiman tarjonta eli puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Varmaa siis on, että väestömme ikääntyy ja työvoima vähenee.
”Kun 72 työikäistä sadasta on jo töissä, on helpot ratkaisut silloin käytetty ja vähän vaikeampiakin osin toteutettu. Yhä haastavammasta keinovalikoimasta on seuraavan hallituskauden päättäjien valittava – mieluiten mahdollisimman monia.” (Räisänen 2019, viitattu
18.8.2019)
Työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin oli Sipilän hallituksen suurin tavoite, joka lopulta täyttyi. Edellisen hallituksen aloittaessa työt, oli työllisyysaste 68 prosenttia. Yksi toimenpide, jolla
työllisyysastetta saatiin luultavasti nostettua, oli paljon kiistelty työttömyysturvan aktiivimalli. (Valtioneuvoston julkaisuja 2018, viitattu 13.9.2019) Rinteen hallituksen työllisyystavoite on nostaa
työllisyysaste 75 prosenttiin. Tavoitteeseen pääsyyn vaaditaan noin 60 000 uutta työllistynyttä.
Yhdeksi keinoksi hallitusohjelmaan on kirjattu työllisyyspalveluiden valtakunnallisen ohjauksen ja
hallinnonrajat ylittävän yhteistyön kehittäminen. (Valtioneuvoston julkaisuja 2019, viitattu
18.8.2019)
Haaste on valtakunnallinen ja nähtävissä myös Kainuun työllisyystilastoissa. Osaavasta työvoimasta on pulaa ja samanaikaisesti esimerkiksi yhtä työtöntä siivoojaa kohtaan oli toukokuussa
2019 tarjolla 2,5 avointa työpaikkaa. (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu
1.8.2019) On oletettavaa etteivät kaikki työttömät työnhakijat ole työ- ja toimintakykyisiä ja useat
heistä tarvitsevat monialaisia palveluita työllistymisensä tueksi.
Työttömyysturvan aktiivimalli ollaan nyt purkamassa uuden hallituksen toimesta. (Valtioneuvoston
julkaisuja 2019, viitattu 18.8.2019) Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituskaudella, mutta varmaa on, että uudistusta tarvitaan ja sen tueksi kaivataan lisää tietoa työikäisten työ-
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ja toimintakyvyn edistämisestä maakunnissa. Työttömyys jo itsessään aiheuttaa yhteiskunnasta
syrjäytymistä ja talouden heikkenemistä. Työ- ja toimintakyvyn edistämisellä lisätään maakuntien
elinvoimaa ja kasvua. (Hakulinen, Kangas, Leino, Mäenpää-Moilanen, Nissinen, Oikarinen, Rauhamaa, Soini, Tarvainen & Österbacka 2019)
Työterveyslaitoksen selvitysraportissa: Työ- ja toimintakyky kasvun tekijänä maakunnassa todetaan, että ammattitaitoisia työntekijöitä tulevaisuudessa on haasteellista saada, koska ikärakenne
muuttuu. Tästä syystä jäljelle jäävien työikäisten työpanos tulee maksimoida. Työ- ja toimintakyvyn huomioinen palveluissa ja asiakassuunnitelmissa on jatkossa vielä tärkeämpää. (Hakulinen
ym. 2019, 3)
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa tietoa Kainuun TYPin palvelunkäyttäjien omasta kokemuksestaan työ- ja toimintakyvystään ja elämänlaadustaan. Opinnäytetyön tilaajana toimii Kainuun TYP. TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on
lakiin perustuva yhteistoimintamalli, jossa kunta, Kela ja TE -toimisto arvioivat yhdessä työttömän
palvelutarvetta, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä että seurannasta. TYPin tavoitteena on
edistää työttömien työllistymistä julkisten työvoimapalveluiden ja sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden avulla siten kuin palvelujen tarjoamisesta erikseen laissa säädetään (L1369/2014,
viitattu 22.5.2019)
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2

TYÖLLISYYSKYSYMYS

Teoriaosassa kuvataan, mistä osista työllisyyskysymys koostuu. Aluksi tarkastellaan talouspolitiikkaa, koska työvoimapoliittiset päätökset pohjaavat talouspolitiikkaan. Teoriassa kerrotaan lyhyesti aktivointipolitiikasta ja työvoimapolitiikasta. Teoriaosassa kuvataan myös kansainvälisiä
trendejä työvoimapolitiikan toteuttamisessa. Teoriaosassa määritellään tarkemmin sen keskeiset
käsitteet, joita ovat työttömyysaste, työkyky, osatyökyky, elämänlaatu, työ- ja toimintakyky, aktivointipolitiikka, työvoimapalvelut, pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys. Teoriaosuudessa
käsitellään työttömyyden vaikutuksia yksilöön ja etenkin koettuun elämänlaatuun sekä työ- ja
toimintakykyyn.

2.1

Työvoimapolitiikka, aktiivisen työvoimapolitiikan idea ja työvoimapalvelut

Talouden ja työllisyyden kehitys vaikuttavat välillisesti ja välittömästi toisiinsa. Yhteiskunnan tehtävänä on aina ollut yritystoiminnan ja työmarkkinoiden ohjaus ja säätely, niin että ne olisivat hyvässä tasapainossa keskenään. Toisaalta taloudessa on aina ollut suhdannevaihteluita ja kriisejä,
jotka kertovat siitä, että tasapainon löytäminen talouden ja työllisyyden välillä ei ole helppoa.
1990-luvun lamasta syntyi rakenteellinen kriisi, jossa tuotanto romahti, mikä johti työttömyyden
kasvuun. Kysynnän heikkenemisen lisäksi oli paljon ulkoisia tekijöitä, kuten Neuvostoliiton ja itäblokin maiden romahdus, mitkä vaikuttivat talouteen ja sitä kautta työllisyyteen. Lamasta kuitenkin
selvittiin ja Suomessa alkoi poikkeuksellinen nousukausi vuodesta 1993 aina vuoteen 2008 asti,
jolloin käynnistyi finanssikriisi. (Koistinen 2014, 19–47)
Työvoimapolitiikkaa voidaan määritellä eri näkökulmista. Työvoimapolitiikan määrittely voidaan
tehdä sen tavoitteiden ja toiminnan näkökulmasta tai tieteenalojen ja teoreettisten käsitteiden
avulla. Tavoitteiden näkökulmasta mietitään, mihin tarpeeseen työvoimapolitiikka on syntynyt.
Tarve on ollut suojella työntekijöitä taloudellisilta ja sosiaalisilta riskeiltä sekä kehittää työntekijöiden ammattitaitoa sekä oikeudenmukaisuutta palkkauksessa ja työhyvinvoinnissa. Työvoimapolitiikalla on ohjattu työvoiman kysyntää ja tarjontaa taloudellisen kehityksen mahdollistamiseksi.
Työvoimapolitiikka pitää sisällään siis työsuhdepolitiikan, palkka- ja työaikapolitiikan, työsuojelun
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ja työterveystoiminnan, työttömyyteen ja työsuhteeseen perustuvan sosiaaliturvan, työympäristön
kehittämisen ja työvoimapalvelut. (Koistinen 2014, 15–16)
Työvoimapolitiikka on saanut alkunsa siitä yksinkertaisesta asiasta, että kaikille ei ole töitä ja että
kaikkiin työpaikkoihin ei ole työntekijää. Tähän epäkohtaan on tarvittu valtion puuttumista. Eri
valtiot ja myös eri kunnat ovat hyvin eritavalla vastanneet näihin ongelmiin. (Heinonen, Hämäläinen, Räisänen, Sihto & Tuomala 2004, 51–52) Työvoimapolitiikka ei ole pelkästään työllisyyden
edistämistä, vaan se on myös työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien kehittämistä. Työvoimapolitiikka tulee ymmärtää laajemmin, kuin yksittäiset toimenpiteet työllisyyden hoidossa. Työllisyyden
kehitykseen vaikuttavat olennaisesti myös talouspoliittiset, sosiaali- ja koulutuspoliittiset päätökset. (Koistinen 2014, 18, 54–55).
Aktiivinen työvoimapolitiikka viittaa siihen, että työttömyyttä pyritään vähentämään suoraan erilaisilla aktiivisilla toimenpiteillä. Työttömien liikkuvuuden edistäminen ja työvoiman kysyntään vaikuttavat toimenpiteet muodostavat aktiivisen työvoimapolitiikan. (Koistinen 2014, 357–361) Passiivitoimien, kuten työttömyysturvan, katsotaan olevan riittämätön, mutta niillä myös mahdollistetaan
aktiivisen työvoimapolitiikan päämääriä. (Heinonen ym. 2004, 52) Raija Julkunen toteaa teoksessa Kaikki Työuralle! Työttömien aktiivipolitiikka Suomessa, ettei ”passiivisesta” tehtävästä eli kaikista etuuksien maksamisesta pystytä luopumaan, mutta työssä pysymiseen ja kannustamiseen
voidaan vaikuttaa sillä, millä ehdoin näitä etuuksia myönnetään. (Karjalainen & Keskitalo 2013,
22)
Aktivointipolitiikan tavoite on saada työtön ihminen palaamaan mahdollisimman nopeasti töihin,
koska silloin hän elättää itsensä ja perheensä, eikä elä erilaisten sosiaaliturvien varassa. Sosiaalipolitiikan tavoite on myös työllistää ja siksi puhutaan myös aktiivisesta sosiaalipolitiikasta ja yleisesti aktiivipolitiikasta. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 7-10)
Aktivointipolitiikka on samaa aikaan yhteiskuntapolitiikkaa, erityisesti talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Yleisesti ottaen se on työllisyyspolitiikkaa, jota meillä myös aktiiviseksi työvoimapolitiikaksi kutsutaan. Kyse on siis hyvin laajasta käsitteestä, josta myös käytetään lyhennettyä nimitystä aktiivipolitiikka. Aktiivipolitiikalla tuetaan työikäisen väestön osallistumista työhön. Etenkin
yksilöön kohdistuvat aktivointitoimet ovat lisääntyneet ja työttömiä, myös heikossa asemassa
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olevia, velvoitetaan osallistumaan työllistymis- ja aktiivitoimiin, jotta taloudellinen turva ja toimeentulotuen saaminen säilyy täysimääräisenä. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 8-9, 82,101–102)
Työvoimapalveluihin kuuluvat työnvälitys, neuvonta, työllistymistä tukevat palvelut ja tiedonjako.
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (Koistinen 2014,375; OECD 2019, viitattu
8.4.2019) määritelmän mukaan työvoimapalveluihin kuuluvat muun muassa julkiset työvoimapalvelut ja hallinto, työvoimakoulutus, nuoriin kohdistuvat toimet, tuettu työllistäminen, vajaakuntoisten työllistäminen, työttömien taloudellinen tukeminen eli työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha.
Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työvoimapolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta,
kun työvoimapalvelujen toteuttamisesta vastaa alueelliset TE -keskukset ja työvoimatoimistot
sekä luvanvaraiset ja valvotut yksityiset organisaatiot ja yhteisöt. Palvelut ovat käyttäjilleen ilmaisia, niin yrityksille kuin työttömille työnhakijoille taikka alanvaihtajille. Suuri osa palveluista tuotetaan yhteistyönä kuntien, järjestöjen, työvoimaviranomaisten ja yhteisöjen kesken. Yhteistyö on
lisännyt myös työvoimapalveluiden arvioinnin tarvetta. (Koistinen 2014, 376–377, 393–394)

2.2

Kansainväliset trendit ja haasteet työvoimapolitiikassa

Euroopassa vielä 20 vuotta sitten tarjottavat työvoimapalvelut olivat hyvin samanlaisia. Nyt työvoimapalveluiden mallit, kuten myös työmarkkinat, ovat eriytyneet. Selkeästi voidaan erotella
kolme perusmallia: työvoimapalvelujen kunnallistaminen, kumppanuusmallit ja markkinamallit.
Käytännössä ensimmäisen mallin on toteuttanut vain Tanska, jossa kaikki työvoimapalvelut tulevat kunnalliselta puolelta riippumatta siitä onko työtön ansiosidonnaisen työttömyysturvan vai
jonkin muun piirissä. Kumppanuusmallit perustuvat valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluiden yhdistämiseen. Kumppanuusmalleja on käytössä Suomessa, Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa, joskin mallit ovat toisistaan hieman eroavia. Kolmantena mallina
anglosaksiset markkinamallit, jossa työvoimapalvelut ovat lähes täysin yksityistettyjä. Markkinamalli on käytössä Australiassa ja osin myös Britanniassa. (Arnkil & Spangar 2018, 233–256)
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Kansainvälisen työjärjestön ILOn alkuvuodesta 2019 julkaisemassa raportista selviää, että työttömyysluvut ovat laskeneet ja noin joka kahdeskymmenes maailman työväestöstä on enää työtön. Viimeksi työttömyys on laskenut samalle tasolle ennen finanssikriisiä vuonna 2008. Tästä
huolimatta kaikilla työssäkäyvillä ei ole rahaa elättää itseään ja perhettään: Noin 700 miljoonaa
ihmistä elää köyhyydessä, vaikka heillä on töitä. (Geneva 2019, viitattu 8.4.2019)
YK:n (viitattu 8.4.2019) kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ovat
olleet voimassa vuodesta 2016 alkaen. Näitä tavoitteita on yhteensä 16 ja ne ohjaavat kestävän
kehityksen työtä vuoteen 2030 asti. Kahdeksas tavoite kuuluu suomennettuna näin:
”Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä
säällisiä työpaikkoja”
Yhtenä osatavoitteena on saada kaikille säällinen työ, huomioiden myös nuoret ja osatyökykyiset,
kuten vammaiset. Osatavoitteena on myös täysi, tuottava ja yhtäläinen palkka samanarvoisesta
työstä. (YK 2019, viitattu 8.4.2019)
Työurien moninaistuminen ja työmarkkinoiden monimutkaistuminen erilaisiin osiin sekä työttömyyden kroonistuminen ovat suurimmat haasteet työvoimapolitiikassa. Työmarkkinat ovat epävakaita ja työelämä vaatii nykyisin moniammatillisuutta. Digitaalisuus on tuonut omat haasteensa
työntekoon ja osaamista vaaditaan myös tiimityöskentelystä. Työttömyyden kroonistuminen edellyttää palveluiden yhteensovittamista, koska työttömyys liittyy osaamiseen, terveyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. (Kajanoja 2018, 235–236)

2.3

Työttömyys tilastoissa ja maakuntauudistuksessa

Työttömyysasteella kuvataan yhteiskunnan taloudellista tilaa. Työttömyysaste kertoo yhteiskunnan sosiaalisista ongelmista ja työvoimapolitiikan tehtävistä. Yhteiskunnan sosiaalisia ja poliittisia
uhkakuvia voidaan perustella työttömyysluvuilla. Työttömyysasteen käsitettä käytetään kuitenkin
hyvin yleisesti erilaisiin tarkoituksiin, vaikka työttömyyden tilastointi ja mittarit ovat hyvin toisistaan
eriäviä. Työttömyyden tilastointi on riippuvainen siitä tahosta, joka tilastointia tekee. Suomessa
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tilastoja julkaisevat sekä Tilastokeskus että Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot perustuvat työnvälitystilastoihin ja Tilastokeskuksen tilastot perustuvat työvoimakyselyyn. Tilastoissa painotetaan eri asioita ja arvioidaan työttömyyttä erilaisin kriteerein. Käsitteet työttömyys ja työttömyysaste riippuvat siitä, ketkä luetaan työttömiksi ja mihin lukuun työttömiä verrataan. Työttömyysaste kuvataan prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset ja
kansainvälisesti vertailukelpoiset työttömyysluvut Suomessa. (Koistinen 2014, 161–172; Tilastokeskus 2003, viitattu 8.4.2019)
Kansainvälisesti vertailukelpoiset työttömyysluvut poikkeavat lähes aina työhallinnon rekistereiden tuottamista työttömyysluvuista. Edellä mainittu tapahtuu lähes joka maassa, esimerkiksi
Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa, Irlannissa ja Itävallassa rekisteripohjainen työttömyys on suurempi, kuin työvoimatutkimukseen perustuvat työttömyysluvut. Toisinpäin tilastot
eroavat etenkin Yhdysvalloissa, Espanjassa, Hollannissa ja Kreikassa. Eroa selittävä tekijä on
työttömyysturvan sitominen työnvälityksen kirjoilla oloon. Mikäli työttömän on ilmoittauduttava
työttömäksi työnhakijaksi saadakseen työmarkkinatukea, nostaa tämä työnvälitystilastojen työttömyyttä. Suomessa työmarkkinatuen saaminen on sidottu työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumiseen. Näin ollen tilastoissa on paljon työttömiä, jotka eivät aktiivisesti kuitenkaan hae töitä,
jolloin heidät luokitellaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolelle. Työvoimatutkimuksessa
käytetään näistä henkilöistä nimitystä piilotyöttömät. (Tilastokeskus 2003, 7-9, viitattu 8.4.2019)
Työttömien työllistymisen edistäminen on haasteellisessa ja ristiriitaisessa tilanteessa. Valtio on
siirtänyt vastuuta työttömien työllistymisestä enenevästi kunnille, toisaalta TYP -toiminta edustaa
juuri kuntien ja valtion yhteisvastuun näkökulmaa. Meneillään olevat muutokset voivat joko tiivistää tai eriyttää yhteistyötä. (Blomgren, Karjalainen, Kivipelto, Saikkonen & Saikku 2016, 5, 96–97)
Neljä vuotta sitten TYP -toiminta kirjattiin lakiin, mutta tulevat palvelurakenteen uudistukset ratkaisevat TYP -toiminnan tulevaisuuden (Rajavaara, Määttä, Kokko & Tarkiainen 2019, viitattu
22.5.2019.)
Työterveyslaitoksen teettämässä selvitysraportissa nousee esille, että työ- ja toimintakyvyn edistämistä ei ole otettu huomioon riittävästi maakuntauudistuksen valmistelutyössä (Hakulinen, Kan-
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gas, Leino, Mäenpää-Moilanen, Nissinen, Oikarinen, Rauhamaa, Soini, Tarvainen & Österbacka
2019, viitattu 8.4.2019). Pitkäaikaistyöttömillä on useilla terveys- ja mielenterveysongelmia, jotka
ovat esteenä työllistymiselle. Terveys- ja mielenterveysongelmien hoitaminen on ensisijaisesti
tärkeää, jotta työllistymisen esteet voidaan ylittää (Kerätär 2016, viitattu 8.4.2019). Peppi Saikku
(2018, 4) toteaa väitöskirjassaan, että mikään taho ei tunnu olevan viime kädessä vastuussa juuri
vaikeasti työllistettävien työllistymisen edistämisestä.
Peppi Saikku korostaa väitöskirjan tutkimustuloksissaan, että on tärkeää aktivoida myös palvelunkäyttäjät mukaan. Saikun mielestä aktivointi-, kuntoutus- ja työkykypolitiikot pitäisi nähdä yhtenä kokonaisuutena, jotta mahdollisilla sote -uudistuksilla pystyttäisiin auttamaan vaikeasti työllistettävien työllistymistä ja hyvinvointia ylipäätään (Saikku 2018, 4, 76) Tämän tutkimuksellisen
kehittämistyön yhtenä tavoitteena on saada palvelunkäyttäjien ääni kuuluviin ja osallistaa heidät
kehittämään Kainuun TYPin palveluprosessia sellaiseksi, että se palvelisi juuri heitä.
Useilla paikkakunnilla on menestyksellisesti kehitetty toimintatapoja, joiden häviämistä pelättiin
tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa, jossa työllisyyden hoidon monialaiseen yhteistyöhön
velvoittava MYP- laki olisi kumottu. Toimivien käytäntöjen toivotaan siirtyvän ja laajenevan myös
yhteisiksi maakunnallisiksi toimintatavoiksi. (Oivo & Kerätär 2018, viitattu 8.4.2019) Vuosia valmisteltu maakuntauudistus kariutui samalla, kun sote-uudistus kaatui 8.3.2019 (THL tiedote, viitattu 8.3.2019). Ylen 14.3.2019 julkaiseman uutisen mukaan:
”Kainuulle, reilun 70 000 asukkaan maakunnalle, maakuntauudistus olisi ollut otollinen.
Nyt tulevaisuus on epävarma. – Konkreettisin uhkakuva on, onko meillä jatkossa maakuntastatusta tai itsenäistä maakuntaa. Tietysti myös se, miten selviämme sotepalveluista ilman uudistusta, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo.”
Vaikeasti työllistyvien työvoimapalvelujen vastuun siirto TE -palveluista kunnille on ollut valmisteluissa jo useita vuosia. Viimeisimpien linjausten mukaan TE -palvelut olisivat siirtyneet maakuntien järjestämisvastuulle, jotka hankkisivat palveluiden tuottamisen kunnilta, yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta. Tällä hetkellä vaikeasti työllistyvien työllisyyttä edistävät palvelut ovat olleet kunnissa keskellä suurta muutosta. Valtakunnallisilla ratkaisuilla on suuri merkitys siihen, miten palvelut jatkossa kunnissa organisoidaan ja toteutetaan. (Blomgren ym. 2016, 100; Rajavaara
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ym.2019, viitattu 22.5.2019) Toisin sanoen se, mikä toimii Kainuussa, ei välttämättä toimi Uudellamaalla. Jäämme siis odottamaan seuraavan hallituksen ehdotuksia siitä, millaisella rakenteella
työvoimapalveluita tulevaisuudessa järjestetään.
Kunnat satsaavat työllisyyden hoitoon yhtä paljon kuin valtio. Kunnat maksavat nykylainsäädännön perusteella osan yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Kuntien työmarkkinatukivastuu laajeni vuonna 2015 niin, että kunnat
maksavat yli 300 päivää työttömänä olleen henkilön työmarkkinatuesta 50 % ja yli 1 000 päivää
työttömänä olleen henkilön työmarkkinatuesta kunta maksaa 70 %. Maksuvelvoitteet katkeavat,
kun työtön osallistuu työllistymistä edistävään aktiivitoimenpiteeseen, esimerkiksi kuntouttavaan
työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön tai koulutukseen. Kainuussa vuonna 2018 maksettiin työttömyydestä aiheutuvia työmarkkinatuen kuntaosuuksia yli 5 miljoonaa euroa. (Kelasto
2019; Kela kuntien työmarkkinatuki 2014, viitattu 28.6.2019)

2.4

Työttömyyden eri lajit ja vaikeasti työllistettävät henkilöt

Työttömyyttä on erilaista ja eri syistä johtuvaa. Työttömyyden lajeja ovat muun muassa kausityöttömyys, suhdannetyöttömyys, kitkatyöttömyys, rakenteellinen työttömyys, teknologinen työttömyys, vajaatyöllisyys ja piilotyöttömyys sekä kouluttautumattomat ja työttömät nuoret eli niin sanotut NEET-työttömät (englanniksi Not in Employment, Education or Training). (Koistinen 2014,
176–179; Heinonen ym. 2004, 23–24) Tutkimuksessani olen etenkin kiinnostunut rakennetyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä, ja kuinka näihin pyritään aktivointipolitiikan keinoin puuttumaan. Pitkäaikaistyöttömyys ja yleinen työttömyys ovat olleet laskussa Kainuussa jo pitkän
aikaa. Rakennetyöttömyys ei ole tilastojen mukaan laskenut. Noin joka kolmas työtön Kainuussa
on rakennetyötön. (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 26.3.2019)i Kainuun työllisyystilannetta käydään läpi lisää kappaleessa 2.7.2.
Tilastokeskuksen mukaan pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidempään työttömänä työnhakijana. (Tilastokeskus 2019, viitattu 8.4.2019)
Kuntouttavan työtoiminnan lain (189/2001, viitattu 8.4.2019) mukaan kunnan ja valtion tehtävä on
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laatia aktivointissuunnitelma pitkään työttömänä olleelle henkilölle. Aktivointissuunitelman tarkoitus on parantaa työttömän elämänhallintaa ja edistää työllistymistä.
Aktivointipolitiikan tarkoituksena on pyrkiä vähentämään sellaisten rakennetyöttömien määrää,
joiden työttömyys on enemmän yhteiskunnan rakenteen kuin työttömän henkilökohtaisten ominaisuuksien aiheuttamaa. Rakennetyöttömyys määritellään työttömyydeksi, joka johtuu elinkeinorakenteen muutoksesta. Esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta vapautuu työvoimaa, joka ei ilman
ammattikoulutusta ja asuinpaikan vaihdosta voi sijoittua muiden elinkeinojen palvelukseen. Toisin
sanoen työvoiman tarjonta, eli työttömät, eivät kyvyiltään ja osaamiseltaan vastaa työvoiman
kysyntää eli yritysten ja työnantajien tarpeita. Tästä käytetään nimitystä kohtaanto-ongelma. Työvoimapolitiikassa puhutaan muun muassa vaikeasti työllistettävistä henkilöistä, kun viitataan rakennetyöttömiin. (Arnkil ym. 2003, 11.) Lissabonin strategian Suomen kansallisessa toimenpideohjelmassa (2008, viitattu 8.4.2019) todettiin jo kymmenen vuotta sitten, että työmarkkinat ovat
kiristymässä. Tuolloin tiedostettiin, että rakenteellinen työttömyys alkaa rajoittaa talouskasvua,
ellei työvoimareserviä kasvattavia toimenpiteitä tehdä.

2.5

Työ- ja toimintakyvyn, osatyökyvyn ja työkyvyttömyyden määritelmät

Työkyvylle ei ole tarkkaa määritelmää ja sitä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Työkyvyn käsite on muuttunut ajan ja uuden tutkimuksen myötä. Käsitteestä on tullut monialaisempi
sekä laajempi ja haasteeksi onkin noussut työkyvyn arviointi näistä useista eri näkökulmista. Yksi
näkökulma on lääketieteellinen, jonka mukaan ihmisen terveys ja toimintakyky ovat keskiössä.
Hyvä työkyky voidaan silloin ajatella tilaksi, jolloin ihmisen toimintakyvyn ja voimavarojen suhde
on tasapainossa työn kuormittavuuden kanssa. Tuolloin toisesta näkökulmasta katsottaessa voidaan ajatella, että sairauden vaikeusaste on suorassa suhteessa ihmisen työkyvyn heikkenemiseen. Kolmannesta näkökulmasta katsottaessa voidaan ajatella, että työkyky on laaja-alaisesti
nähty käsite, mikä yhdistää työprosessin, työympäristön sekä työyhteisön merkityksen työkyvyn
ymmärtämiseksi. (Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 311–327.)
Terveys 2000 -tutkimuksessa selvisi muun muassa, että terveys ja työ koettiin tärkeimmiksi työkyvyn ulottuvuuksiksi ja työkyvyn rajoittuneisuus oli yleisempää työttömillä kuin työssäkäyvillä.
Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla yli 10 000 suomalaista vuosina 2000–2001.
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(Gould ym. 2006, 35) Työkyky voidaan myös nähdä nelikerroksisena talona (Työterveyslaitoksen
työkyky -talomalli, viitattu 8.4.2019) Työkyky -talomalli on esitelty tarkemmin seuraavassa kuviossa. Talon alimmassa kerroksessa on työntekijän terveys ja toimintakyky. Toisessa kerroksessa
on työntekijän ammatillinen osaaminen. Kolmannessa kerroksessa ovat arvot, asenteet ja motivaatio. Neljännessä kerroksessa ovat johtaminen, työyhteisö ja työolot. Nämä kaikki kerrokset
yhdessä muodostavat yksilöllä olevan työkyvyn, jos jokin kerros on rakennettu huonosti tai sitä ei
ole, niin horjuu koko talo.

Kuva 1 Työkykytalo -talomalli. Työterveyslaitos 2019.
Työkyvyn arvioiminen laajasti ja monipuolisesti on koettu haasteelliseksi työvoimapalveluissa.
Paltamon täystyöllistämismallissa, jonka tuloksista kerrotaan myöhemmin lisää, testattiin kaikkien
työttömien työkyvyn arviointia työterveyshuollon kautta ja tämä koettiin hyväksi keinoksi arvioida
kokonaisvaltaisesti työ- ja toimintakykyä. Työttömien työkyvyn arviointi jää usein tekemättä, koska
työttömällä ei ole työpaikkaa, jossa työterveyshuolto vastaisi työ- ja toimintakyvyn arvioinnista.
(Kokko, Nenonen, Martelin & Koskinen 2013, 158–160; Kerätär 2016, viitattu 8.4.2019)
Osatyökyinen termi viittaa ihmisen alentuneeseen kykyyn työskennellä yleensä työssä. Aiemmin
käytössä on ollut myös vajaakuntoisuuden käsite. Vajaakuntoisuudestaan huolimatta henkilö voi
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olla täysin työkykyinen. Osatyökykyinen viittaa myös jäljellä olevaan työkykyyn ja on luonteeltaan
positiivisempi käsite, kuin vajaakuntoinen tai osatyökyvytön. Pelkän diagnoosin perusteella ei
voida sanoa kenestäkään henkilöstä, että hän on osatyökykyinen. Osatyökykyinen terminä vaatii
aina työkyvyn vertaamista johonkin tehtävään tai tehdyn työn vaatimuksiin. Vajaakuntoisuuden
käsitettä ei enää käytetä, vaan osatyökykyinen on jäänyt toistaiseksi voimassa olevaksi käsitteeksi. (Järvikoski 2013; Paanetoja 2017, viitattu 1.7.2019) Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeessa Osatyökykyisille tie työelämään, todettiin osatyökykyiseksi henkilö, jolla on käytössään
osa työkyvystään (STM 2018, viitattu 8.4.2019).
Työssä pysymisen vakauttamiseksi on parannettava niin osatyökykyisten töihin pääsyä kuin
myös jo työelämässä olevien potentiaalin hyödyntämistä. Kansalaisten ikääntyminen ja eläkkeelle
pääsyn myöhästyminen tuovat mukanaan myös vanhenemiseen ja työkykyyn liittyviä toiminnallisia rajoitteita. Kyvykkyys työskennellä vain osa-aikaisesti koskee lähes jokaista työikäistä ainakin
jossain määrin. 1,9 miljoonalla eli noin 55 prosentilla väestöstä oli vuonna 2011 jonkinlainen pitkäaikainen sairaus tai vamma, ja heistä noin joka kolmannes arvioi sen alentavan heidän työkykyään tai työllistymismahdollisuuksiaan. (Nevala ym. 2015, viitattu 8.4.2019)
Työkyvyttömyyden määrittely lähtee liikkeelle lainsäädännöstä. Työeläkelain (395/2006, viitattu
8.4.2019) mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää, että
”työntekijän työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman takia. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan lääketieteellisen selvityksen lisäksi huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja sellaisessa saatavissa olevalla työllä, jonka tekemistä
häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää puolestaan, että henkilö on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa, kohtuullisen
toimeentulon turvaavaa, työtä. ”
Käytössä on myös termi osatyökyvyttömyys. Henkilö on oikeutettu työeläkelakien (395/2006,
viitattu 8.4.2019) mukaiseen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, jos
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”hänen työkykynsä on pidempiaikaisen sairauden vuoksi alentunut vähintään 40 prosentilla, mutta hän kykenee siitä huolimatta edelleen jatkamaan ansiotyössä. Työkyvyn alentumista arvioitaessa on kohteena se, millainen mahdollisuus eläkkeenhakijalla on vielä
jäljellä olevalla työkyvyllään ja saatavissa olevaa työtä tehden hankkia ansiotuloja. ”
Erilaisissa yhteiskunnan tilanteissa työn saatavuus voi käytännössä tarkoittaa hyvinkin erilaisia
työtehtäviä ja töitä. Tuki- ja liikuntaelintensairaudet ovat yksityisen sektorin yleisimmin myönnetty
syy osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Ongelmat psyykkisessä hyvinvoinnissa ovat yleisin myöntöperuste, kun tarkastellaan täysiä työkyvyttömyyseläkkeitä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen tavoitteena
on tuoda esille mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä. (Nevala ym. 2015, viitattu 8.4.2019)
Raija Kerättären (2016, viitattu 8.4.2019) väitöskirjan tuloksissa tulee esille, että moni työkyvytön
voisi tehdä töitä, mikäli heidän tilanteensa arvioitaisiin tarpeeksi laaja-alaisesti. Työkyvyttömät
määritellään nyt sairauksien näkökulmasta ja Kerättären mielestä huomioon pitäisi ottaa kokonaistoimintakyky. Kerättären tutkimuksesta selviää, että suurimmalla osalla tutkittavista kainuulaisista asiakkaista oli heikentynyt työkyky, joka johtui sairaudesta. Mielenterveyden häiriöitä esiintyi
65 %:lla tutkittavista asiakkaista. Noin 29 %:lle tutkittavista tarjottiin tukitoimina lisätutkimuksia
liittyen mielenterveyteen tai psykiatrista hoitoa. Vain 4 % kaikista tutkittavista tuettiin lopulta siirtymään työhön tai koulutuksen pariin. Noin 82 % eli suurin osa asiakkaista tarvitsi hoitoa tai kuntoutustoimia ja 21 %:lle suositeltiin hakua työkyvyttömyyseläkkeelle. Kerätär loi toimintamallin
pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arvioimiseksi, joka on ollut Kainuussa käytössä myös edellä mainitun Paltamon täystyöllistämiskokeilun jälkeen. Kerättären väitöskirja oli osa Paltamon täystyöllistämishanketta. Kerätär toteaa väitöskirjassaan, että työkyvyn teoreettinen käsite on hyvin heikosti
määritelty, mutta yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että työkyky koostuu monista eri tekijöistä,
jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

2.6

Työttömyyden vaikutukset yksilön elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn

Syrjäytyminen ja työttömyys ovat yhteiskuntapolitiikkamme kestohaasteita. Työttömyys vaikuttaa
ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Työttömyydellä on tutkitusti negatiivisia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin, fyysiseen jaksamiseen, terveyteen ja myös taloudelliseen pärjäämiseen.
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Työllistymisellä nähdään olevan positiivisia vaikutuksia edellä mainittuihin asioihin ja työllisyys
vaikuttaa meidän julkiseen talouteemme ja palveluihin. (Kokko ym. 2013; Koistinen 2014; Kajanoja 2018; Rajavaara, Määttä, Kokko & Tarkiainen 2019, viitattu 22.5.2019)
Työttömyyden kokemukset ovat yksilöllisiä. Se miten työttömyys vaikuttaa, riippuu myös henkilön
iästä, ammattitaidosta ja ammattiasemasta, työhistoriasta ja omasta elämäntilanteesta. Yhteisölliset tekijät vaikuttavat myös työttömyyden kokemuksiin. Yhteisöllisiä tekijöitä ovat esimerkiksi
yhteisön arvot ja työttömyyden hyväksyntä. Myös taloudellisen turvan taso vaikuttaa työttömyyden kokemukseen. Eri yhteiskunnissa suhtaudutaan työttömyyteen eri tavalla. Työttömyys koetaan myös eri tavalla eri maissa. (Koistinen 2014, 231–233)
Tekemisen, erityisesti työn puute eli työttömyys on suuri sosiaalinen ongelma, koska se aiheuttaa
tulottomuutta, mutta myös yhteiskunnasta syrjäytymistä. Syrjäytyminen hyvinvoinnin ongelmana
tarkoittaa huono-osaisuutta eri elämänalueilla muun muassa taloudellista, sosiaalista ja vallankäytöllistä huono-osaisuutta. (Tervo. 2012, 12)
Elämänlaadun määrittely on monisyistä, mutta se voidaan ajatella kattokäsitteenä, joka sisältää
useita osatekijöitä. Elämänlaatu pitää sisällään muun muassa aineellisen hyvinvoinnin, sosiaaliset suhteet, työ- ja toimintakyvyn, mielenterveyden, tunteet ja näkemyksen omasta itsestä. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -tutkimus kertoo, että suomalaisten elämänlaatu on verraten
hyvä korkeaan ikään asti, kunnes fyysinen toimintakyky sekä mielenterveyden heikkeneminen
alkavat nakertaa sitä noin 80 vuodesta eteenpäin. Tutkimuksen mukaan tutkittavien kokonaisvaltaisen elämänlaadun merkittävimmät riskitekijät ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olo, työttömyys ja
toimeentulotuen asiakkuus. Heikko talous on riski myös heikkoon elämänlaatuun. (Vaarama,
Siljander, Luoma, & Meriläinen. 2010, 126–149, viitattu 8.4.2019)
Edellä mainitun tutkimuksen mukaan työllistyminen toimii merkittävänä tekijänä niin henkisen kuin
ruumiillisenkin hyvinvoinnin kannalta. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien riskit matalaan ruumiilliseen ja henkiseen hyvinvointiin ovat lähes seitsen- ja kolminkertaiset työssäkäyviin rinnastettuna.
Työttömien riskit huonoon kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun sekä heikkoon mielenterveyteen
ovat noin kaksinkertaiset. (Vaarama ym.2010, viitattu 8.4.2019) Elämänlaatua voidaan mitata
esimerkiksi WHOQOL-BREF -mittarilla, jota oli käytetty myös edellä mainitussa tutkimuksessa.
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Tämän lisäksi elämänlaadun mittareita ovat myös muun muassa 15D, EQ-5D ja RAND-36. (THL
2013, viitattu 8.4.2019)
Työttömien työ- ja toimintakykyä mitataan esimerkiksi Kykyviisari (viitattu 26.6.2019) mittarilla.
Kykyviisari pohjautuu Työkykytalo-malliin, jota käsiteltiin aiemmin teoria-osassa. Kykyviisari koostuu yhdeksästä eri osiosta. Osioita ovat esitiedot, hyvinvointi, osallisuus, mieli, arki, taidot, keho,
taustatiedot ja työ ja tulevaisuus. Hyvinvointi -osiossa kysytään yleisestä toimintakyvystä ja koetusta työkyvystä. Osallisuus -osiossa kartoitetaan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä. Mieli -osio keskittyy psyykkiseen toimintakykyyn. Arki -osiossa selvitetään arjesta selviytymiseen liittyviä asioita. Taidot -osiossa käydään läpi kognitiivista toimintakykyä ja osaamista.
Keho osa-alueena pitää sisällään fyysisen toimintakyvyn. Taustatiedot -osiossa on muun muassa
koulutustausta. Työ- ja tulevaisuus -osiossa selvitetään työllisyystilannetta ja muutostoiveita siihen. Kykyviisarin voi täyttää suoraan verkkosivuilla ja tulokset tulevat näkyviin lopuksi. Toinen
vaihtoehto on tulostaa Kykyviisarin kysymykset paperille ja täyttää se manuaalisesti. Kykyviisarin
verkkosivuilla oli ohjeistukset myös manuaalisen kyselyn tulkitsemiseen yhdessä vastaajan kanssa.
Sosiologi Erik Allardt on tunnettu hyvinvoinnista ja siihen liitetyistä käsitteistä kuten elämänlaadusta jo 1970- ja 1980-luvuilla. Allardtin mukaan elämänlaatu -käsite sisältää laajassa merkityksessä kaikki hyvinvoinnin elementit. Näitä asioita ovat aineellinen elintaso, sosiaaliset suhteet,
elämän mielekkyys ja virittävyys, subjektiivinen tyytyväisyys ja viihtyisä ympäristö. Allardt vertaa
elämänlaatua hyvinvoinnin käsitteeseen. Hyvinvoinnin käsite koostuu Allardtin mukaan kolmesta
osa-alueesta; omistamisesta (having), rakastamisesta (loving) ja olemisesta (being). Having eli
elintaso pitää sisällään tulot, asumistason, työllisyyden, koulutuksen ja terveyden. Loving eli
yhteisyyssuhteet pitää sisällään paikallisyhteisyyden, perheyhteisyyden ja ystävyyssuhteet. Nykyisin puhutaan enemmänkin sosiaalisista suhteista. Being eli itsensä toteuttamisen muodot pitävät sisällään arvonannon, korvaamattomuuden, elämän merkityksellisyyden kokemisen, poliittiset
resurssit ja mielenkiintoisen vapaa-ajan toiminnan. (Allardt 1976, 32–49, 195)
Tässä tutkimuksessa koettu elämänlaatu nähdään kokonaisvaltaisena käsitteenä, joka pitää sisällään edellä mainitun elintason, sosiaaliset suhteet, psyykkisen ja fyysisen terveyden ja toimintakyvyn, tunteiden ja kognitiivisen hyvinvoinnin sekä käsityksen itsestä. Tutkimuksessa ollaan
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erityisesti kiinnostuneita yksilön koetusta elämänlaadusta, työ- ja toimintakyvystä sekä sosiaalisesta pääomasta. Työttömien aktivointi ja osallistaminen tähtää työttömien sosiaalisen pääoman
kasvuun.
Sosiaalisen pääoman määrittely käsitteen yksinkertaisuudesta huolimatta on melko haastavaa.
Sosiaaliset verkostot, normit ja luottamus ovat yhteisöllisiä piirteitä, jotka viittaavat sosiaalisen
pääomaan. Sosiaalista pääomaa ovat tutkineet muun muassa Robert Putnam, Pierre Bourdieu ja
James Coleman. (Ruuskanen 2002 5-27; Kajanoja 1999, 7-10; Iisakka 2004) Putnam tarkoittaa
sosiaalisella pääomalla yksilöiden välisiä siteitä ja niiden muodostamia verkostoja. Putnam esittää sosiaalisen pääoman koostuvan kolmesta elementistä, joita ovat yhteisölliset käytänteet ja
toimintasäännöt, näitä välittävät sosiaaliset verkostot sekä edellisiä kohtaan tunnettu luottamus.
Putnamin käsitteelle keskeistä on myös kansalaishyveet ja instituutioihin sitoutuva sosiaalinen
pääoma. (Putnam 1993, 168-177; Putnam 2000, 136)
Bourdieu jakaa sosiaalisen pääoman kolmeen osaan: taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen. Bourdieun mukaan sosiaalisen pääoman tarkoitus on edesauttaa yksilöä tavoittamaan
korkeampi status yhteiskunnassa. Bourdieun mielestä sosiaalinen pääoma on väline valtaaseman parantamisessa. Coleman taas näkee sosiaalisen pääoman yksilöllisenä voimavarana,
mutta sen sijaitessa sosiaalisissa suhteissa muodostuu yhteisölle huomattava osa sen syntymisessä. Colemanin mielestä ihmisten välinen kanssakäyminen on tärkeä sosiaalisen pääoman
lähde. Sosiaaliset suhteet pitävät yllä lojaaliutta ja luotettavuutta, parantavat tiedonkulkua sekä
tuovat sääntöjen ja niiden rikkomista koskevien seuraamusten olemassaolon mahdolliseksi. (Coleman 1988, 95–120; Iisakka 2006, 8-10; Ruuskanen 2002, 5-27)
Osallisuuden käsite voidaan nähdä prosessina, joka etenee passiivisesta aktiiviseen suuntaan ja
heikosta osallistumisesta vahvempaan osallistumiseen. Osallistuminen voi tarkoittaa passiivisimmillaan vain informaatikon roolissa olemista tai aktiivisimmillaan palvelun kehittäjää, jolloin asiakkaan rooli on enemmän, kuin pelkän palautteen antaminen. (Heikkilä & Julkunen 2005, 4-5, viitattu 8.4.2019) Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä asiakkaan rooli on olla palvelunkehittäjä,
ei pelkän palautteen antaja. Kaikki haastatellut asiakkaat pyydetään mukaan kehittämistyöhön
myös kuulemaan tuloksia ja keskustelemaan niistä yhdessä TYPin henkilökunnan kanssa.
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Luottamus ja osallistuminen ovat sosiaalisen pääoman osatekijöitä. Työssäolo ja työllistyminen
ovat tärkeitä tekijöitä yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta, ja niiden vahvistaminen rakentaa
alustaa usealle muulle toimivan elämänlaadun rakentamisen osatekijälle. Pitkäaikaistyöttömien,
osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuus työelämässä ei toteudu toivotulla tavalla ja erityisesti näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat vaarassa
syrjäytyä ja jäädä työelämän ulkopuolelle. (STM 2011, viitattu 8.4.2019) Paltamossa toteutetun
täystyöllistämismallin tuloksissa todetaan, että työttömien luottamus kunnan päätöksentekoon ja
tiedotusvälineisiin vahvistui kokeilun aikana. (Kokko ym. 2013, 13–14)
Jouko Kajanoja (1999, 5) pohti noin 20 vuotta sitten sosiaalisen pääoman käsitettä ja totesi, että
sekä talouspolitiikka että sosiaalipolitiikka muuttuvat, kun ne nähdään dynaamisena kokonaisuutena. Kajanoja ennusti, että julkiset palvelut ja sosiaaliset tulonsiirrot osoittautuvat vielä investoinneiksi, eivätkä ne ole pelkästään ”menoeriä”.

2.7

Työvoimapolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioiminen

Työvoimapolitiikan vaikutusten arvioiminen on välttämätöntä. Sitä voidaan verrata lääketieteeseen, jossa ollaan kiinnostuneita toimenpiteiden vaikutuksista sairauksien hoidossa ja vaikuttavuudessa. Työvoimapolitiikan tuloksellisuutta on seurattu vertailemalla malleja kansainvälisesti ja
arvioimalla työvoimapoliittisia ohjelmia ja projekteja. Talouspoliittisten ratkaisujen työllisyysvaikutuksia ei seurata yhtä järjestelmällisesti kuin aiemmin mainitussa vertauksessa lääketieteeseen,
eikä niillä ole niin vahvaa sidettä yliopistoihin, kuin lääketieteillä on. Kansainväliset vertailut, kuten
ILO, OECD, Eurostat ovat vaikuttaneet positiivisesti työvoimapolitiikan arviointiin, vaikka Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö on lopettanutkin oman tutkimusosastonsa. (Koistinen 2014,
378–381) Seuraava kuva vaikutusketjusta havainnollistaa hyvin, mistä vaikuttavuudessa on kyse.
Vaikuttavuuden arvioiminen sosiaalipalveluissa on hyvin haasteellista. (Sitra, viitattu 8.4.2019)
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Kuva 5 Vaikutusketju (The iooi method by Bertelsmann Stiftung, kuvan suomennus Sitra)
Tuottavuuden mittarina toimii tuotoksen ja panoksen suhde tuotos per panos. Tuottavuus voidaan
nähdä tehokkuuden mittarina eli miten tehokasta tuotteiden ja palvelujen tuotanto on taloudellisessa mielessä. (Pohjola, Pekarinen & Sutela. 2006, 78.) Tehokkuutta arvioidaan millaisilla kustannuksilla tuotokset/tulos on saatu aikaan. Voidaan kysyä olisiko samoilla kustannuksilla voitu
saada enemmän tuotoksia tai vähemmillä resurssin käytöillä päästy samaan tulokseen. (Virtanen
2007, 88–89) Vaikuttavuus liittyy läheisesti tehokkuuteen, sillä siinä pohditaan arvioinnin kohteena olevia tuloksia ja vaikutuksia suhteessa siihen käytettyihin panostuksiin. Vaikuttavuus on tehokkuuden arvioinnin jatke. Voidaan kysyä olisiko samoilla kustannuksilla voitu saada aikaan
vielä parempia tuloksia ja vaikutuksia tai vähemmän resursseja käyttämällä saatu aikaan samanlaatuiset tulokset. Kokonaisvaikutus taas tarkoittaa sen arvioimista, missä määrin toiminnan tavoitteet on saavutettu ja miten vaikutukset vastaavat asetettuja tavoitteita. (Virtanen 2007, 88–89)
Esimerkiksi lain mukaan (L 1369/2014, viitattu 22.5.2019) työllisyyspalveluiden asiakkaille tulisi
asettaa jokin tavoite monialaisessa työllistymissuunnitelmassa. Tavoitteita pitäisi lain mukaan
myös arvioida määräajoin, onko asiakkaan kanssa päästy haluttuihin tavoitteisiin. Mikäli tavoitteet
saavutetaan helposti, voidaan miettiä, onko tavoitteet liian helppoja vai voisiko vähemmällä henkilöstön määrällä päästä samoihin tavoitteisiin?
Esimerkiksi osatyökykyisten työllistymishankkeissa voidaan arvioida vaikutusta, vaikka vuoden tai
kaksi hankkeen jälkeen. Onko työtön työllistynyt tai saanut esimerkiksi opiskelupaikan? Vaikutukset voivat olla havaittuja muutoksia, mutta niistä pitää arvioida ns. ”nettomuutokset”, joihin kyseinen toiminta on todella vaikuttanut. Onko työtön työllistynyt hankkeen vai jonkin muun vaikutuksella? Vaikutukset voivat myös näkyä viiveellä. (Virtanen 2007, 88–89)
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Katja Klemola (2015, viitattu 8.4.2019) on tutkinut väitöskirjassaan Sote-palveluiden käyttömallia
tuottaa tietoa kehittämistoimenpiteiden produktiivisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Klemolan tutkimuksen tuloksena oli malli alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Näillä seurantamalleilla
mahdollistettiin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden seuraaminen yli vakiintuneiden hallintorajojen. Vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioimisella voidaan säästää paljon sosiaali- ja terveyspalveluiden menoissa. Klemolan luomaa sote-palvelujen käyttömallia pilotoitiin talvella 2015–2016 toteutettuihin palvelupakettien pilottihankkeisiin yli 50 kunnan alueella (Sitra 2016,
viitattu 8.4.2019).
Klemolan mallin ajatuksena on saada esimerkkiyksikkö panostamaan omaan toimintaansa ja
hoitamaan asiakas kerralla kuntoon, jolloin tämä ei jatkossa enää tarvitse sosiaali- ja terveyspalveluita. Jos asiakas kuitenkin tarvitsee jatkossa palveluita, ovat ne kevyempiä tai vähäisempiä.
(Klemola 2015, viitattu 8.4.2019)
Suomen julkispalvelut järjestetään kuntien toimesta ja rahoitetaan pääasiassa verovaroin. Julkisilla palveluilla ei pääosin ole määriteltyä kustannusarviota, minkä vuoksi tuottavuusmittaus on varsin haastavaa. Selkeän kustannuksia, palveluiden määrää, laatua ja vaikuttavuutta tarkastelevan
käsitteistön puuttuminen vaikeuttaa suurilta osin julkispalveluiden tuottavuuden mittaamista.
Tuottavuudella voidaan tarkoittaa sekä tietyllä panostuksella aikaansaatujen palvelusuoritteiden
määrää, että palveluilla aikaansaatavia vaikutuksia. Käsikirjassa tuottavuus osana tuloksellisuutta
käydään läpi palvelujen tuottavuuskäsitteitä ja käsitteistöä. (Kangasharju 2008, viitattu 8.4.2019)
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3

TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA
TEHTÄVÄT

Tässä tutkimuksessa TYPin palveluiden vaikutusta arvioidessa huomioidaan palvelunkäyttäjän
koetun elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn paraneminen, ei pelkästään työllistyminen tai
opiskelun aloittaminen. Tarkoituksena on tutkia vaikutuksia palvelunkäyttäjien kokonaiselämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn. Tutkimuksessa huomioidaan myös se, että palvelunkäyttäjien
tavoitteet ovat erilaiset, kaikkien pitkäaikaistyöttömien ensisijainen tavoite ei ole työllistyä avoimille työmarkkinoille, vaan tavoitteena voi olla esimerkiksi arjenhallinnan paraneminen niin, että
palvelunkäyttäjä kykenee osallistumaan esimerkiksi välityömarkkinoille.

3.1

Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoituksena on tutkia TYPin palveluprosessin toimivuutta ja sen vaikutusta palvelunkäyttäjän
elämänlaatuun ja työ- ja toimintakykyyn. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi perustuvat palvelunkäyttäjien omiin yksilöllisiin kokemuksiin ja työntekijöiden näkemyksiin. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteita TYPin
palveluprosessista. Vaikuttavuus nähdään prosessina, joka saa aikaan toivottuja vaikutuksia
palvelunkäyttäjällä, kuten työllistyminen, elämänlaadun, työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja
ratkaisujen löytymistä palvelunkäyttäjän tilanteeseen. Ensimmäisenä tarkastellaan palveluprosessia asiakkaan näkökulmasta, toisena työntekijöiden ja kolmantena johtotiimin näkökulmasta.
Tarkoituksena on selvittää, toimiiko TYPin palveluprosessi halutulla tavalla ja tuottaako se sitä,
mitä tavoitellaan.
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3.2

Tutkimustehtävät

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tutkimustehtävät ovat:
1. Miten TYPin toiminta edistää palvelunkäyttäjän työ- ja toimintakykyä sekä koettua elämänlaatua?
2. Millaisia esteitä TYPin palveluprosessin etenemiselle on palvelunkäyttäjän näkökulmasta?
3. Mitkä asiat tukevat ja auttavat TYPin palveluprosessin etenemistä palvelunkäyttäjän näkökulmasta?
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4

KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS JA MENETELMIEN KUVAUS

Alkuun kuvataan kehittämistyön kontekstia; Kainuun TYPin palvelua ja Kainuun työllisyystilannetta. Esimerkkinä aktiivisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä toimii Paltamon täystyöllistämismalli, joka toteutettiin Kainuun kunnassa Paltamossa vuosina 2009–2013 (Kokko ym.2013, 23).
Kehittämistyö lähti käyntiin maaliskuussa 2019 TYPin kehittämispäivässä, jossa tehtiin yhdessä
henkilökunnan kanssa SWOT – analyysi (Opetushallitus 2019, viitattu 8.4.2019) Kainuun TYPin
nykytilasta ja esiteltiin kehittämistyön tavoitteet, tehtävät ja menetelmät. Tutkimuksellisen kehittämistyön kohdejoukkona ovat 2018 vuoden palvelunkäyttäjät, TYPin vakituinen henkilökunta ja
TYPin johtotiimi. Aineistot on kerätty Bikva -arviointimallia (Krogstrup 2004, viitattu 8.4.2019)
hyödyntäen. Aineistot koostuvat nykytilan analyysista, asiakkaiden yksilöteemahaastatteluista,
työntekijöiden ryhmäteemahaastatteluista, johtotiimin ryhmäteemahaastattelusta ja haastateltavien asiakkaiden monialaisista työllistymissuunnitelmista. Kehittämisvaiheena toimi Kainuun TYPissä järjestetty seminaari tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista syksyllä 2019.

4.1

Kainuun TYP kehittämistyön kohteena

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta määrittelee Kainuun TYPin toimintaa. (L1369/2014, viitattu 22.5.2019) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu tuo yhteen
palvelut TE -toimiston, Kelan ja kunnan välillä. Nämä kolme tahoa suunnittelevat ja arvioivat yhdessä, mitä palveluita työtön palvelunkäyttäjä tarvitsee ja koostaa niistä kokonaisuuden. Työllistymisprosessin eteneminen ja seuranta ovat myös kaikkien näiden tahojen vastuulla. Suomeen
perustettiin 2004 useita kymmeniä työvoiman palvelukeskuksia ja vuonna 2015 tuli voimaan edellä mainittu laki, joka edellytti monialaisen yhteistoiminnan palveluiden järjestämistä joka kunnassa. TYPin tavoitteena on lain mukaan:
”Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla
heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. ” (L 1369/2014, viitattu 22.5.2019)
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TE -toimisto, kunta ja Kela arvioivat monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työtön on saanut
työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai ollut yhdenjaksoisesti työttömänä kuudesta kahteentoista kuukauteen. Yli 25-vuotiaan täytyy olla työttömänä vähintään 12
kuukautta ja alle 25 vuotiaan kuusi kuukautta, jotta voi päästä TYPin asiakkaaksi. Jos edellä mainitulla työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve eli hänen työllistymisensä edistäminen
edellyttää TE -toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista, hänet ohjataan monialaiseen yhteispalveluun. Monialainen yhteispalvelu päättyy, kun
asiakkaalla ei enää ole monialaisen yhteispalvelun tarvetta. Kaikki työttömät eivät voi siis saada
TYPin palveluita. Toisaalta palvelu ei ole vapaaehtoista, vaan palvelunkäyttäjät ohjataan TYPiin
lain määrittelemissä puitteissa ja heillä on velvollisuus osallistua monialaisen työllistymissuunnitelman tekoon yhdessä työntekijöiden kanssa. (L 1369/2014, viitattu 22.5.2019; Rajavaara, Määttä, Kokko & Tarkiainen 2019, viitattu 22.5.2019.)
Kainuussa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toteuttamisesta vastaavat Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Kelan Pohjoinen
vakuutuspiiri ja Kainuun kunnat. Palvelun käyttäjiksi ohjataan TE -toimiston, sosiaalipalvelujen ja
Kelan asiakkaita, jotka ovat monialaisen yhteispalvelun tarpeessa. (Kajaanin kaupungin Internetsivut, viitattu 8.3.2019) Vuonna 2018 Kainuun TYPin asiakkaana aloittaneita palvelunkäyttäjiä oli
yhteensä 114, joista lähes kaikki olivat ohjautuneet palveluun TE -toimiston kautta. Päättyneitä
asiakkuuksia oli 157 kappaletta.
Työntekijöitä on 24, joista 14 on 100 % TYPin työntekijöitä. TYPin yleinen palveluprosessi löytyy
liitteestä. (Liite 1) Alla olevasta taulukosta selviää vuoden 2018 aloittaneet asiakkuudet, päättyneet asiakkuudet ja asiakaskäynnit yhteensä. (Anne Huotari, suullinen tiedonanto; TYPPI – järjestelmän raportit)
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Kainuun monialainen yhteispalvelu

Aloittaneet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 Yht.

TE-toimisto

9

21

6

13

15

9

3

5

8

10

7

4

110

Sosiaalitoimi

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Kela

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Omaehtoinen

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Jokin muu

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

22

6

13

17

9

3

5

8

10

7

4

114

Palvelutarve päättynyt

2

0

0

0

1

3

0

2

1

2

0

1

12

Työllistynyt

4

1

0

1

6

1

1

3

1

6

2

0

26

TE-toimistoon

7

4

0

0

3

6

0

0

4

1

2

2

29

Koulutus

1

2

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

8

Palkkatuki

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

6

Eläke

2

1

0

0

2

1

0

1

0

1

0

0

8

Kuntoutus/Sairaus

1

0

2

0

1

2

1

1

2

2

2

1

15

Muu työv.ulkop.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Oma pyyntö

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

Tilanne ei muuttunut

1

0

0

2

4

2

0

3

2

2

2

2

20

Kuollut

0

2

0

0

2

1

0

0

1

1

0

0

7

Muu syy

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Muuttanut

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

4

Ei tavoitettu/ei tietoa

2

0

0

0

3

2

0

4

1

1

0

0

13

22

11

4

4

26

20

2

17

17

18

10

6

157

Aloitt. yht.
Päättyneet

Päätt. yht.
Asiakaskäynnit

Asiakaskäynnit

161 126 137 120 143 127 40

154 126 138 132 91

1495

Kuva 2 TYPin asiakkuudet 2018.
Prosessi lähtee käyntiin monialaisen palvelutarpeen arvioinnilla, jolloin kartoitetaan asiakkaan
tilanne, jonka pohjalta suunnitellaan tavoitteiden mukaiset palvelut. Tämän jälkeen tehdään monialainen työllistymissuunnitelma, jossa määritellään muun muassa tavoitteet. Palveluiden toteutumista seurataan ja välillä palvelupolkua joudutaan muokkaamaan palvelunkäyttäjän tarpeet
huomioiden. (Kerminen 2015, viitattu 8.4.2019)
Asiakkaiden lähtötilanteet ovat erilaisia ja usein myös hyvin haastavia. Osa asiakkaista ei ole ollut
koskaan elämänsä aikana työsuhteessa, jolloin työllistymiseksi he saattavat tarvita paljon tukea ja
ohjausta. Monialaista palvelua tarvitsevilla asiakkailla työttömyyteen yhdistyy myös muita haasteita, kuten terveys- ja työkykyongelmia, sosiaalisia haasteita ja taloudellisen toimeentulotuen vaikeuksia. Vaikka TYPin tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla
työn tai koulutuksen hakeminen heti palvelun alkuvaiheessa ei ole ajankohtaista. Asiakas voi
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aluksi tarvita runsaastikin kuntouttavia palveluita, joissa keskitytään pääosin hänen terveydentilaansa, sosiaaliseen tilanteeseen ja työ- ja toimintakykyyn. Seuraavalla kaaviolla voidaan havainnollistaa asiakkaan palvelupolkua TYPissä. (Anne Huotari, suullinen tiedonanto 11/2018)

Kuva 3 Palvelupolun kuvaus.

Palvelupolku ei kaikilla palvelunkäyttäjillä jatku avoimille työmarkkinoille, eikä jokainen välttämättä
aloita ensimmäisestä askeleesta. Tarkoituksena on, että palvelupolku on yksilöllisistä tarpeista
lähtevä ja kunkin asiakkaan yksilölliset työllistymisedellytykset huomioiva. Palvelupolku muodostuu alueen palveluista, joten myös tarjottavat palvelut ovat erilaisia esimerkiksi Kainuussa, kuin
Helsingissä.
TYPissä on käytössä yhteinen tietojärjestelmä TYPPI. Tietojärjestelmän tarkoituksena on toimia
kaikkien TYP-toimijoiden yhteisenä kirjausjärjestelmänä ja antaa informaatiota palvelun käyttäjien
palveluprosesseista sekä kohentaa eri toimialojen työntekijöiden asiakaspalvelua ja verkostoyhteistyötä. Tutkimuksen mukaan monet käytännön pulmat ovat hidastaneet järjestelmän käyttöä.
Yksi koettu haaste on TYPPI -järjestelmän toimiminen rinnakkain muiden, toimialojen omien kirjausjärjestelmien kanssa, jolloin virkailijat dokumentoivat samoja tekstejä kahdesti useaan eri
kirjausjärjestelmään. (Arnkil, Karjalainen, Saikku, Spangar & Pitkänen. 2008, 236)
Tässä kehittämistyössä on hyödynnetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Kvalitatiivinen eli
laadullinen tutkimus pyrkii selittämään asioiden kontekstia ja luonnetta. Laadullisen tutkimuksen
tavoitteena on luoda uutta ymmärrystä. Laadullisen tutkimusprosessin tarkoituksena on todellisen
arkielämän kuvaaminen eri muodoissa. Ilmiöitä pyritään tutkimaan mahdollisimman kattavasti ja
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luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tarkoituksena onkin ymmärtää ja tulkita jonkin valitun ilmiön esiintymisen merkityksiä. Tavoitteena ei ole hakea koko populaatiota koskevaa yleistettävyyttä
vaan löytää käsitteellisiä ilmiöitä, saada teoreettista pitävyyttä ja ymmärrystä. (Hirsjärvi ym. 2009,
160–164) Tämä työ on tutkimuksellinen kehittämistyö, koska sen tarkoituksena on kehittää Kainuun TYPin palveluprosessia toimivammaksi asiakkaiden näkökulmasta.
Kohdejoukko laadullisessa tutkimuksessa valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla.
Ihminen on tutkimuksen tiedon lähde, tutkimussuunnitelma elää tutkimuksen edetessä ja muotoutuu sen mukaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 164) Laadullista tutkimusta voidaan kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi, koska perinteiden erottelu perustuu tietämisen tapaan. Ilmiötä voi joko selittää tai ymmärtää. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27–28). Edellä mainittuihin kolmeen tutkimustehtävään on haettu vastauksia Bikva -arviointimallia hyödyntäen (Krogstrup 2004, viitattu 8.4.2019)
Mallin avulla saadaan aktivoitua asiakkaat, eli palvelunkäyttäjät, mukaan kehittämään TYPin toimintaa heidän näkökulmastaan. Tutkimuksen kohdejoukko on rajattu vuoden 2018 asiakkuuksiin,
vakituiseen henkilökuntaan ja johtotiimiin Kainuun TYPissä. Vastausten avulla voidaan kehittää
TYPin palveluprosessia asiakaslähtöisemmäksi ja ottamaan huomioon palvelunkäyttäjien omat
kokemukset elämänlaadustaan sekä työ- ja toimintakyvystään.
Tutkimuksen toteuttajan eduksi voidaan lukea, että hän on TYPin ulkopuolinen henkilö, eikä tunne henkilökohtaisesti palvelunkäyttäjiä. Kenttätyöntekijöiden varauksellisuuden vähentämiseen
päätettiin tehdä nykytilan kartoitus SWOT -analyysilla (Opetushallitus 2019, viitattu 8.4.2019)
ennen teemahaastattelujen toteuttamista sekä samalla tutustua paremmin työntekijöihin. TYPin
johtaja Huotarin kanssa sovittiin, että opinnäytetyöstä kerrotaan ja SWOT -analyysi tehdään maaliskuussa 2019 pidettävässä kehittämispäivässä.

4.2

Kainuun työllisyyskatsaus

Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystietoihin. Työnvälitystilasto kerää tietoja TE -toimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista, kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE -toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Työ- ja elin-
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keinoministeriön Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut
luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 14.9.2019)
Kainuun ELY -keskuksen tuoreimman (heinäkuu 2019) Työllisyyskatsauksen (Kainuun Elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 14.9.2019) mukaan Kainuun TE -toimistossa oli heinäkuun
lopussa työttömiä työnhakijoita 3 495, mikä on 10,9 % maakunnan työvoimasta. Koko maassa
kuukauden lopussa oli työttömiä työnhakijoita 268 804, jolloin työttömyysaste oli 10,2 %. Kainuussa työttömyyden lasku on ollut koko Suomen tasolla nopeaa. Kainuun työttömyys laski heinäkuun lopussa 7 % edellisvuodesta. Koko maan työttömyyden lasku oli keskimäärin 5 % edellisvuodesta. Kainuun työllisyysaste on nyt 70,1 %. Työttömyyden nopea lasku ja vilkastuva työvoiman kysyntä on johtanut rekrytointiongelmiin. TE -toimistoon ilmoitettiin lähes 598 uutta avointa
työpaikkaa kesäkuun 2019 aikana. Yhteensä avoimia työpaikkoja oli tuolloin kuukauden lopussa
710 ja koko kuukauden aikana avoimia työpaikkoja oli 1 396. Näin ollen kaikkia edellisien kuukausien avoimia työpaikkoja ei ole saatu täytettyä. Suurin rekrytointipula on siivoojista, terveydenhuollon erityisasiantuntijoista, hoiva-alan henkilökunnasta, rakennuspuolen työntekijöistä ja
myyntityöntekijöistä. Esimerkiksi toukokuussa 2018 siivous- ja puhtaanapitoalan 67 työttömälle oli
tarjolla 165 avointa työpaikkaa Kainuussa. Jokaista työtöntä siivoojaa kohtaan olisi tarjolla siis
lähes 2,5 työpaikkaa.
Kainuun työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti jo lähes neljä vuotta, myös pitkäaikaistyöttömyys
on ollut laskussa vuoden 2016 lokakuusta. Viime vuonna pulaa työntekijöistä oli noin puolella
yrityksistä, jotka rekrytoivat työvoimaa. Seuraavasta kartasta selviää työttömien työnhakijoiden
osuus kunnittain kesäkuussa 2019 Kainuussa. Korkeimmillaan työttömyys on Kuhmossa, Paltamossa, Suomussalmella ja Puolangalla. Sotkamossa taas on alhaisempi työttömyysprosentti,
kuin Kajaanissa. (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 14.9.2019)
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Kuva 4 TEM Työnvälitystilasto/ Työ- ja elinkeinoministeriö (Kesäkuu 2019)
Pitkäaikaistyöttömien osuus on laskenut nopeasti Kainuussa. Kesäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä oli laskenut 19 % edellisvuodesta, kun kokonaistyöttömyys laski 9 %. Yli kaksi
vuotta työttömänä olleiden osuus laski eniten, jopa 32 % viime vuodesta. Osaltaan tätä nopeaa
laskua selittää ikärakenne, koska pitkäaikaistyöttömistä 34 % on yli 60-vuotiaita. Yhdenjaksoisesti
yli vuoden työttömänä olleita oli 700 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 290 kesäkuun 2019
lopussa. Miehiä oli 64 % ja naisia 36 %, suurimman ryhmän muodostavat yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, joiden osuus oli 34 %. Työttömyydenlasku taas on ollut nopeinta alle 25-vuotiailla,
joiden kohdalla työttömyys laski 20 %. Karkeasti laskettuna siis joka viides työtön Kainuussa on
pitkäaikaistyötön. Seuraavassa kaaviossa on kuvattuna Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä
vuodesta 2014 alkaen. Kaaviosta näkee kesäkuun työttömien työnhakijoiden määrän nousun
johtuvan tavanomaisesta kausivaihtelusta. Mikäli taloustilanne pysyy ennallaan, työttömien määrä
laskee pian alle 3000. (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 14.9.2019)
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Kaava 1 Työttömät työnhakijat, kuukausivertailu. TEM Työnvälitystilasto/Työ- ja elinkeinoministeriö. (Kesäkuu 2019)
Rakennetyöttömiä oli huhtikuussa 2019 1036 eli noin joka kolmannes Kajaanin työttömistä on
rakennetyötön. (Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat 2019, viitattu 31.5.2019) Kyseessä on siis
jo aiemmin mainittu rakenteellinen ongelma ja kohtaanto-ongelma. Työvoiman tarjonta eli työttömät eivät kyvyiltään ja osaamiseltaan vastaa työvoiman kysyntää eli yritysten ja työnantajien
tarpeita. (Arnkil ym. 2003, 11) Seuraavasta Tilastokeskuksen kaaviosta näkyy, että rakennetyöttömyyden lasku on ollut erittäin hidasta esimerkiksi Kajaanissa.
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Taulukko 1 Rakennetyöttömät ikäryhmittäin Kajaanissa. Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto 2019
Työttömyysasteen kehitystä vuodesta 2015-2019 Kajaanissa ja Kainuussa on kuvattu
seuraavassa taulukossa. Tiedot taulukkoon on kerätty työllisyyskatsauksista. (Kainuun Elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 14.9.2019)

Kuva 5 Työttömyysasteen kehitys (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus)
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4.3

Paltamon täystyöllisyyskokeilu esimerkkinä aktivointipolitiikasta

Kainuussa Paltamon kunnassa kokeiltiin vuosina 2009–2013 työttömyyden poistamista niin sanotulla täystyöllisyysmallilla. Kokeilussa työttömät siirtyivät niin sanotun passiivisen tuen piiristä pois
palkkatyöhön Paltamon Työvoimataloon ja aktiivitoimiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että
työmarkkinatuki vaihdettiin tuloksi ja työsuhde kerrytti eläkettä. Tällöin muut etuudet, kuten asumistuki, työmarkkinatuki ja toimeentulotuki tehtiin tarpeettomiksi. Työsopimuksia tehtiin yhteensä
428, joista 102 oli pitkäaikaistyöttömille. Paltamon täystyöllisyyskokeilun keskeinen tavoite oli
lisätä syrjäytymisuhan alla olevan työttömän palveluja sekä parantaa kokeilussa olevien henkilöiden työkykyä, kasvattaa työvalmiuksia ja saada heidät ohjautumaan työmarkkinoille. (Kokko ym.
2013, 23)
Työttömyysaste laski työllisyyskokeilun aikana 17,8 prosentista 4,3 prosenttiin Paltamossa. Tuo
vajaa 5 prosenttia jääneistä työttömistä olivat niin sanottuja kitkatyöttömiä. Kokeilun jälkeen työelämään siirtyi 78 henkilöä ja 41 pääsi opiskelemaan. Oppisopimuspaikan sai kolme henkilöä ja
eläkkeelle pääsi 28, joista valtaosa jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. (Kokko, Nenonen, Martelin &
Koskinen. 2013, 28–35; Huotari 2018, 334–340) Kitkatyöttömyys eli etsintätyöttömyys on työmarkkinoiden dynamiikasta johtuvaa. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoilla on aina jonkin verran
liikkuvuutta työpaikkojen ja työnhakijoiden välillä. (Heinonen ym. 2004, 23) Nyt maaliskuussa
2019 työttömyystilastojen mukaan Paltamon työttömyysaste on 13,4 %. (Kainuun Elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 31.5.2019)
Paltamon täystyöllistämiskokeilu oli valtakunnallisesti ainutlaatuinen kokeilu ja mittava valtiontalouden investointi. Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimuksen 2009–2013 tuloksista selviää, että työllisyyskokeilu mahdollisti työkyvyn arvioinnin myös pitkään työttömänä olleille. Työkykyongelmat ja kuntoutuksen tarpeet tulivat esille työterveyshuollon tarkastuksissa. Paltamon työvoimatalon välityömarkkinoilla tehtiin työkykyarviointeja ja ohjattiin asiakkaita tarpeen
tullen kuntoutukseen. Muista välityömarkkinoista poiketen Paltamossa malliin kuului palkkatyösuhde ja esimerkiksi työterveyshuolto. (Kokko ym. 2013, 23)
Välityömarkkinoilla tarkoitetaan muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, uraohjausta, työvoimakoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammatillista kuntoutusta ja palkkatuettua työtä.
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Välityömarkkinoita tarjoavia ovat kunnat, koulutusorganisaatiot, säätiöt, järjestöt, yhdistykset,
työpajat, sosiaaliset yritykset ja erilaiset hankkeet, jotka tuottavat tai järjestävät työllisyyttä edistävää toimintaa, palveluita ja koulutusta. (Vates 2018, viitattu 8.4.2019)
Työkyvyn arviointi toteutettiin laaja-alaista toimintakykyä arvioimalla ja monin tavoin laajenevaa
moniammatillista yhteistyötä hyödyntämällä. Paltamon mallissa asiakas pääsi joko osoittamaan
olevansa tarpeeksi työkykyinen ja ammattitaitoinen työmarkkinoille tai sai näytön työkyvyttömyydestään sairaseläkettä varten. Työkyvyn tai -kyvyttömyyden arviointi välityömarkkinoilla on kuitenkin haastavaa, sillä työvoimatalon tehtävät eivät kaikilta osin vastaa todellisuutta työmarkkinoilla. Lisäksi on todettu, etteivät työterveyshuollon työtavat ole riittävät pitkäaikaistyöttömille.
Kuntoutuslääkäri Raija Kerätär kehitti hankkeen aikana monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointimallin, joka oli myös osa hänen väitöstutkimustansa. (Huotari 2018, 334–340; Kokko ym. 2013;
Kerätär 2016)

4.3.1

SWOT -analyysi Kainuun TYPin nykytilasta

SWOT on nelikenttämalli, joka jakautuu kahteen ulottuvuuteen: ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin.
SWOT on suomennettu englanninkielen sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Mallin on kehittänyt Albert Humphrey.
Mallia käytetään muun muassa yritysten strategian laadinnassa sekä organisaatioiden ongelmien
tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. (Innokylä 2019; Opetushallitus 2019 viitattu
8.4.2019)
Seuraavassa kaaviossa on kuvattu mallin käyttöä. Vasemmalla puoliskolla kuvataan myönteiset
ja oikealla puoliskolla negatiiviset asiat. Kaavion yläosassa kuvataan nykytilaa ja sisäisiä asioita
ja alaosassa kuvataan tulevaisuutta ja ulkoisia asioita. Sisäiset tekijät ovat niitä, joihin pystytään
itse vaikuttamaan (vahvuudet ja heikkoudet). Ulkoiset tekijät ovat vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (mahdollisuudet ja uhat). SWOT -analyysin tekemisessä ei tarvitse noudattaa tiettyä
järjestystä, vaan asioita kirjataan ylös siinä järjestyksessä kuin niitä tulee. Asioiden kirjaamisen
jälkeen aloitetaan itse analyysivaihe. Tärkeätä on pohtia, kuinka vahvuuksia ja mahdollisuuksia
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voidaan hyödyntää sekä kuinka heikkouksia voidaan pienentää niin, että mahdollisiin uhkiin voidaan varautua jo ennalta. (Innokylä 2019; Opetushallitus 2019 viitattu 8.4.2019)

Kaava 3 SWOT -analyysin pohja (Opetushallitus 2019)
Yhdessä TYPin työntekijöiden kanssa tehtiin SWOT -analyysi Kainuun TYPin nykytilasta. Kehittämispäivään 11.3.2019 ja nykytilan analyysin tekoon osallistuivat lähes kaikki TYPin työntekijät,
yhteensä 18 henkilöä. Tutkimuksellisen kehittämistyön esittämiselle ja SWOT -analyysin teolle oli
varattu aikaa kaksi tuntia. Aluksi esiteltiin PowerPointin avulla tutkimuksellisen kehittämistyön
tarkoitus, tutkimustehtävät ja käytettävät menetelmät. Lisäksi läpi käytiin tutkimuksen markkinointia. Tutkimuksen esittelyn jälkeen selvennettiin SWOT -analyysin käyttöä ja teoriaa. Henkilökunnalle jaettiin muistilappuja ja nelikenttä malli tehtiin valmiiksi fläppitaululle. Aikaa ajatusten ylös
kirjaamiseen oli varattu 10 minuuttia. Henkilökunta oli aktiivista ja paneutui tehtävään huolella.
SWOT -analyysin aineisto löytyy liitteenä. (liite 2)

4.3.2

Palvelunkäyttäjien tavoittaminen ja tutkimuksen markkinointi

TYPiin tehtiin mainos jaettavaksi palvelunkäyttäjille eli asiakkaille. Mainosta jaettiin henkilökunnan
kautta, sähköpostitse, kirjeitse, infopisteessä ja sosiaalisessa mediassa. Palvelunkäyttäjille luvattiin myös 50 euron arvoinen päivittäisruokakaupan lahjakortin arvonta. Tutkimusta esiteltiin paikan päällä TYPin yhteistyökumppaneiden pisteissä, kuten Tutun tuvalla ja Entringissä, jossa
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työskentelee TYPin asiakkaita muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa.
Osa tutkimukseen osallistujista otti itse suoraan yhteyttä tutkimuksen toteuttajaan, ja joidenkin
tutkimuksesta kiinnostuneiden palvelunkäyttäjien yhteystiedot saatiin TYPin työntekijöiltä. Tutkimuksen markkinointi ja palvelunkäyttäjien tavoittaminen onnistui hyvin. Yhteydenottoja tuli 11
kappaletta, joista kymmentä haastateltiin. Yksi perui sairastumisen vuoksi haastatteluun tulon.

Kuva 6 mainos tutkimuksesta

4.3.3

Bikva -mallilla palvelunkäyttäjien ääni kuuluviin

Seuraavalla kaaviolla havainnollistetaan teemahaastatteluaineistojen keruuta ja analysoinnin
vaiheita Bikva -mallin mukaisesti.
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Kaava 2 Aineiston keräämisestä ja analysoinnista Bikva -mallin mukaisesti.

Bikva -malli on Tanskassa kehitetty arviointi- ja kehittämismenetelmä, joka perustuu asiakkaiden
mukaan ottamiseen kehittämistyöhön. Mallin tavoitteena on tehdä konkreettisia muutoksia toimintatavoissa organisaatioissa. Bikva -malli- sisältää kaksikehäisen oppimisen ajatuksen, jonka mukaan esimerkiksi työyhteisö pystyy menetelmää käyttäessään huomaamaan uusia näkökulmia.
Tämän avulla voidaan kyseenalaistaa jo nykyiset käytänteet ja saada tietoa ristiriitaisista tarpeista, toteutuksen edellytyksistä ja seurauksista. Asiakkaan näkökulma on edellytys menetelmän
toiminnalle. Bikva -mallin tiedonkeruu on kvalitatiivista. Lähtökohtana ovat asiakkaiden näkemykset palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. (Innokylä 2018; Högnabba 2008,5; Krogstrup 2004,
viitattu 8.4.2019) Tutkimuksellinen kehittämistyö keskittyy TYPin palveluprosessin vaikutukseen
palvelunkäyttäjien koettuun elämänlaatuun, työ- ja toimintakykyyn eli siihen miten asiakkaat itse
kokevat palvelun vaikuttaneen heidän elämänlaatuunsa sekä työ- ja toimintakykyyn.
Kaksikehäinen oppiminen tarkoittaa sitä, että organisaatio kykenee ajattelemaan asioita monelta
kannalta ja haastaa toisensa arvioimaan olemassa olevia käytänteitä. Asiakkaiden osallistaminen
on perusteltu Bikva -arviointimallissa siten, että heillä on tietoa, jota voidaan hyödyntää julkisen
sektorin kehittämisessä. Asiakkaiden osallistamisella saadaan esille sellaisia ongelmia, joista
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työntekijät, johtajat ja poliittiset päättäjät eivät ole tietoisia. Asiakkaiden kiinnostuksen kohteita,
prioriteetteja ja valmiuksia kunnioitetaan. Tavoitteena on haastaa ”itsestäänselvyydet” organisaation ylemmillä tasoilla. Bikva -mallin käyttäminen edellyttää, että organisaatio on avoin asiakkaiden näkökannoille. (Krogstrup 2004, viitattu 8.4.2019)
Bikva -mallin arviointiprosessi on alhaalta ylöspäin ja oppimislähtöinen. Prosessilla voidaan vaikuttaa menetelmien kehittämiseen. Asiakkaat tarkastelevat tuntemustensa ja oman tietonsa perusteella sosiaalityötä ja määrittelevät siten ne ongelmat. Tämä asiakkaiden antama palaute esitellään työntekijöille, johtajille ja poliittisille päättäjille, jotka arvioivat nämä esille tulleet ongelmat
ja käsittelevät saatua palautetta. Vuoropuhelun on tarkoitus olla jatkuvaa ja arviointia seuraa toiminta. (Krogstrup 2004; Högnabba 2008, viitattu 8.4.2019)
Bikva -malli jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa haastatellaan asiakkaat,
jolloin heitä pyydetään kertomaan, mitä myönteistä ja mitä kielteistä on heidän saamassaan palvelussa. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa haastatellaan työntekijät, joille kerrotaan asiakkaiden
antamat palautteet. Heidän tehtävänään on miettiä, mistä asiakkaiden antama palauta johtuu ja
pohtia erityisesti omaa toimintaansa. Kolmannessa vaiheessa viedään sekä asiakkaiden, että
työntekijöiden palaute johtotiimille, jossa tarkoituksena on pohtia syitä annettuun palautteeseen.
Viimeisessä vaiheessa näiden kaikkien toimijoiden antama palaute viedään poliittisille päättäjille,
joiden tehtävänä on arvioida, mistä näissä palautteissa on kyse. Tavoitteena on siis kyseenalaistaa käytössä olevat toimintatavat ja käytännöt. Arvioinnin kootut tulokset välitetään myös asiakkaille, ei pelkästään johtotiimille ja työntekijöille. Tämä prosessin viimeinen vaihe, eli tiedon palauttaminen haastateltaville, on jäänyt Suomessa vähemmälle huomiolle, mutta se on tärkeä vaihe. Haastateltavat asiakkaat saadaan aktivoitua ja osallistettua paremmin, mikäli he tietävät onko
heidän antamansa palaute johtanut johonkin toimenpiteisiin. Tiedon palauttamisessa voi olla paikalla myös muita kuin haastateltavia asiakkaita. (Krogstrup 2004; Högnabba 2008, viitattu
8.4.2019)
Asiakkaat voidaan valita haastatteluun joko satunnaisesti tai otannalla. Tärkeätä on perustella
valinta ja kertoa, miten se tehtiin. Asiakkaiden haastattelujen toteuttajan on hyvä olla heille neutraali henkilö, jotta he uskaltavat esittää arvostelunsa. (Krogstrup 2004; Högnabba 2008, viitattu
8.4.2019)
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Kehittämistyössä on sovellettu Bikva -mallia niin, että siitä on käytetty vain ensimmäiset kolme
näkökulmaa. Opinnäytetyön laajuuden vuoksi tutkimukseen ei ole otettu mukaan poliittisia päättäjiä. Bikva -mallissa on suosittu ryhmäteemahaastatteluja, mutta tässä tutkimuksessa käytettiin
yksilöhaastatteluja. Yksilöhaastatteluihin päädyttiin, koska suurin osa pitkäaikaistyöttömistä palvelunkäyttäjistä on vaikeasti tavoitettavia ja heitä ei välttämättä saisi osallistumaan yhteiseen
teemahaastatteluun. Usealla pitkäaikaistyöttömällä voi olla myös sosiaalisten tilanteiden pelkoja,
paniikkihäiriötä tai muita mielenterveydellisiä ongelmia, joiden vuoksi isossa ryhmässä haastattelu ei olisi luontevaa. Tästäkin syystä asiakkaiden haastattelut olivat luontevampaa toteuttaa yksilöhaastatteluina. Bikva -arviointimallilla saatiin tutkimukseen eri näkökulmia ja palveluprosessin
toimivuuden arviointia laajemmin haltuun.
Bikva -mallin mahdollisia esteitä ja haasteita ovat esimerkiksi asiakkaiden epävarmuus, painostuksen ja turvattomuuden tunteet haastattelussa. Yhtenä haasteena voi olla myös kenttätyöntekijöiden varauksellisuus, joka voi johtua siitä, että he haluavat ”suojella” itseään asiakkaiden palautteelta. Näihin haasteisiin on varauduttava ja haastattelijan roolia mietittävä etukäteen. Esimerkiksi
asiakkaiden haastattelussa on tärkeätä saada asiakkaat tuntemaan olonsa mukavaksi. Yhtenä
keinona on tarjota kahvia tai teetä ja puhua asiakkaiden ymmärtämää kieltä. Työntekijöiden varauksellisuuteen voi myös vaikuttaa keskustelemalla etukäteen ennakkokäsityksistä, joita heillä on
asiakkaistaan. (Krogstrup 2004; Högnabba 2008, viitattu 8.4.2019)
Tutkimuksellisen kehittämistyön lopuksi järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus, jossa niin asiakkaat, työntekijät kuin johtotiimi pääsivät kuulemaan tutkimuksen tuloksia ja keskustelemaan niistä
rakentavaan malliin. Keskustelutilaisuuteen oli vapaa pääsy kaikilla, joten myös poliittiset päättäjät pystyivät halutessaan osallistumaan. Keskustelutilaisuus oli Bikva -mallin mukaisesti tiedon
palauttamisvaihetta.
Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelun
etuina pidetään muun muassa joustavuutta aineiston keruussa. Teemahaastattelu on lomake- ja
avoimen haastattelun välimuoto. Teemat eli aihepiirit ovat ennalta määrättyjä, mutta järjestys ja
kysymysten tarkka muoto voi vaihdella. (Hirsjärvi ym. 2003, 191–196) Teemahaastattelu valittiin
aineistonkeruumenetelmäksi, koska sillä uskottiin saatavan runsaammin vastauksia tutkimustehtävään kuin esimerkiksi pelkällä lomakekyselyllä olisi saatu. Teemahaastattelussa pystyttiin myös
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havainnoimaan haastateltavaa ja kysymään tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä liittyen tutkimukseni eri teemoihin. Pelkässä lomakehaastattelussa ei olisi voitu tarkentaa tai saada selville, miksi
palvelunkäyttäjä tai työntekijä vastasi juuri kyseisellä tavalla esitettyyn teemaan tai kysymykseen.

4.3.4

Menetelmänä aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä teorialähtöisesti, jolloin puhutaan deduktiivisesta tai aineistolähtöisestä eli induktiivisesta päättelystä. Näiden molempien lähestymistapojen yhdistämisestä käytetään termiä abduktio. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta etsitään niin
sanottuja tyyppikertomuksia ja toiminnan logiikkaa. Analyysi alkaa tutkijan päätöksestä jo ennen
aineiston analysointia siitä, mistä edellä mainittua tyyppikertomusta tai logiikkaa lähdetään etsimään. (Vilkka. H 2015, 163–170; Kananen 2017, 68–71) Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia soveltuvin osin.
Sisällönanalyysilla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tarkoituksena on saada tutkittavasta aiheesta kuvaus tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysilla pyritään
kuvamaan dokumenttien sisältöjä sanallisesti. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 105–109) Tässä tutkimuksessa dokumentit ovat sanasta sanaan litteroidut teemahaastattelut, joista pyrittiin sisällönanalyysin keinoin löytämään vastaukset tutkimuksen tutkimustehtäviin. Palvelunkäyttäjien teemahaastatteluaineistojen analyysi on pohjana seuraavalle portaalle eli työntekijöiden ryhmäteemahaastatteluille. Jonka jälkeen näiden edellä mainittujen aineistojen analyysit toimivat pohjana
johtotiimin ryhmäteemahaastattelulle.
Tutkimusaineistoa pelkistetään ja karsitaan tutkimusongelman mukaisesti niin, että epäoleellinen
tieto jää pois. Tutkimusaineisto pilkotaan ja tiivistetään osiin. Tutkimuskysymykset ja ongelma
ohjaavat tiivistämistä. Lopuksi tutkimusaineisto ryhmitellään uudelleen johdonmukaisesti uudeksi
kokonaisuudeksi. Jokainen ryhmä nimetään sisältöä kuvaavalla yläkäsitteellä. Näin muodostuu
luokitteluja, käsitteitä ja teoreettinen malli. Lopullisen tuloksen avulla on tavoitteena ymmärtää
merkityskokonaisuutta. Analyysi jatkuu vielä peilaamalla sitä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja vertailemalla sitä aikaisempaan tutkimus- ja teoriatietoon. (Vilkka 2015, 163–170)
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Tässä tutkimuksessa teemahaastattelujen teemat ja tutkimustehtävät ovat koko ajan analysoinnin
apuvälineinä. Aineistoa on litteroitu ja analysoitu sitä mukaa, kun sitä tuli, koska Bikva arviointimallin käyttäminen edellyttää, että ensimmäinen aineisto on analysoitu ennen seuraavaan
teemahaastatteluun siirtymistä.

4.3.5

Palvelunkäyttäjien yksilöteemahaastattelut

Palvelunkäyttäjien aineisto on kerätty yksilöteemahaastatteluilla. Ensimmäinen haastateltava oli
käynyt TYPissä vain kerran ja hän oli aloittanut viime syksynä opinnot. Haastateltava oli käynyt
palvelutarpeen arvioinnissa, mutta asiakkuutta ei varsinaisesti ollut aloitettu. Aineistojen analysointiin ensimmäistä haastattelua ei otettu mukaan, vaan sitä hyödynnettiin niin sanottuna teemojen testihaastatteluna. Tämän testihaastattelun kesto oli noin 19 minuuttia ja se litteroitiin sanasta sanaan. Testihaastattelua litteroidessa kävi ilmi, että haastateltaville annettiin liian vähän
aikaa vastata kysymyksiin rauhassa ja tähän kiinnitettiin jatkossa enemmän huomiota antamalla
palvelunkäyttäjälle tilaa puhua itse omassa tahdissaan.
Palvelunkäyttäjien teemahaastatteluja tuli lopulta yhteensä kymmenen ja aineistoa kertyi noin 233
minuuttia, joka litteroituna tekstinä oli yhteensä 75 sivua. Haastateltavien puheenvuorot ovat eriteltyinä puhujan mukaan litteroinnissa; H1, H2 ja niin edelleen. Neljä palvelunkäyttäjien teemahaastatteluista suoritettiin TYPin neuvotteluhuoneessa, kolme kuntouttavan työtoiminnan paikoissa, kaksi Sotkamon kunnantalolla neuvotteluhuoneessa ja yksi keskussairaalassa kahviossa.
Vain yksi haastateltavista oli mies ja loput olivat naisia. Haastatteluihin osallistunut nuorin palvelunkäyttäjä oli 20-vuotias ja vanhin osallistuja oli 58-vuotias. Keski-ikä oli laskettuna 38,5 vuotta,
mutta vain kaksi heistä oli alle 40-vuotiaita.
Teemahaastatteluaikojen sopimisessa nousi esille myös vahvasti haastateltavien kokonaistoimintakyky. Osa haastateltavista otti rohkeasti itse yhteyttä sopiakseen haastatteluajan ja osan kanssa sovittiin haastattelusta TYPin työntekijän välityksellä. Haastatteluajankohtia jouduttiin siirtämään peruutusten vuoksi tai siksi, ettei haastateltava tullut paikalle sovitusti. Osa palvelunkäyttäjistä puhui haastatteluissa hyvinkin pitkästi ja välillä teemojen ulkopuolella olevista aiheista. Osaa
haastateltavista piti houkutella kertomaan lisää, koska he vastasivat alkuun vain yhdellä lauseella

45

tai muutamalla sanalla keskusteluissa oleviin teemoihin. Haastattelujen kestot vaihtelivat suuresti
jopa 14 minuutista 41 minuuttiin.
Palvelunkäyttäjien haastattelut suoritettiin keväällä 2019. Kaikki haastattelut litteroitiin sanasta
sanaan, jättäen pois ääntelyt ja myönnytykset, kuten ”joo” sanat lauseiden välissä elleivät ne
olleet jotenkin erittäin merkityksellisiä. Litteroinnin apuvälineenä käytettiin tietokoneohjelmia Express Scribe Transcrption Softwarea (viitattu 23.5.2019) ja selaimessa käytettävää Littiä (viitattu
23.5.2019). Näiden ohjelmien avulla nauhaa pystyi kirjoittamaan, kuuntelemaan ja kelaamaan
samaan aikaan hidastaen ja nopeuttaen puhetta.
Teemat palvelunkäyttäjien haastatteluun nousivat teoriasta ja tutkimustehtävistä. Palvelunkäyttäjien haastattelujen teemoina olivat aluksi: toiminnan sisältö ja prosessin toimivuus, työ- ja
toimintakyky, elämänlaatu, kriisit ja ristiriidat ja tavoitteet. Palvelunkäyttäjien teemahaastattelurunko testattiin yhdellä asiakkaalla, jonka jälkeen lisättiin kaksi teemaa ja tarkennettiin muutamia kohtia. Lisätyt teemat olivat taustatietoja, osallisuus ja vaikuttaminen omiin asioihin.
Ensimmäisessä haastattelussa huomattiin, etteivät kaikki teemat auenneet asiakkaalle kunnolla.
Ensimmäisen haastattelun jälkeen kysyttiin asiakkaalta myös palautetta teemoista, jonka jälkeen
teemoja muokattiin saadun palautteen mukaan. Muokkaukset olivat lisäyksiä koettu elämänlaatu
teemaan: ” Oletko kokenut olevasi masentunut tai yksinäinen? Koetko että sinulla tarpeeksi sosiaalisia suhteita (ystäviä)?” Asiakkaiden lopullinen teemahaastattelurunko löytyy liitteenä (liite 3).
Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; aineiston pelkistämiseen eli redusointiin, aineiston ryhmittelyyn eli klusterointiin ja teoreettisten käsitteiden luomiseen
eli abstrahointiin. (Sarajärvi & Tuomi 2017, 110–115) Palvelunkäyttäjien teemahaastattelun teemoista kertyi yhteensä pelkistettyjä ilmaisuja 395 kappaletta ja 14 sivua niin, että yksi ilmaus oli
yhdellä rivillä. Koko aineiston redusoinnin jälkeen pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin teemoja eli ryhmiteltiin aineistoa. Seuraavassa taulukossa on esimerkit, kuinka pelkistettyjä ilmauksia
on luotu. Koko aineiston redusoinnin jälkeen pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin teemoja eli
ryhmiteltiin aineistoa. Liitteessä (liite 4)
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Haastateltavan lause

Pelkistäminen

Joo. No semmoisia, että lähtisin johonkin toimintaan mukkaan, Arkirytmin paraneminen, osallisuus
että tulisi sellainen rytmi elämään.

Emmä tiiä ehkä just nää TYPan keskustelut on auttanut mua, että henkilökohtainen

tuki,

keskustelut

ja

siellä on ihan huikee niinku se porukka, joka auttaa enemmän ku henkilökohtainen apu
tarpeeksi. Että ilman niitä mä en edes tietäis, missä mä oisin, en
mä ainakaan täällä ois.

Taulukko 1 Pelkistettyjen ilmauksien luominen

4.3.6

Työntekijöiden ryhmäteemahaastattelut

Työntekijöiden haastattelut toteutettiin ryhmäteemahaastatteluina ja haastattelut nauhoitettiin,
jonka jälkeen ne litteroitiin. Haastattelut tehtiin Skype -verkkopalavereina. Skypen hyviä puolia oli
se, ettei henkilön tarvitse matkustaa omalta työpisteeltään toiseen työpisteeseen ja näin ollen
yhteisen ajan sopiminen on helpompaa. Esimerkiksi Kuhmosta työhönvalmentajalla olisi matkaa
Kajaaniin yli 100 km suuntaansa. Ratkaisu säästi työaikaa ja rahaa. Skypessä ihmiset myös
yleensä unohtavat, että puhe ja kuva nauhoitetaan, eivätkä he näin ollen jännitä sitä tilanteena,
jolloin vastauksia tulee ehkä rehellisemmin. Skype oli myös tuttu työkalu lähes kaikille työntekijöille.
Skypen mahdollisena haasteena voi tosin olla se, että työntekijä saattaa tehdä haastattelun aikana muitakin töitä tai puuhata jotain muuta, koska keskustelu ei tapahdu kasvokkain. Tätä haastetta ajatellen haastatteluun osallistuville tehtiin ohjeistus verkkohaastattelua varten. Ohjeistuksessa
kerrottiin, että kyseessä on tutkimus, johon on erittäin tärkeää osallistua täydellä panostuksella.
Ohjeistuksessa mainittiin, että työpuhelin ja oma matkapuhelin on hyvä laittaa äänettömälle ja
pyrkiä osallistumaan aktiivisesti keskusteluun. Liitteenä löytyy ohjeistus tutkimukseen osallistuville
työntekijöille. (Liite 5)
Teemat työntekijöiden haastatteluun nousivat Bikva -arviointimallia noudattaen palvelunkäyttäjien
teemahaastattelujen aineistosta. Teemat työntekijöiden haastattelussa olivat: esteitä palvelu-
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prosessin etenemiselle, palveluprosessia tukevia tekijöitä ja miten TYPin toiminta edistää
palvelunkäyttäjän koettua elämänlaatua ja työ- ja toimintakykyä. Jokaisen teeman alle kerättiin aineistosta esille nousevia asioita, jotka aukaisivat teemaa enemmän. Työntekijöiden ryhmäteemahaastattelun teemat löytyvät liitteenä. (Liite 6)
Tarkoituksena oli Bikva -mallin mukaisesti saada aikaan keskustelua asiakkaiden esille nostamista haasteista, esteistä ja palvelun kehittämiskohteista. Työntekijöiden tuli pohtia, mistä nämä
tulokset johtuvat ja mitä konkreettisia keinoja esimerkiksi esteiden voittamiselle on. Mikäli teemat
olisivat olleet irrallaan ilman palvelunkäyttäjien haastatteluista esille nousseita asioita, olisi keskustelu herkästi voinut mennä väärälle raiteelle, esimerkiksi ulkoisten tekijöiden ja syiden etsimiseen. TYPin palveluprosessissa olevia kehittämiskohteita pyrittiin nostamaan esille enemmän
kuin jo toimivia asioita, vaikka niidenkin tunnistaminen on tärkeää. Palvelunkäyttäjien haastatteluissa tuli esille paljon positiivista palautetta työntekijöistä ja tämä palaute välitettiin henkilökunnalle teemahaastatteluiden edetessä.
Haastattelu ajoiksi annettiin viisi eri ajankohtaa, joista jokainen työntekijä kävi valitsemassa itselleen sopivimman ajankohdan. Haastateltavat jakaantuivat lopulta kolmelle eri päivälle. Haastateltavaksi osallistui yhteensä 14 työntekijää. Teemahaastattelut pidettiin toukokuussa 2019 ja ne
kaikki nauhoitettiin. Ensimmäiseen haastatteluun osallistui neljä työntekijää, toiseen haastatteluun
osallistui viisi ja kolmanteen haastatteluun myös viisi työntekijää. Kaikki haastattelut kestivät noin
90 minuuttia.
Haastateltavien työnimikkeitä olivat sosiaaliohjaaja, työterveyshoitaja, sosiaalityöntekijä, työhönvalmentaja, TE -toimiston asiantuntija, Kelan tiimivastaava ja psykologi. Jokaisesta ammattiryhmästä oli vähintään yksi edustettuna haastatteluissa. Haastateltavat olivat myös eri puolilta Kainuuta. Aineistoa kertyi yhteensä noin 270 minuuttia ja litteroituna tekstinä sitä oli 67 sivua. Nauhoitukset ovat litteroitu sanasta sanaan ja haastateltavien puheenvuorot ovat eriteltyinä puhujan
mukaan litteroinnissa; H1, H2 ja niin edelleen. Litteroidusta tekstistä pelkistettyjä ilmauksia tuli
noin 300 kappaletta ja noin kymmenen sivua, niin että yksi ilmaus oli yhdellä rivillä ja riviväli oli
yksi.
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4.3.7

Haastateltavien palvelunkäyttäjien monialaiset työllistymissuunnitelmat

Palvelunkäyttäjien ja työntekijöiden haastattelujen analysoinnin jälkeen selvisi, että monialainen
työllistymissuunnitelma oli käsitteenä palvelunkäyttäjille hyvin tuntematon, eikä konkreettisia tavoitteita TYPin toiminnalle palvelunkäyttäjien kanssa ollut yhdessä asetettu, niin että palvelunkäyttäjät muistaisivat tavoitteitaan. Tämän takia haastateltavieni monialaiset työllistymissuunnitelmat pyydettiin nähtäväksi TYPPI -järjestelmästä. Tähän oli tarvittavat tutkimusluvat Kainuun
Sotelta ja Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Haastateltavien palvelunkäyttäjien monialaiset työllistymissuunnitelmat käytiin läpi yhdessä TYPin johtajan Anne Huotarin kanssa 7.6.2019. Suunnitelmista kirjattiin käsin muistiinpanoja ja keskustelimme esille nousseista asioista. Tämä aineisto
tuki jo saatuja tutkimustuloksia edellisistä aineistojen analyyseista.

4.3.8

Johtotiimin ryhmäteemahaastattelu

Teemahaastattelujen teemat johtotiimille tulivat molemmista aikaisemmista teemahaastattelujen
aineistoista. Teemahaastattelu johtotiimille on jo osa tutkimuksen kehittämisvaihetta, koska Bikva
-mallin mukaisesti sinne tuodaan aineistot jo edellä olevista asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluista. Tarkoituksena johtotiimin teemahaastattelussa oli yhdessä pohtia, mistä asiakkaiden ja
työntekijöiden antamat vastaukset johtuvat ja kuinka TYPin toimintaa voidaan näiden perusteella
kehittää paremmaksi palvelunkäyttäjien näkökulmasta. Johtotiimin teemahaastattelussa oli viisi
erillistä teemaa: työ- ja toimintakyvyn arviointi ja mittaus, TYP -työn tavoitteet, resurssit,
työn johtaminen ja kehittäminen ja tukipalvelut. Johtotiimin teemahaastattelurunko kokonaisuudessaan löytyy liitteenä. (Liite 7)
Johtotiimin teemahaastattelu pidettiin Skype -palaverina 18.6.2019 ja se nauhoitettiin. Haastatteluun osallistui viisi johtotiimiin kuuluvaa henkilöä. Johtotiimin sihteeri ei osallistunut haastatteluun
ja yksi viidestä osallistujasta oli niin sanottu varajäsen johtotiimissä. Kaksi johtotiimin henkilöä
osallistui jo aiemmin työntekijöiden teemahaastatteluihin, koska heillä on niin sanottu kaksoisrooli.
Haastattelu kesti noin 113 minuuttia. Nauha litteroitiin sanasta sanaan ja lopuksi tehtiin yhteenveto tuloksista sekä kehittämisehdotukset palveluprosessin parantamiseksi TYPissä. Litteroitua
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tekstiä tuli yhteensä 29 sivua. Litteroidusta tekstistä pelkistettyjä ilmauksia tuli 147 kappaletta.
Haastateltavien puheenvuorot ovat eriteltyinä puhujan mukaan litteroinnissa; J1, J2 ja niin edelleen.
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5

TULOKSET

5.1

TYPin työntekijöiden realistinen kuvaus Kainuun TYPin nykytilasta

Nykytilan analyysi tehtiin TYPin kehittämispäivässä. Nykytilan analyysissa nousi paljon samoja
asioita esille, mitä palvelunkäyttäjien ja työntekijöiden aineistojen analyyseista. Rakentavaa keskustelua etenkin heikkouksista käytiin runsaasti ja työntekijöillä vaikuttaa olevan realistinen kuva
Kainuun TYPin nykytilasta. Paikan päällä kirjoitettiin puhtaaksi nykytilan analyysin tulokset, joista
koottiin SWOT -analyysin mukainen kaavio. (liite 2)
Työntekijät nostivat Kainuun TYPin vahvuuksiksi esimerkiksi erilaiset palvelut, ammattitaidon ja
pitkän työkokemuksen, toimivat verkostot, henkilökohtaisen palvelun ja töiden organisointi hallinnon aloittain. Mainittuja heikkouksia oli esimerkiksi muutosketteryys, asiakkaan tilanteen kirjaaminen ja dokumentoinnin ajantasaisuus, resurssien riittävyys, tehtyjen selvitysten hyödyntäminen ja
prosessien hitaus sekä yhteisen näkemyksen puute TYP -työn tavoitteista. Esille nostettuja mahdollisuuksia oli esimerkiksi yhteistyö verkostojen ja palvelujen tuottajien kanssa, palveluprosessin
saumattomuus, vaikuttavuus, osuvat palvelut asiakkaille, työ- ja koulutusmarkkinoiden vetävyys
ja monialainen asiantuntijuus. Uhiksi koettiin muun muassa asiakkaiden sitoutumattomuus, yhteisen ajan löytäminen verkoston kanssa, palvelujen profiloituminen, asiakkaan ohjautuminen oikeisiin palveluihin, asiakkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmat, työpaikkojen ja koulutuspaikkojen
puute.

5.2

Palvelunkäyttäjät korostavat saamaansa henkilökohtaista tukea ja palvelua

Yleisesti ottaen palvelunkäyttäjien teemahaastatteluissa nousi esille, että suhde TYPin työntekijään koettiin usein hyvin läheiseksi ja haastateltavat saattoivat käyttää hyvin tuttavallisesti etunimeä työntekijästään haastatteluissa. Henkilökohtainen tuki ja palvelu koettiin erittäin merkitykselliseksi. Asiakkaat myös vertasivat TYPin palveluita niin sanotun ”tavan TE -toimiston” palveluihin.
Kaikki olivat tyytyväisempiä ja suurin osa jopa helpottuneita, kun asiakkuus oli siirtynyt TE- toimistosta TYPiin. TE -toimisto nähtiin byrokraattisena ja ”ankarana”, kun taas TYPin toiminta koettiin
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inhimillisemmäksi ja ystävällisemmäksi. TYPin vahvuutena nähtiin juuri henkilökohtaisen avun
antaminen, palvelunkäyttäjän voimavarojen huomioiminen ja kuuntelu. Haasteena koettiin muun
muassa työntekijöiden vaihtuvuus ja resurssipula. Osa palvelunkäyttäjistä oli huolissaan TYPin
työntekijöiden jaksamisesta ja turvallisuudesta.
”Mä olin alkuun vähän ihmeissäni, että mikä se paikka TYPPI on --ne otti ne asiat paljon
ehkä ymmärtäväisemmin. --ne otti ne vähän silleen henkilökohtaisesti ne kaikki suunnitelmat että työkkäri oli silleen aika julma, että jos et mennyt sinne, et tehnyt tätä niin sit
tuli se niin sanottu karenssi.-- Että TYPissä siellä on koko ajan sitä toimintaa ja sitten kuitenkin kysytään siltä TYPin asiakkaalta, että miten sä jaksat ja missä mennään ja mitä
seuraavaksi-- ” H3
”Ni sitten kun minä pääsin tänne TYPan asiakkaaksi, niin mulla tuli semmoinen helpotuksen tunne, että tuota niin. Täällä niinku vielä eritavalla ymmärretään tätä minun tilannett-” H5
”…mutta TYPin sanotaan, jos nyt joku ongelma pitäisi keksiä, niin se on varmasti resurssien pula. Täällä on vaihtuvuus hyvin suuri...” H6
Palvelunkäyttäjät toivat esille myös taloudellisen tilanteen selvittelyn, joka on monen kohdalla
vaikuttanut myönteisesti myös elämänlaatuun. Usealla haastateltavalla oli taloudellisia ongelmia;
velkaantumista ja ulosottoja. Eräs haastateltavista kuvaili, että on viimeiset 20 vuotta ollut kroonisessa rahapulassa.
”Mulla on ollut krooninen rahapula. Mulla on ollut toistakytä vuotta luottotiedot poissa ja
minä oon sieltä rypenyt ihteni puhtaille vesille, että mulla on nyt luottotiedot. Eikä mulla
oo velkoo.” H9
”-- Kyllä, koska täällä oon saanut esim tuon talouspuolen hallintaan sosiaaliohjaajan avulla. Että silloin oli kaikki retuperällä ja mulla oli velkaantuminen uhkasi, ulosottovelat, en
maksanut laskuja, en maksanut niin ku vastikkeita, enkä muuta. Että täällä ollaan niinku
saatu mun taloudellinen puoli. Että se on kyllä huomattavasti helpottanut, niin kuin henkisesti. Että oon hyvin saanut täällä apua.” H5
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5.3

Palveluprosessin haasteena työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä tavoitteiden asettaminen

Suurimpia haasteita TYPin palveluprosessin etenemiselle oli palvelunkäyttäjien mielestä heidän
omat voimavaransa, niin psyykkiset kuin fyysisetkin. Lähes kaikilla haastateltavista oli joku fyysinen vamma, vika tai sairaus, joka esti omasta mielestä työllistymisen. Vain yksi haastateltavista
oli kuitenkin sairauslomalla. Muutamilla haastateltavilla oli tavoitteena päästä sairaseläkkeelle, ja
yksi oli saanut hylkäävän päätöksen sairaseläkkeelle pääsystä.
Työ- ja toimintakyvyn itsearviointi oli usealla asiakkaalla hyvin ristiriidassa todellisuuden kanssa.
Palvelunkäyttäjä saattoi haastattelussa arvioida oman työ- ja toimintakykynsä täydeksi kympiksi,
vaikka todellisuudessa oma jaksaminen ja toimintakyky oli niin heikko, että palvelunkäyttäjä kykeni käymään muutamana päivänä viikossa kuntouttavassa työtoiminnassa. Useiden palvelunkäyttäjien työ- ja toimintakyky oli oman arvion mukaan myös erittäin huono. Joillakin palvelunkäyttäjillä oma arvio työ- ja toimintakyvystä olivat täysin työkyvytön, mutta yleiskunto ja esimerkiksi jo
tutkimukseen osallistuminen täysin vapaaehtoisesti tuntui hyvin ristiriitaiselta tähän arvioon nähden. Kaiken kaikkiaan arvioinnit omasta työ- ja toimintakyvystä olivat toisistaan poikkeavia. Alla
esimerkkejä, mitä palvelunkäyttäjät arvioivat omaa työ- ja toimintakykyään, kun haastattelija pyysi
arvioimaan asteikolla 1-10.
”No joo periaatteessa se on varmaan ollut nolla ennen tänne tulloo.” H5
”Kymmenen. Niin että mulla on toi alkoholiongelma aisoissa..” H4
” --No mun mielestä numeraalisesti olisin joku 5 kohtalainen/hyvä.” H2
”No kyllä se varmaan on kuule tällä hetkellä kymmenettä ei vaan siis ykkönen, että täysin
ei..” H8
”No se on semmoinen. No tällä hetkellä jos sanotaan niin sellaisen 4-6 välillä, että on se
ollut huonompi paljoo. Tästä selästä johtuen.” H9
”Mä oisin nollasta lähtenyt liikkeelle.” H3
Lähes jokainen kertoi elämänlaadun parantuneen yleisesti TYPin asiakkuuden alkaessa ja lähes
kaikki olivat sitä mieltä, että heidän työ- ja toimintakykynsä oli parempi nyt, kuin ennen asiakkuu-
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den alkua. Konkreettisia syitä elämänlaadun parantamiseen ei haastatteluissa tullut esille, mutta
haastateltavat korostivat muun muassa kuntouttavan työtoiminnan merkitystä ja työkokeilupaikoilla syntyneitä sosiaalisia suhteita ja keskusteluja työntekijöiden kanssa. Haastatteluissa tuli esille,
että ilman TYPin palveluita asiakas ei olisi saanut esimerkiksi tarvittavaa lääkärin diagnoosia tai
päässyt haluamiensa palveluiden piiriin. Monet haastateltavat kokivat TYPin asiakkuuden alkamisen myös helpotuksena.
”Oikeestaan siitä se sitten lähti silleen, kun mä pääsin sinne. (kuntouttavaan työtoimintaan) Niin alkoi vähän niinku vähän, kun siellä oli muitakin ihmisiä ja..että se oli semmoinen. Se oli tavallaan semmoinen, miten mä nyt sanoisin semmoinen pelastusrengas, että
näki ihmisiä ja sai jutella ja..se oli kyllä siinä mielessä niin se oli hyvä.” H8
”Emmä tiiä, ehkä just nää TYPan keskustelut on auttanut mua, että siellä on ihan huikee
niinku se porukka, joka auttaa enemmän ku tarpeeksi. Että ilman niitä mä en edes tietäis,
missä mä oisin, en mä ainakaan täällä ois.” H1
”..niin ite työkkärissä pyysin sitä, kun tiesin, että TYPissä saa adhd testit tai voi päästä.”
H2
Haastatteluissa tuli esille, etteivät läheskään kaikki asiakkaat tiedä mitkä ovat heidän tavoitteensa
TYPissä ololle. Myöskään monialainen työllistymissuunnitelma ei ollut nimenä suurimmalle osalle
millään tavalla tuttu, vaikka jokaiselle sellainen täytyisi olla TYPissä lain mukaan laadittu. Haastattelussa kysyttiin suoraan asetettuja tavoitteita ja muistaako palvelunkäyttäjä tehneensä monialaisen työllistymissuunnitelman yhdessä työntekijän kanssa. Muutama palvelunkäyttäjä mainitsi
joitain tavoitteita, kuten arkirytmin paraneminen, työllistyminen tai opiskelun aloittaminen. Palveluprosessin mukaisesti monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellään asiakkaan kanssa
yhdessä tavoitteet ja näitä tarkastellaan tietyin väliajoin. Tämä prosessin vaihe ei ollut haastatelluille palvelunkäyttäjille kovinkaan tuttu, eikä kukaan haastatelluista muistanut konkreettisia tavoitteita, joita olisi asetettu.
”Tehtiin me kait semmoinen, mutta en muista mitä siinä oli” H2
”Oli jonkun semmoinen oli. En muista tarkkaan minkälainen se oli.” H3
”En muista oisko tehty.. Noh..eikai siinä ku olla yhteydessä silleen, jos sattus saamaan
töitä jostakin.” H4
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”Minkähänlainen se monialainen työllistymissuunnitelma on? --Mutta tuota niin tavoitteena on, kait kuitenkin minun jossakin vaiheessa työllistyminen tai kouluun meneminen.
Ellei sitten käy niin, että huomataan, ettei minusta ookkaan.” H5
”En minä toki jaksa edes muistaa. En… En en en. Ei oo mulla kyllä ollut. Ainakaan sieltä.
Ei mittään oo sieltä ehotettu tai kyselty, että sillä lailla, että edes mittään kohteita, että
käy kysymässä ja silleesti. Ei mulle oo ollut niistä minkään näköistä hyötyä mittään!” H9
Kaikki haastateltavat palvelunkäyttäjät olivat edelleen TYPin asiakkaina, joten kukaan heistä ei
ollut työllistynyt vielä. Palveluprosessi voi kestää usein vuosia ja muutamat haastateltavista olivat
olleet TYPin asiakkaina jo jopa 10 vuotta. Osa haastateltavista oli ollut useaan otteeseen TYPin
asiakkaana.
”Onkohan siitä kuule 10 vuotta aikaa.” H4
”…niin 6 vuotta sitten. Eli mulle silloin, meillä oli toi perhetyötä siinä ja lastensuojeluntyön
tekijä siinä sano, et mulle sopis tää TYPPI isi sellainen rytmi elämään.” H1

5.4

Aineistojen yhdistäminen

Palvelunkäyttäjien haastatteluiden ja työntekijöiden haastattelujen tulokset kerättiin yhteen seuraavan sivun kaavioon. Johtaminen ja kehittäminen nousivat erityisesti työntekijöiden haastatteluissa esille, mutta tiedonkulut haasteet nousivat myös palvelunkäyttäjien haastatteluista. Resurssien puute oli molemman kohdejoukon tuloksissa. Tavoitteet TYP -toiminnalle nousi erityisesti jo palvelunkäyttäjien haastatteluista. Asiakkaan elämänlaatu ja puutteet elämänlaadussa nousivat kaikissa keskusteluissa esille. Palveluista puhuttiin useassa eri haastattelussa, niin palvelunkäyttäjien kanssa, kuin työntekijöidenkin. Asiakkaan kohtaaminen on tulosten mukaan palveluprosessin vahvuuksia.
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Molemmissa aineistoissa nousi esille samoja teemoja, joita yhdistettiin yhteisiksi ylä- ja alaluokiksi. Yhtenä yläluokkana nousi johtaminen ja kehittäminen. Työn resurssit yhtenä yläluokkana liittyivät myös läheisesti johtamiseen ja kehittämiseen. Resursseja koettiin olevan liian vähän uusille
työkaluille ja menetelmille. Uudet mittarit vievät aikaa itse asiakastyöltä, joka koettiin jo muutenkin
kiireelliseksi. Työn resurssit tulivat esille myös palvelunkäyttäjien aineistojen analyyseissa.
Toisena esille nousevana yläluokkana olivat tavoitteet TYP toiminnalle ja asiakkaan elämänlaatu.
Tämän alaluokkia olivat muun muassa monialainen työllistymissuunnitelma ja sen laatiminen
yhdessä asiakkaan kanssa, työ- ja toimintakyvyn arviointi, asiakkaan osallisuus ja tavoitteiden
mittaus ja seuranta. Elämänlaatu jakautui psyykkiseen, fyysiseen, taloudelliseen elämänlaatuun
ja elämänlaadun muutoksiin.
Kolmantena yläluokkana olivat palvelut ja niihin ohjaaminen. Esille nousi, että palveluista on pulaa ja esimerkiksi tukihenkilöpalveluihin varatut määrärahat loppuvat yleensä jo alkuvuodesta.
Palvelunkäyttäjät olivat erityisen tyytyväisiä kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeilupaikkoihin.
Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa korostettiin syntyneitä sosiaalisia suhteita. Osa
palvelunkäyttäjistä koki, että kuntouttava työtoiminta tai työkokeilujakso oli liian lyhyt. Työntekijät
toivat esille keskusteluissaan myös niin sanottua ”juurtumista” näihin kuntouttavan työtoiminnan
ja työkokeilujen paikkoihin, joka osaltaan on esteenä palveluprosessin etenemiselle. Palvelunkäyttäjät toivat myös itse esille, että haluaisivat pysyä tutussa ja turvallisessa paikassa.
Neljäntenä isona yläluokkana nousi esille asiakkaan kohtaaminen, mikä on niin palvelunkäyttäjien
kuin työntekijöiden mielestä se, mikä prosessia vie eteenpäin. Asiakkaan kohtaaminen vaatii
resursseja ja erinäiset pakollisten lomakkeiden täytön koettiin välillä vievän näitä resursseja asiakastyöltä. Palvelunkäyttäjät korostivat TYPin parhaiksi puoliksi juuri henkilökohtaista tukea ja
voimavarojen huomioon ottamista.

57

5.5

Konkreettisten tavoitteiden asettaminen yhtenä haasteena

Jokaisessa työntekijöiden ryhmäteemahaastattelussa nousi keskusteluun asiakkaille asetetut
tavoitteet ja näiden tavoitteiden pilkkominen pienempiin konkreettisempiin osiin. Osa työntekijöistä oli yllättyneitä tutkimuksen tuloksista, joista selvisi, etteivät palvelunkäyttäjät tiedä heille asetettuja tavoitteita. Syitä tähän haasteeseen pohdittiin monipuolisesti. Esille nousi, että tavoitteista
keskustelu palvelunkäyttäjän kanssa ei aina ole ehkä niin ymmärrettävää tai palvelunkäyttäjän
kielellä. Asiakkaat eivät muista heille asetettuja tavoitteita, koska itse toiminta on ollut tavoitetta
tärkeämpi. Työntekijät toivat esille myös, että monialainen työllistymissuunnitelma nimenä on
haastava ja hankala asiakkaan mieltää tavoitteeksi. Tavoite sananakin voi jo olla palvelunkäyttäjälle liian haasteellinen. Syynä nähtiin myös, etteivät tavoitteet ole tarpeeksi konkreettisia ja osiin
pilkottuja, eikä palvelunkäyttäjä ole itse aktiivisesti mukana tavoitteiden asettelussa, vaan tavoitteet asettaa virkailija.
Keskustelua tavoitteista ja niiden asettamisesta käytiin esimerkiksi näin:
”-- miten ne ymmärretään ja miten ne voidaan ymmärtää, että eihän ne tartte asiakkaalle
avautukaan, koska ei ne oo realistisia.” T1
”--Kun ollaan palavereissa ja kun minä kysyn asiakkailta yleensä siinä, että noh miten ne
toteutuu ja sit myös ohjaajilta, jos on kuntouttavasta työtoiminnasta kyse, että miten ne
tavoitteet on toteutunut. Ilman muuta, koska siihenhän se perustuu se seuraava suunnitelma, että jatketaanko joidenkin tavoitteiden tavoittelua vielä vai otetaanko uusia ja
haastavampia tavoitteita sinne, niin aika monesti myöskin on niin, että asiakas ei niinku
muista, että mitä tavoitteita--” T1
”Ja kokkeeko asiakas sitten, että ne palvelut ovat vielä liian kaukana? Että tavoitteet on
liian suuret. En tiiä.” T2
”Niin kun mietin, että yleensähän niihin aina, jos mietitään vaikka kuntouttavaa työtoimintaa, niin siinä on aina se tavoite kyllä laitetaan, mutta miten se asiakas sitten sen mieltään, että kyllähän se kirjataan siihen ja siitä puhutaan, mutta miten se asiakas sitten sen
kokee tietävänsä tai lukeeko tai muistaako--mutta se että niistä puhutaan ja niitä kirjataan, mutta asiakas ei sitten kuitenkaan tiedä tai muista jostakin syystä, jotenkin sitten,
että missä me? Miksemme onnistuta viestinnässä niin, siinä on kysymys.” T12
”--niinku tavoite sana tavalliselle TYPin asiakkaalle voi olla vähän semmoinen ylätason
asia, --Mutta että siellä on taustalla tämmöset, että heille on suunnilleen tehty joku hyvä
suunnitelma, joku virkailija on tehnyt ja sitten hän ei ollenkaan oo niin ku sitä mieltä tai
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ajattellee, että hänen on pakko nyt tähän mennä mukaan, koska voi tulla sanktioita, jos
hän ei mene mukkaan.”T14
Haasteeksi nousi myös työ- ja toimintakyvyn mittareiden käyttö näiden palvelunkäyttäjien tavoitteiden asettamisessa. Mittareita käytetään hyvin eri tavoin, eikä niiden käyttö ole kovinkaan
suunniteltua tai johdonmukaista. Kykyviisarin käytöstä oltiin hyvinkin eri mieltä eri työntekijöiden
ryhmähaastatteluissa. Eräässä haastattelussa työntekijät toivat esille, että Kykyviisari on työläs
käyttää ja se tuottaa vääristyneitä tuloksia. Toisessa työntekijöiden haastattelutilanteessa Kykyviisari koettiin hyvänä työkaluna työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Haastatteluissa nousi myös
esille, että mittareita ja lomakkeita on jo täytettävänä liikaa, eikä kehittämistä pitäisi tehdä vain
kehittämisen vuoksi. Osa työntekijöistä toi esille, että heitä ei kuunnella tarpeeksi päätöksiä tehdessä ja joidenkin mielestä kehittämistä tehdään välillä vain kehittämisen vuoksi. Useat uudet
työkalut ja metodit koettiin ”buumeiksi” ja pakottavaksi, jolloin työntekijät eivät sitoudu työhönsä
niin hyvin kuin se olisi mahdollista. Esimiestyön eli johtamisen muutamat työntekijöistä kokivat
ylhäältä käsin tehtäväksi ja toivottiin enemmän vuoropuhelua.
”lähtökohtaisesti kyllä esimerkiksi tää just tämmöset viisarit ja joku semmonen väline, millä se lähenee se meidän näkemys sitä työkyvystä, vaikka se onkin sen asiakkaan oma
arvio. Tuossa mulla oli tosi positiivinen näkemys siitä viisarista, tästä Kykyviisarista. ”T4
--tota lomake paljoutta sosiaalipuolella ja tapaamisen yhteydessä, kun siinä on vielä tää
Kykyviisari liitetty, joka on todella aikaa vievä ---mut minua ihan hirvitytti suoraan sanoen
tuo Kykyviisari asian niinku ottaminen siihen rumbaan heti alkuun siihen ensimmäiselle
käynnille—” T8
”No jotenkin tuntuu, että ainakin soten puolella minunkin mielestä, se on mennyt vähän
niinku liiallisuuksiin se kehitetään kehittämisen vuoksi ja sitä vartenhan näitä mittareita on
tungettu ja niitä on pakko käyttää, että sekin on vielä että niitä ei oo ees vapaaehtoisesti
saanut valita, että käyttääkö vai ei, vaan niitä on ollut pakko käyttää.” T5
Palvelunkäyttäjien taloudellinen ahdinko tuli lähes kaikissa keskusteluissa esille. Velkaneuvontaan ohjaamista sekä palvelunkäyttäjien kanssa käytyjä keskusteluja käytettiin työkaluina ja myös
peliriippuvuuden vuoksi ohjattiin A-klinikalle. Velkaneuvonnasta on usein palvelunkäyttäjällä vanhentunutta tietoa ja uskomus, ettei sinne voi hakeutua, jos ei ole vakituisesti työssä. Velkaantuminen nähtiin yhtenä suurena esteenä palveluprosessin etenemiselle. Työntekijät kertoivat palvelunkäyttäjien haluttomuudesta lähteä esimerkiksi työllistymistoimenpiteisiin mukaan, koska he
pelkäävät tulojen katkeamista. Palvelunkäyttäjät kokevat helpommaksi vakituisen työmarkkinatu-
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en ja toimeentulotuen, kuin sen että saattaisi saada hetken aikaa paremman toimeentulon työn
kautta.
”-- niin aikamonella asiakkaalla on semmoinen ajatus, että jos on velkaantunut ja on raha
vaikeuksia, että sinne talous- ja velkanevontaan ei oo mittään järkee, oon joskus ollu yhteydessä viis vuotta sitten ja ne sano, ettei kannata ja ei oo mittään mahollisuutta tehdä
mittään tässä kohtaan, mutta sielläkin ne palvelut on ja kuviot on muuttunut ja ainakin -niitä ainakin kannattaa kannustaa, että lähetään selvittelemään, vaikka yhessä.” T6
”-- tosi vaikee tämä yhtälö, jos on todella iso velkataakka ja on ulos otossa ja tälleen ja
totta kai se vaikuttaa kaikkeen ja halukuutteen lähtee yhtään mihinkään elikkä työhön
lähtemiseen se tuo todella ison esteen ja tuota, jos aatellaan että on nuorista kysymys,
niin se on harmi, jos heidän täytyy oottaa niin kauan, että velat vanhenee tai tapahtuu joku ihme. Ja niitä on tosi paljon ja ne on hyvin surullisia tilanteita ja tavallaan sitten, siinä
kun on pitkään työttömänä niin tulee sitten niitä muita lieveilmiöitä elikkä päihteet ja huumeet ja sitten ihan fyysisiäkin ja psyykkisiä sairauksia—” T8

5.6

Intensiivisen asiakastyön resurssit ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä

Työntekijöiden haastatteluissa tuli esille, että asiakaskunta on hyvin haasteellista ja usein työllistymistä tukevat palvelut eivät ole ajankohtaisia. Esiin nousi, että asiakkaat tarvitsisivat paljon
enemmän intensiivisempää asiakastyötä ja henkilökohtaista palvelua, kuin mitä voidaan tarjota.
Resurssien puute tuli esille niin palvelunkäyttäjien kuin työntekijöidenkin haastatteluissa. Työntekijät toivat esille, ettei aikaa intensiiviselle asiakastyölle ole niin paljoa, kuin haluttaisiin antaa
palvelunkäyttäjille.
”--että mielelläni oisin asiakkaan mukana, mutta se on käytännössä mahdotonta kaiken
työmäärän takia -- se olisi sitä oikeeta asiakastyötä, että voisi lähteä asiakkaan kanssa,
vaikka viemään häntä lääkäriin saattamaan tai minne hän nyt tarviikin apua. Niin en tarkota, että koko ajan kädestä pittää kiinni, mutta kuitenkin antaa tämmöstä tukkee ja jonkun verran on siihen nyt pystynytkin, mutta ei ehkä jatkossa niin paljoo, koska on tullut tätä työtä lisää.” T13
Henkilökohtainen tuki ja palvelu koettiin kuitenkin palveluprosessin parhaiksi puoliksi ja se korostui niin palvelunkäyttäjien puheissa, kuin työntekijöidenkin haastatteluissa. Tukipalveluihin, kuten
psykiatrisen puolen palveluihin on jonoa ja palvelun saaminen koettiin haasteelliseksi. Useiden
asiakkaiden kohdalla olisi tarvetta käyttää niin sanottua ”saattaen vaihdettavaa” työmallia, kun
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asiakkuus siirtyy TE -toimistosta TYPiin. Keskusteluissa tuli esille, ettei lähettävällä taholla aina
ole tarpeeksi tietoa, mikä TYP on tai ainakaan tieto ei kulje asiakkaalle asti. Tiedonkulku koettiin
haasteelliseksi myös työntekijöiden välillä esimerkiksi sairastapauksissa.
”--se saattaen vaihtaen, miksi se ei toimisi myös TE-palveluissa tänne? Eli juurikin, kun
sanoit **** sitä, että ne asiakkaat ohjautuvat meille. Elikkä heitä ei ohjata meille, milloin siinä ehkä olisi enemmän sitä tiedotusta enemmän, mutta niin siinä saattaen vaihtaen tilanteessa tältäkin asiakkaalta vaadittavalta taas sen samojen asioiden ja oman elämäntilanteen ja sen työllistymisen haasteiden niinku kertominen, jää ehkä vähemmälle, kuin siinä
se on tällä tavalla niinku sen työntekijän tuomaa tietoa, siinä asiakkaan läsnä ollessa. Se
voisi olla mielekkäämpi tälle asiakkaallekin ehkä se tilanne, mutta se vaatii niitä resursseja.” T4
”No tästähän on puhuttu tietenkin ennenkin, että lähettävä taho informoisi asiakasta. Että
tuota muutamia on semmoisia, että aina silloin tällöin tullee, että heillä ei oo mitään tietoo
TYPistä, että heidän on vaan tänne laitettu. Laitettu tulemaan tai vähän niinku pakolla,
mutta muutamia vaan -- että enemmän tietoo siltä lähettävältä taholta vois olla.” T13
”Mä oon ite myös huomannut sen ja varmaan muutkin, että asiakkaalla ei oo hirveesti sitä
tietoo, kun he tullee tänne. Kun heiltä kyssyy, että kerrottiinko sulle, että tuota näistä meidän ja että miksi sinä niinku oot tänne tullut tai miksi tuota, mitä nämä meidän palvelut on.
Niin sitä on tosi vähän sitä tietoa, että tavallaan siinä minä aattelen, että meidän pitäs edelleenkin ehkä niinku. Pitäsköhän meidän tehä jottain semmosta, niinku täällä jottain semmoista ohjejuttua pientä näille työntekijöille, koska työntekijöitäkin on TE-toimistossa muuttunut, että he pystys sitten niinku silleen turvallisesti, että tietäs niinku mistä puhuvat ja kertoo sitten. ” T2
Työntekijät nostivat esille, että TYPiin tulee myös asiakkaita, joita ei yksinkertaisesti ainakaan
vielä pystytä auttamaan. Näiden palvelunkäyttäjien työ- ja toimintakyky on niin vajavainen, että
heidän kuuluisi olla sairaseläkkeellä tai sairauslomalla. Sairaseläkeprosessi koetaan kuitenkin
hyvin haasteelliseksi nimenomaan näiden tukipalveluiden puutteiden vuoksi. Pohdittavaksi jäi
seuraavalla portaalle johtoryhmän haastatteluun, onko TYPin missio ja visio kovinkaan selkeä
ainakaan koko toimijakentälle.
”-- Et minusta se on se ongelma kyllä siellä aika pitkälti myöskin, että ensiksi pitäisi olla ne
kunnon paperit. Näkee hirmu heikkoja B-lausuntoja, jolla haetaan eläkettä ja ei oo kunnolla
perehdytty siihen asiaan, niin ne ei mee läpi, mutta osa ei mee, vaikka kuin hyvin tehtäisiin
se selvitys. Niin ne ei vaan mee läpi.” T12
”--niin silloin kun se työ- ja toimintakyky on vajaavaista, ollaan ehkä käyty eläkeselvittelyprosessi ja saatu hylsy sieltä ja hylkäävä päätös siihen eläkehakemukseen, mutta sitten on
hyvin vaikeata määrittää se, että mihin työhön, millaisessa ympäristössä ja millaisella aikataululla sille asiakkaalle olisi mahdollista myös sitten kun sitä peilataan sinne työelämään,
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niin eihän näitä sellaisia työpaikkoja oo, että vaikka 2-3 päivää voinnin mukaan ja 4-6 tuntia voinnin mukaan, niin semmoisia työpaikkoja ei löydy—” T4

5.7

Monialaisten työllistymissuunnitelmien tavoitteet

Monialaisissa työllistymissuunnitelmissa oli työntekijöistä riippuvia erilaisia käytäntöjä. Osa suunnitelmista oli hyvin lyhyitä ja lähinnä niissä kerrottiin, mitä on palvelunkäyttäjän kanssa tehty ja
mikä on niin sanottu suunnitelma. Mainintaa itse tavoitteista ei juuri kaikissa suunnitelmissa ollut
mainittu. Muutamien palvelunkäyttäjien kohdalla ei löytynyt voimassa olevaa monialaista työllistymissuunnitelmaa, vaikka sen tekeminen on TYP -laissa määriteltyä.
Esimerkiksi monialaisessa työllistymissuunnitelmassa oli kirjattu tavoitteet näin:
”Työtoiminnan tavoitteena on arkirytmin ylläpitäminen sekä itseluottamuksen ja varmuuden saaminen ansiotyöhön siirtymiseen. Lisäksi terveydenhuollon palvelut”
tai
”Tavoitteena on saada arkeen hyödyllistä tekemistä, arkirytmin ylläpitäminen, asiakkaalle
mieleisen ammattialan vahvistaminen ja koulutusmahdolllisuuksien selvittely”.
Arkirytmin ylläpitäminen on suhteellisen laaja tavoite, jota voisi pilkkoa pienempiin, konkreettisempiin osiin, kuten nukkumaanmeno tai herääminen tiettyyn kellonaikaan. Konkreettisempia
tavoitteita olisi myös helpompi seurata ja mitata jälkeenpäin. Eräässä suunnitelmassa oli mainittu,
että palvelunkäyttäjä ”on edistynyt tavoitteissaan”, mutta kirjauksista ei löytynyt merkintää, mitä
nämä tavoitteet olisivat olleet. Usein tavoitteisiin ei ollut palattu uudelleen, eikä niiden edistymistä
ollut kirjattu ylös suunnitelmaan. Monesti tavoitteet olivat niin suuria, ettei niitä voida konkreettisesti mitata ja seurata.
Yleisesti ottaen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus eivät näy kovin vahvasti monialaisissa työllistymissuunnitelmien kirjauksissa. Tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, ettei työssä näkyisi tavoitteellisuus, vaan se voi olla myös kirjaukseen ja dokumentointiin liittyvä haaste. Monialaisten
työllistymissuunnitelmien seuranta ei myöskään näkynyt kovin vahvasti, vaikka seurantaa tulisi
lain mukaan tehdä puoli vuosittain.

62

Yhden palvelunkäyttäjän kohdalla oli työntekijä käyttänyt uutta tavoitteellista pohjaa suunnitelman
tekoon ja se näkyi heti selkeästi auttavan tavoitteiden konkretisoimisessa. Tämä uusi suunnitelmapohja oli otettu vastikään käyttöön.

5.8

Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointi osana tavoitteellisen työn tekemistä

Johtotiimin teemahaastattelurungossa oli viisi isoa teemaa; työ- ja toimintakyvyn arviointi ja
mittaus, TYP -työn tavoitteet, resurssit, työnjohtaminen ja kehittäminen ja tukipalvelut.
Aineiston analysoinnin jälkeen nämä tiivistyivät neljään yläluokkaan, alaluokkiin ja niiden alaluokkiin. Kaikki luokat nivoutuvat jollain tavalla myös yhteen. Yläluokat ovat asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointi, TYPin mission ja vision selkeyttäminen, resurssit ja niiden käyttö ja TYPin johtaminen ja kehittäminen. Seuraavalla sivulla on esitelty analyysista tehty kaavio.
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Kaava 7 Johtotiimin aineiston yhteenveto
Keskusteluun johtotiimin haastattelussa nousi päällimmäiseksi asiakkaan työ- ja toimintakyvyn
arviointi, joka jakautuu Kykyviisarin käyttöönottoon ja tavoitteellisen työn tekemiseen. Kykyviisarin
käyttö työ- ja toimintakyvyn mittarina nousi esille jo työntekijöiden teemahaastatteluissa monin eri
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tavoin. Toiset työntekijöistä olivat kokeneet sen raskaana ja haasteellisena käyttää, toisaalta sillä
oli saatu hyviä tuloksia palvelunkäyttäjien kanssa. Johtotiimin haastattelussa selvisi, että Kykyviisari on tulossa valtakunnalliseksi työvälineeksi, jolla pyritään saamaan jatkossa myös vertailutietoa. Tätä seikkaa Kykyviisarista ei tullut esille työntekijöiden haastatteluissa. Johtotiimissä käytiin hyvää keskustelua Kykyviisarin perusteluista ja mitä tulisi huomioida, kun uutta arviointimenetelmää otetaan käyttöön. Osaltaan Kykyviisarikeskustelu liittyi myös teemaan TYPin johtaminen
ja kehittäminen.
”Kuitenkin nyt meillä on olemassa sellainen arviointiväline, työkalu, joka on tarkoitettu nimenomaan, että asiakas itse pystyy niin kuin arvioimaan niin kuin omaa tilannetta, joka on
visuaalinen, joka on monesti asiakkaalle tarpeen, kun nää asiat on yleensä niin abstrakteja, että jotenkin se havainnollistaa asiakkaalle. --että siitä voitaisiin mahdollisesti saada jatkossa jotakin, niin kuin valtakunnallistakin vertailutietoa, siihen miten me mennään ja miten
meillä menee ja miten asiakkaat etenee ja ennen kaikkea me kaivataan sitä, jota me oikeastaan kauhean paljoa tällä hetkellä ei saada, ihan tämmöistä tietoa, että mitkä palvelut
vaikuttaa asiakkaiden tilanteen paranemiseen TYPissä?--” J2
”Mutta tuota on tämä on niin kuin hyvä koettaa nyt huomioida sitten tässä tuessa ja johtamisessa, että juurikin tämmöistä niin kuin haasteellisuuden tuntemusta ja fiilistä siellä on,
koska nyt on niin kuin tärkee sitten koettaa juurikin niitä hyötyjä ja näitä niin kuin tuoda esille, että se niin kuin ei niin nihkeeltä tuntuis ja sitten tietysti toivon, että se käytäntö sitten
osoittaisi sitä, että minkälainen se on, että sitten voidaan ehkä tarkemmin arvioida, että onko tästä sitten sitä hyötyä vai mitä tästä on, että hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa, kun
tätä ollaan nyt tuomassa ja aloittamassa.” J1
Työ- ja toimintakyvyn arviointi liittyy läheisesti tavoitteellisen työn tekemiseen ja tavoitteiden asetteluun yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa. Johtotiimin keskustelussa otettiin esille, millaisia työvälineitä tavoitteiden asettelulle on käytössä. TYPissä oli otettu käyttöön uusi tavoitepohja monialaista työllistymissuunnitelmaa (MOKSUA) tehdessä. Tästä uudesta suunnitelmapohjasta oli puhetta myös työntekijöiden haastatteluissa. Monialaisen suunnitelmapohjan lisäksi Kykyviisarin
käyttö nähtiin yhtenä työkaluna myös tavoitteiden asettamisessa yhdessä palvelunkäyttäjän
kanssa. Keskusteluun nousi sekä työntekijän että palvelunkäyttäjän roolit tavoitteiden asettelussa. Tärkeäksi koettiin myös tavoitteiden määrittely ja mittaaminen sekä pienet konkreettiset tavoitteet.
”Myös nostaisin tuosta seuraavasta kohdasta sen, että työn tavoitteista, että miksi palvelunkäyttäjät eli nää meidän asiakkaat eivät miellä tavoitteita omiksi ja tavoitteet hukkuvat?
Voisko ajatella, että he eivät oo riittävästi ite niin kuin ollut vaikuttamassa niihin tavoitteiden
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muodostamiseen? Ja tota ehkä siinä tää Kykyviisari voi olla apuna, että he ite jotenkin havainnollisesti näkevät ja ite tuottavat sitä tietoa ja sitten sitä kautta voidaan katsoa, että hei
että tässä on aika vaikea tilanne, että tähän meidän pitäisi varmaan jotakin yhdessä miettiä
ja sitten tavoitteet mietitään sen pohjalta, niin ehkä se on niin kuin se, mutta miten tää tukisi tätä tavoitteellista työtä.” J2
”Tähän tavoitteellisuuteen liittyen, nythän me sitä MOKSU suunnitelmapohjaa juurikin sitten tuota muokkailtiin silleen, että sitä kirjaamista nimenomaan ohjais sitten siihen suuntaan--semmoinen konkreettisempi tavoitteen asettelu, koska kuitenkin on tarkoitus, että
niihin sitten seuraavalla kerralla konkreettisesti palataan, että voidaan just todeta, että onko joku tietty suunniteltu asia toteutunut ja millä tavalla se toteutui ja mitä nyt seuraavaksi
sovitaan..” J1
TYPin missiota ja visiota sivuttiin työntekijöiden haastatteluissa keskusteltaessa tiedonkulusta ja
saattaen vaihdettavasta työstä, esimerkiksi kun palvelunkäyttäjä siirtyy TE -toimistosta TYPin
palveluihin. Keskustelu johtotiimissä kosketti nimenomaisesti TYPin lisäarvoa ja sen esille tuomista ja palvelurakenteita ja niiden muutosta. TYPin missiosta ja visiosta oli käyty keskustelua myös
valtakunnallisella tasolla ja sen selkeyttäminen on myös valtakunnallinen tavoite. Keskustelussa
nousi esille, ettei TYPin ”brändi” ole kovinkaan houkutteleva ja tämä oli noussut esille muun muassa valtakunnallisessa palvelumuotoilussa, jossa myös Kainuu oli mukana. Toisaalta TYPin
missiota ja visiota pidetään myös hieman itsestäänselvyytenä, koska laki määrittelee TYPin toimintaa.
”…näinhän se on, että tavallaanhan se on itsestäänselvyys, lakikin jo sannoo, miksi ollaan olemassa, mutta ehkä tässä niin kuin on semmoista epämääräisyyttä ja ja profiloitumista ja terävöitymistä.. ” J1
”..mikä on niin kuin nimenomaan TYPin rooli tilanteessa, kun monialaista vaikeatakin asiakastyötä tehdään niin kuin tuolla peruspalveluittenkin puolella TE-toimistossa ja toisaalta
aikuissosiaalityössä ja Kopakka pilotti nyt kehittää kanssa nyt jotain tota tätä monialaiseen
työhön liittyvää ja ja näin päin pois päin. Se vähän jäi auki siinä, että mikä se TYPin niin
kuin rooli siinä sitten ja lisäarvon, lisäarvosta erityisesti, taidettiin käyttää sitä sanaa. Niin
niin kyllähän se minusta toisaalta ihan hyvä kysymys on. Et on niin kuin tosi paljon monialaista palvelua tarvitsevia ihmisiä ja toisaalta sitten osa niistä ohjautuu TYPiin ja osa on sitten muualla, niin kyllähän sitä sitten voi pohtia sitten, että onko tässä vähän epämääräisyyttä silti tässä meidän missiossa ja visiossa, vaikka se tavallaan itsestäänselvää pitäis
ollakin.”

Palvelurakenteet ja niiden muutokset nousivat esille useassakin eri haastattelussa ja samalla
sivuttiin myös tulevaa sote-uudistusta ja sen vaikutuksia TYPin toimintaan.
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”Tuota minä aattelin silloin kun tätä maakunta- ja sote uudistusta valmisteltiin viime syksynä, että silloinhan TYP olisi tällaisessa muodossa lakkautunut ja tää TYP-laki ois poistunut,
että mitä se ois tarkoittanut meillä. Minä näen, että meillä voisi olla yksi yhtenäinen vastuualue ilman näitä erilaisia tulosyksikköjakoja, joissa ainoastaan toimenkuvissa on määritelty,
ketkä sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat tekevät töitä sitten nimenomaan niitten asiakkaiden kanssa, joilla arvioidaan olevan siinä arviointihetkellä sitten jollakin aika välillä mahdollisuuksia niin kuin tuetusti etsiytyä sinne kuntoutus-, opiskelu-, työelämäpolulle.” J2

Keskusteluun nousi myös resurssit ja niiden käyttö. Tämä keskustelu jakaantui henkilökunnan
jaksamiseen, asiakkuuden pitkittymiseen ja päättämiseen sekä intensiiviseen asiakastyöhön ja
asiakasprofiiliin. Johtotiimissä oltiin hyvin huolissaan, että henkilökunnan jaksaminen nousi esille
palvelunkäyttäjien haastatteluissa.
”Mun mielestä ainakin lähtökohtana on se, että henkilökunnan jaksaminen tai olotila tai kiire ei sais vaikuttaa siihen asiakastyöhön millään tavalla, että sit mun mielestä se on aika
huolestuttavaa, että jos asiakkaat on niin kuin tän nostaneet esille. ”J2

Viimeisenä teemana keskustelussa oli TYPin johtaminen ja kehittäminen. Keskustelussa johtamisesta ja kehittämisestä nousivat esille etenkin tukipalveluihin vaikuttaminen ja valtakunnalliset
haasteet, viestinnän kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, kehittämistyö ja hanketyössä
tehtävä kehittäminen sekä henkilökunnan motivointi mukaan kehittämistyöhön. Tukipalveluihin
vaikuttaminen koetaan johtotiimissä haasteelliseksi, kuin myös terveyspalveluiden saatavuus
valtakunnallisesti. Samankaltaisia tuloksia on saatu esille aiemmissakin TYPin toimintaa koskevissa tutkimuksissa. Tukipalveluista keskusteltaessa esille nousi myös monialaisen yhteistyön
ABC -toimintamalli, jonka avulla pyritään kehittämään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Monialaisen yhteistyön ABC 2019, viitattu 28.6.2019)
”niin ollaan kyllä niin paljon palaveerattu tästä psyk.puolen palveluista ja ollaan terveydenhuollon palveluista. Vähän oon tullut skeptiseksi, että miten hyvin niihin pystyy vaikuttamaan--” J2
”…kovasti viedä läpi nyt tätä monialaisen yhteistyön abc:tä, joka on tarkoitettu nimenomaan paljon tukea tarvitseville ja useita palveluita käyttäville asiakkaille--yritän viedä tuolla vastaanottaja poliklinikkatoimin työryhmässä muun muassa tätä, että tää toimintamalli:
monialaisen yhteistyön abc toiminta malli otettaisiin käyttöön niin kuin laajasti koko soten
alueella..”
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Keskustelussa viestinnän kehittämisestä ja digitalisaation hyödyntämisestä TYPin johtamisessa
ja kehittämisessä nousi esille, että viestinnässä tuntuu aina olevan haasteita ja se koetaan yhteiseksi tehtäväksi.
”--työtyytyväisyyskyselyssä nousee joka vuosi ongelmaksi, että viestintää ei ole tarpeeksi
ja sitähän yritettään, että miten sitä niin kuin saahaan ja sit aina tehdään viestinnän kanssa
kaikkien kanssa ryhtiliikkeitä ja se ei meillä ikinä nouse, se arvosana--” J5
Digitalisaation hyödyntämisessä nousi esille tietoturva-asiat ja usein myös niiden taakse piiloutuminen. Keskustelua käytiin kovasti WhatsApp -applikaation käytöstä, koska sillä on tavoitettu
paljon etenkin nuoria palveluidenkäyttäjiä muissa sosiaali- ja terveyspuolen hankkeissa. Esille
nousi myös se tosiasia, että on tulossa sukupolvi, joka ei käytä sähköpostia tai puhelinta perinteisessä mielessä. Tämä uusi sukupolvi ei soita tai lähetä tekstiviestejä puhelimella. Ongelmana
onkin juuri näiden palvelunkäyttäjien tavoittaminen.
”--että tekniikka ja mahdollisuudet on olemassa, että enempi on kysymys siitä osaamisesta, että osataanko niitä ottaa ja mennään helposti näitten tietosuoja-asioitten taakse,
mitkä on tietysti vakavia asioita ja huomioonotettavia, mutta että HUS on edelläkävijä
näissä ja siellä kyllä oli WhatsAppit käytössä hyvinkin asiakkaiten kanssa--” J1
”Ja sen verran tähän, että kyllähän se näin on, että meidän on pakko miettiä näitä somevälineitä ja tietenkin tätä tietoturvaa huomioon ottaen, mutta jos ajatellaan, että nyt on tulossa tuota sukupolvi, joka ei käytä sähköpostia ja eikä tekstiviestejä ja vielä ei puhelimessa puhu niin, niin kyllähän meidän on pakko miettiä, miten me ne tavoitetaan..” J5
Kehittämistyö ja hanketyössä tehtävä kehittäminen oli yhtenä aiheena TYPin johtamisessa ja
kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään paljon jo jokapäiväisessä työssä, mutta myös erilaisten
hankkeiden kautta. Johtotiimin ajatellaan olevan yksi kehittämisen työväline.
”tavallaan sitä kehittämistä, että se pitäisi olla tavallaan jokapäiväistä perustyötä kehitetään ja sitten näitä isompia kokonaisuuksia sitten niin kuin yhdessä.” J5
”Täällä on niitä yhteisiä palavereita, missä on kehitetty ja työkokouksia ja sitten myöskin
näissä eri toimintamalleissa työntekijät on ollut mukana tekemässä ja näissä työvälineissä esimerkiksi tavoitteellisuudessa ja Kykyviisarin kokeilemisessa.” J1
”…yks semmoinen työkalu on juurikin tämä johtotiimi, kun ** ja ** on tässä tämmöinen
kaksoisrooli, että olette paitsi tiiminvetäjiä/vastaajia, mikä se virallinen onkaan nimitys,
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mutta sitten myös siellä niin kuin asiakastyössä ja kollegoita siellä asiakastyötä tekeville..” J1
Johtotiimissä koettiin myös haastavaksi saada työntekijöitä mukaan kehittämistyöhön. Tämä johtuu osaltaan aikapulasta, koska kehittämistyötä on niin monenlaista samanaikaisesti käynnissä.
Johtotiimissä toivottiin avoimempaa keskustelua ja mielipiteiden ilmaisua esimerkiksi yhteisissä
palavereissa.
”..toivosin, että silloin kun meillä on sellaisia yhteisiä tilaisuuksia ja palavereita, niin me niin
kuin puhuttais niistä asioista ja kun tosiaankin, jos kysytään mielipidettä johonkin asiaan tai
kysytään, että miten on kokenut jonkun asian tai mitenkä, niin silloin sanottais, että minusta
se olis reilua jotenkin, että tuota sillä tavallahan ne asiat etteen mennee, etteen päin mennee, eikä sillä tavalla, että me istutaan sitten hiljaa niissä palavereissa, kun tavallaan kysytään mielipitteitä.” J4

5.9

Seminaari tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista Kainuun TYPissä

Seminaari tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista oli kaikille avoin tapahtuma, joka pidettiin
15.8.2019. Tilaisuuteen kutsuttiin haastatellut palvelunkäyttäjät henkilökohtaisesti sähköpostilla ja
soittamalla. Tilaisuudesta tehtiin mainos (liite 8), jota jaettiin sähköisesti kaikille TYPin työntekijöille, TE -toimiston asiantuntijoille, aikuispuolen sosiaalityöntekijöille ja Kainuun TYPin yhteistyökumppaneille. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua Skype -verkkopalaverin kautta ja se myös
nauhoitettiin. Tilaisuuden tarkoituksena oli saada aikaan rakentavaa vuoropuhelua asiakkaiden,
työntekijöiden ja johtotiimin välille saaduista tutkimuksen tuloksista.
Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä Skype – yhteydellä ja yli 10 henkilöä tuli paikan päälle
Kajaaniin TYPiin. Paikalla oli myös yksi haastatelluista palvelunkäyttäjistä. Keskustelu oli antoisaa ja monipuolista. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti. Tilaisuus kesti noin kaksi tuntia.
Tärkeä asia, joka seminaarin keskustelussa nousi esille, on että palveluiden tulee pystyä muokkautumaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kainuussa on paljon mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä, joista suurin osa on pitkäaikaistyöttömiä. Kainuun TYPin asiakaskunta on
mitä on, emmekä pysty siihen juurikaan vaikuttamaan. Se mihin pystytään vaikuttamaan, on ni-
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menomaan palvelut, joita asiakkaille tarjotaan. Intensiiviselle asiakastyölle ja monialaiselle yhteistyölle on tarvetta.
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6

POHDINTA

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tehtävänä oli selvittää, miten TYPin toiminta edistää palvelunkäyttäjän työ- ja toimintakykyä sekä koettua elämänlaatua. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millaisia esteitä ja auttavia tekijöitä TYPin palveluprosessin etenemiselle on palvelunkäyttäjän näkökulmasta.

6.1

TYP- työn tavoitteet Kainuussa

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö aktivoi palvelunkäyttäjät osallistumaan itse Kainuun TYPin
palveluprosessin kehittämiseen. Kuten osallisuuden määrittelyssä teoriaosuudessa kerrottiin, että
osallistuminen voi tarkoittaa muutakin kuin pelkän tiedonantajaa ja aktiivisimmillaan asiakas voi
olla suuressa roolissa palvelun kehittäjänä (Heikkilä & Julkunen 2005, 4-5, viitattu 8.4.2019).
Tutkimuksellisen kehittämistyön mukaan TYPin toiminta edistää palvelunkäyttäjän työ- ja toimintakykyä sekä koettua elämänlaatua. Lähes jokainen haastateltavista palvelunkäyttäjistä kertoi
elämänlaatunsa parantuneen TYPin asiakkuuden alkaessa ja mainitsi työ- ja toimintakykynsä
parantuneen TYPissä ollessaan tai TYPin asiakkuuden alkaessa. Tulosten mukaan esimerkiksi
kuntouttavassa työtoiminnassa käyminen nostaa palvelunkäyttäjien osallisuuden tunnetta ja näin
ollen myös kokonaisvaltaisesti elämänlaatua. Tästä huolimatta useat palvelunkäyttäjät arvioivat
oman työ- ja toimintakykynsä edelleen aika heikoksi. Kainuun Työllisyyskatsauksien (Kainuun
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, viitattu 1.8.2019) mukaan työttömyys on laskenut vauhdilla ja myös pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Jäljelle jäävä työttömyys on niin sanotusti ”työttömyyden kovaa ydintä”, jotka tarvitsevat ja käyttävät paljon palveluita. Suurin osa näistä työttömistä on aiemmin mainittuja niin sanottuja rakennetyöttömiä.
Palvelunkäyttäjien mielestä esteitä palveluprosessin etenemiselle ovat lähinnä oma fyysinen ja
psyykkinen toimintakyky ja/tai terveydentila. Fyysisiä esteitä ovat muun muassa selkäkivut ja
nivelsairaudet. Haastateltavilla asiakkailla oli vakavia mielenterveysongelmia taustalla ja muun
muassa vakavaa masennusta, ahdistuneisuushäiriötä, paniikkihäiriötä ja sosiaalisten tilanteiden
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pelkoa. Nämä psyykkiset haasteet ovat palvelunkäyttäjien mielestä heidän suurimpia esteitään
työllistymiselle. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan työttömyydellä on negatiivisia vaikutuksia
ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin, fyysiseen jaksamiseen, terveyteen ja myös taloudelliseen
pärjäämiseen. (ks. Kokko ym. 2013; Koistinen 2014; Kajanoja 2018; Rajavaara ym. 2019)
Palvelunkäyttäjien mielestä tukevia asioita prosessin etenemiselle ovat henkilökohtainen tuki ja
apu, jota TYPistä saa saman luukun periaatteella. Useat haastateltavat toivat esille, että esimerkiksi taloustilanteen selvittely yhdessä TYPin työntekijän kanssa on auttanut kokonaisvaltaisesti
pärjäämään paremmin elämässä. Tärkeänä palvelunkäyttäjät pitivät erityisesti sitä, että TYPissä
otetaan heidän omat voimavaransa huomioon. Useat vertasivat palvelua tavallisen TE -toimiston
palveluun, jota pidettiin byrokraattisempana ja etäisempänä. Läheinen suhde työntekijän kanssa
voi toisaalta olla myös haaste prosessin etenemiselle, mikäli palvelunkäyttäjä juurtuu liikaa esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun paikkaan ja ohjaaviin työntekijöihin. Resurssit
intensiiviselle työlle on turvattava jatkossakin.
Tutkimustuloksista oli havaittavissa myös hyvin ristiriitaisia arvioita omasta työ- ja toimintakyvystä. Muutama palvelunkäyttäjistä arvioi itse olevansa täysin työ- ja toimintakykyinen, vaikka haastattelutilanteessa kävi selvästi ilmi asian olevan päinvastoin. Näiden asiakkaiden kohdalla myös
asiakkuus oli jo kestänyt vuosia. Ristiriitaisuutta oli havaittavissa myös toisin päin, kun palvelunkäyttäjä arvioi itsensä täysin työ- ja toimintakyvyttömäksi. Tällöin hänen ei kuitenkaan kuuluisi olla
TYPin asiakkaana, vaan jonkin toisen sosiaalipalvelun piirissä. Työttömien työ- ja toimintakyvyn
arviointi on noussut keskusteluun myös aiemmissa tutkimuksissa ja hankkeissa lähiaikoina. Selvää on, että työttömien työ- ja toimintakyvyssä on puutteita, mutta myös työttömän työkyvyn arviointia tehdään liian vähän. (ks. Kerätär 2016; Kokko ym. 2013; Hakulinen 2019; Huotari 2018)
Työntekijät kokevat eri mittareiden ja työkalujen käytön eri tavalla. Kykyviisari -mittari sai kritiikkiä,
mutta myös kehuja. Työ- ja toimintakykymittari Kykyviisari ollaan parhaillaan ottamassa Kainuun
TYPissä käyttöön kaikissa kunnissa kaikkien palvelunkäyttäjien kohdalla. On selvää, että uuden
työkalun käyttöönotto vie aikaa ja usein myös aiheuttaa niin sanottua muutosvastarintaa.
Tutkimustuloksista selvisi myös, että läheskään kaikkien haastateltavien palvelunkäyttäjien kanssa ei ollut laadittu yhdessä tarpeeksi konkreettisia tavoitteita TYPissä ololle. Palvelunkäyttäjät
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eivät osanneet kertoa tavoitteistaan, eivätkä muistaneet olivatko tehneet lakisääteistä monialaista
työllistymissuunnitelmaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta määrittelee TYPin toimintaa ja myös tavoitteiden asettamista yhdessä
palvelunkäyttäjän kanssa. Monialaisissa työllistymissuunnitelmissa oli puutteita, kuin myös tavoitteiden seurannassa tai niiden kirjaamisessa. Kyseessä on toisaalta varmasti myös dokumentoinnin eli kirjaamisen haaste. TYPissä työskentelevät ihmiset kirjaavat palvelunkäyttäjistä useaan eri
järjestelmään ja TYPPI – järjestelmään kirjaaminen saattaa jäädä vähäisemmälle. TYPissä oli
otettu käyttöön uusi kirjaamispohja monialaisissa työllistymissuunnitelmissa ja yhdellä haastateltavissa oli tämä jo käytössä. Uusi pohja oli selkeämpi ja tuotti enemmän tietoa palvelunkäyttäjän
tilanteesta ja tavoitteista.
Tukihenkilöpalvelun saaminen mainittiin haasteelliseksi määrärahojen vähyyden vuoksi työntekijöiden haastatteluissa, mutta johtotiimin haastattelussa oli päinvastaista tietoa, että määrärahoja
olisi vielä käytössä. Pääsy tukipalveluihin, kuten psykiatrisen puolen palveluihin, on haasteellista
välillä ja se koetaan haasteena myös valtakunnallisesti.

6.2

Tutkimuksellisen kehittämistyön pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset

Tutkimuksellisen kehittämistyön seminaarissa esiteltiin kolme toimenpide-ehdotusta. Alla olevassa taulussa on esitelty nämä kolme suurempaa kehittämiskohdetta ja niiden jakautumista pienempii osa-tavoitteisiin.
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Kuva 7 Kainuun TYPin kehittämiskohteet

Konkreettisten tavoitteiden asettaminen yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa vaatii henkilökunnalta
osaamista ja kouluttautumista. Työn tavoitteellisuuden lisääminen on yksi kehittämistoimenpide,
johon pyritään jo nyt TYPissä muun muassa työ- ja toimintakykymittarina toimivan Kykyviisarin
käyttöönotolla. Kykyviisarin käytöstä olisi hyvä kerätä kokemuksia ja palautetta myös palvelunkäyttäjiltä, kun aikaa on kulunut hieman enemmän sen käyttöönotosta. Kykyviisarin käytön lanseeraamiseen tulisi käyttää tarpeeksi resursseja ja aikaa. Kykyviisarin käyttökokemuksia voisi
kerätä sitä mukaa, kun työntekijät sitä testaavat. Kykyviisarista voisi tehdä sähköisen palautekyselyn palvelunkäyttäjille ja työntekijöille täytettäväksi.
Pitkittyneissä asiakassuhteissa tulisi pohtia yhteisten pelisääntöjen kirjoittamista auki. Olisi hyvä
ehkä käydä enemmän keskustelua siitä, milloin asiakkuus on syytä päättää ja mitkä ovat kriteerit
asiakkuuden päättämiselle. Kaikille TYPin työntekijöille olisi hyvä saada samat kriteerit käyttöön.
Esimerkkinä voisi toimia puolivuosittainen palaveri, jossa käydään yhdessä läpi asiakkaita, joiden
asiakkuus TYPissä on kestänyt yhtäjaksoisesti esimerkiksi yli viisi vuotta. Palaverin voisi koollekutsua palvelunkäyttäjän vastuutyöntekijä.
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Tiedonkulkukanavana työntekijöiden välillä toimisi esimerkiksi TYP -työntekijöiden yhteinen
WhatsApp -ryhmä akuuteille asioille, jonka pelisäännöt käytäisiin ennen käyttöönottoa läpi. Esimerkiksi, mikä on akuuttiasia, josta ryhmään voi laittaa viestiä? Tiedonkulkua voisi tehostaa sähköisten palveluiden avulla, esimerkiksi Teams -alustan käyttöönotolla, Skype -verkkopalavereilla
sekä viikoittaisten pika-tiimipalavereiden avulla, joita voitaisiin pitää Teamsin tai Skypen kautta.
Tiedonkulkuun TYPin palvelusta lähettävän organisaation ja palvelunkäyttäjän välille olisi hyvä
tehdä selkokielinen ohjeistus. Lähettävä taho eli TE – toimiston asiantuntija kävisi jokaisen palvelunkäyttäjän kanssa läpi tämän kyseisen ohjeistuksen ennen asiakkuuden siirtymistä TYPin palveluihin.
Henkilökunnan jaksamisen parantamisen työkaluna voisi käyttää yhteistä tyytyväisyyskyselyä,
jossa samalla kysyttäisiin TYPin työntekijöiltä, miten mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi tulisi
toimia. Kyselyn pohjalta voitaisiin kartoittaa jatkotoimenpiteitä. Kyselyiden tehostamiseksi toimisi
myös yhteinen virkistyspäivä ja -aika, jolloin olisi hyvä keskustella yhdessä siitä, miten jokaisen
työnjaksamista voidaan kehittää. Keskustelua resursseista ja niiden käytöstä voisi myös lisätä
yleisellä tasolla.

6.3

Jatkotutkimusaiheet

Aineiston laajuus antaisi aihetta perehtyä myös tutkimustehtävien ulkopuolelta nousseisiin aiheisiin. Erityisesti työntekijöiden kanssa tekemä SWOT -analyysi oli niin laaja, että sitä voisi vielä
tutkia lisää. Lisätutkimuksen arvoinen asia olisi myös pelkästään elämänlaadun tutkiminen pitkäaikaistyöttömien keskuudessa jonkin käytettävissä olevan elämänlaadun mittarin avulla.
Lisäksi suppeampana tutkimusaiheena toimisi vain tietyn ammattialan työttömät, esimerkiksi työttömät siivoojat Kainuussa, koska Työnvälitystilastojen mukaan (Kainuun Elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskus, viitattu 11.8.2019) jokaista työtöntä siivoojaa kohden olisi 2,5 avointa työpaikkaa. Tutkimus voisi avata sitä, miksi juuri tämä ammattialan työttömät eivät työllisty, vaikka töitä
olisi tarjolla.
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6.4

Tutkimuksellisen kehittämistyön luotettavuuden arviointi

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimuksen eri vaiheissa; kuinka aineisto
on kerätty ja analysoitu, kuinka tulokset ovat raportoitu ja kuinka totuuden mukaista tietoa tutkimuksella on kyetty tuottamaan. Luotettavuuden kriteereitä ovat muun muassa uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–133) Aineiston on kerätty tutkimussuunnitelman mukaisesti. Aineistoa on täydennetty myös luotettavuuden kannalta
tärkeillä moniammatillisilla työllistymissuunnitelmilla. Moniammatilliset työllistymissuunnitelmat
vahvistivat tutkimustulosta tavoitteiden puutteellisuudesta, jotka saatiin haastattelemalla palvelunkäyttäjiä. Tutkimustulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmat tutkimukset aiheesta valtakunnallisella tasolla. Tutkimustulokset on raportoitu hyvin tarkasti, ja analysoinnin eri vaiheet havainnollistettu kaavioin. Tuloksissa on suoria lainauksia aineistosta, joka lisää analyysin luotettavuutta.
Haastattelun luotettavuutta voi heikentää se, että tutkittavat haluavat antaa sosiaalisesti suotavia
vastauksia. Haastatteluaineisto on aina konteksti- ja tilannesidonnaista. Esimerkiksi haastateltavat saattavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Tämä täytyy
ottaa huomioon tuloksia tulkitessa ja niiden yleistämisessä. (Hirsjärvi ym. 2003, 193–194) Tämän
tutkimuksen luotettavuutta voi parantaa se, etteivät haastateltavat tunne haastattelijaa entuudestaan, jolloin haastattelija on heille neutraali ihminen. Tästä huolimatta oli havaittavissa, etteivät
palvelunkäyttäjät mielellään tuoneet esille negatiivisia asioita heti ensimmäisenä ja yleensä kehittämiskohteita tuli esille vasta haastattelun loppupuolella, kun luottamussuhde haastattelijaan oli
syntynyt. Mikäli samoja palvelunkäyttäjiä olisi haastateltu myöhemmin esimerkiksi tutkimuksen
loppupuolella uudelleen, olisi voitu saada lisää konkreettisia kehittämisehdotuksia. Työntekijöiden
ryhmäteemahaastatteluissa on myös otettava huomioon se, että joskus ryhmässä haastateltava
ei halua ottaa negatiivisia asioita esille, mikäli pelkää niiden vaikuttavan työsuhteeseen tai muiden työntekijöiden kohtaamisiin. Pidättäväisyyttä ei kuitenkaan ollut havaittavissa, vaan työntekijät puhuivat vapautuneesti myös haasteista ja ottivat esille työn johtamisen ongelmakohtia. Tutkimustulosten siirrettävyys on osaltaan myös mahdollista, koska tulokset ovat linjassa ympäri
Suomea tehtävissä samankaltaisissa pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvissa tutkimuksissa.
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Luotettavuutta voidaan arvioida myös saturaation käsitteellä, joka tarkoittaa, että aineiston keruussa ei etukäteen päätetä, miten monta tapausta tutkitaan, vaan aineiston keruu päätetään,
kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa. Aineisto on silloin riittävä ja tätä ilmiötä kutsutaan myös kyllääntymiseksi. (Hirsjärvi ym. 2003, 169) Palvelunkäyttäjien aineistoa litteroitiin sitä
mukaa kun sitä kertyi. Jo puolessa välissä aineistoa oli havaittavissa samojen haasteiden ja vahvuuksien nousevan esille palvelunkäyttäjien puheessa. Tämän jälkeen haastateltavina oli vielä
neljä palvelunkäyttäjää, jonka jälkeen juurikaan mitään uutta tietoa ei haastatteluissa tullut esille.
Lopulta palvelunkäyttäjien haastatteluja oli yhdeksän kappaletta ja lisäksi yksi ”testihaastattelu”
alussa. Aineistoa kertyi lopulta todella paljon, koska lähes kaikki työntekijät osallistuivat ryhmäteemahaastatteluun ja johtotiimin haastattelu kesti lähes kaksi tuntia. Lisäksi tutkimuksen edetessä ilmeni tarve tarkentaa ja varmentaa tietoja monialaisista työllistymissuunnitelmista. Työntekijöiden kanssa tehty SWOT -analyysi TYPin nykytilasta olikin niin mittava, että se oli tarpeen pitää
esiaineistona. Työntekijöiden osallisuus niin SWOT -analyysin teossa kuin haastatteluihin osallistumisessakin oli aktiivista.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta. Aineiston analyysissa keskeisintä luotettavuuden kannalta on luokittelujen tekeminen
ja näiden perustelu. Myös useiden menetelmien yhdistäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Tutkimusmenetelmiä yhdistettäessä käytetään termiä triangulaatio. (Hirsjärvi ym. 2003, 213–215)
Tutkimusprosessin luotettavuutta lisää myös sen neutraalisuus, sovellettavuus, tutkimuksen totuusarvo ja pysyvyys. Todellisuus on monikerroksinen ja monista mahdollisuuksista koostuva.
Tutkijalla on luottamuksellinen suhde haastateltavaan. Tärkeätä on kuvata tutkimusprosessi
mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. (Janhonen & Nikkonen 2003, 196–200) Käytetyt
menetelmät, kuten Bikva -arviointimalli, teemahaastattelut ja tulosten analysoinnit on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tutkimusprosessi on esitelty ja havainnollistettu kuvin sekä
liittein mahdollisimman selkeästi.
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytettiin useita eri aineistoja ja pyrittiin etsimään vastauksia
kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaat eli palvelunkäyttäjät, työntekijät ja johtotiimi. Aineistoina
toimivat yksilö- ja ryhmäteemahaastattelut, työntekijöiden kanssa tehty TYPin nykytilan SWOT analyysi niin sanottuna esiaineistona ja monialaiset työllistymissuunnitelmat lisäaineistoina. Luotettavuutta opinnäytetyössä parantaa myös teemahaastattelujen nauhoittaminen ja aineiston
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litteroiminen sanasta sanaan. Tutkimuksen uskottavuutta parantaa tulosten läpikäyminen haastateltavien kanssa ja se, että heillä on ollut mahdollisuus arvioida tulosten paikkansapitävyyttä yhteisessä keskustelutilaisuudessa, joka on osa tutkimuksellisen kehittämistyön kehittämisvaihetta.

6.5

Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys

Opinnäytetyölle haettiin tutkimusluvat Kainuun Sotelta sekä Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tietoisen suostumuksen periaatteen (Turku CRC, viitattu 8.4.2019) mukaisesti on otettu huomioon
tutkittavien anonymiteetti ja etenkin gdpr-laki uudistus (Tietosuoja, viitattu 8.4.2019) lomakkeiden
teossa ja henkilötietojen käsittelyssä. Tietoisen suostumuksen periaatteen mukaisesti (Turku
CRC, viitattu 8.4.2019) haastateltaville on kerrottu heidän oikeuksistaan, opinnäytetyön tarkoituksesta ja työssä käytettävistä menetelmistä. Työntekijöille on pidetty erillinen esittelykierros TYPin
kehittämispäivässä, jossa käytiin läpi tutkimussuunnitelma. Tietoisen suostumuksen periaatteen
mukaisesti on myös jokaiselle haastateltavalle palvelunkäyttäjälle kerrottu henkilökohtaisesti, että
osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja että osallistumisen voi peruuttaa milloin
tahansa esimerkiksi soittamalla tai laittamalla viestiä tutkimuksen tekijälle. (Turku CRC, viitattu
8.4.2019) Haastateltaville on korostettu, ettei syytä osallistumisen perumiselle tarvitse kertoa.
Raportissa käytettiin harkitusti suoria lainauksia etenkin palvelunkäyttäjien aineistoista haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi. Haastatteluotos oli kuitenkin suhteellisen pieni.
Teemahaastatteluissa ei kerätty henkilötietoja. Haastateltava sai jättää vapaaehtoisesti omat
yhteystietonsa ruokakaupanlahjakortin arvontaa varten, mutta yhteystietoja ei kerätty muuta tarkoitusta varten, eikä niitä pysty yhdistämään pidettyihin haasteluihin. Tutkimukseen osallistujat
saivat saatekirjeen ja teemahaastatteluihin osallistujilta pyydettiin kirjallinen suostumuslomake.
Saatekirjeessä kerrottiin, mihin tutkimuksen aineistoa käytetään ja kuinka tutkimus suoritetaan.
Suostumuslomakkeella varmistettiin, että tutkittava on osallistunut tutkimukseen vapaaehtoisesti
ja antanut luvan häntä koskevien asiakirjojen ja dokumenttien käyttöön tutkimuksen puitteissa.
Itse haastattelutilanteessa käytiin läpi uudelleen edellä mainitut dokumentit, pyydettiin allekirjoitukset ja muistutettiin, että tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää ilman perusteluja, milloin
vain. Kaikki annetut tiedot hävitetään asianmukaisesti silppuroimalla tutkimuksen jälkeen.
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TYPIN PALVELUPROSESSIKAAVIO

LIITE 1
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TYPIN SWOT-ANALYYSI NYKYTILASTA 13.3.2019

87

LIITE 2

ASIAKKAIDEN TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

LIITE 3

Kerro itsestäsi taustatietoja?
Esimerkiksi ikäsi, paikkakunta, oletko työssä/työtön/opiskelija vai jotain muuta? Jos haluat voit kertoa, onko
sinulla perhettä ja keiden kanssa asut tällä hetkellä

Miksi olet täällä?
Miten päädyit TYPin asiakkaaksi? Mitä silloin tapahtui? (kuka teki mitäkin) Miltä se tuntui? Miten koit sen siinä
tilanteessa?

Tavoitteet
Mitä tavoitteita/odotuksia sinulla on täällä TYPissä ololle? Millaisia tavoitteita olette asettaneet yhdessä
työntekijän kanssa sinulle? (esim. monialainen työllistymissuunnitelma ja siinä olevat tavoitteet)

Toiminnan sisältö (prosessin toimivuus)
Kokemuksia TYPin prosessista (polku, jonka olet kulkenut täällä) Mitä esteitä olet kokenut, jotka ovat
vaikuttaneet tavoitteidesi saavuttamiseen? Mitkä asiat ovat tukeneet ja auttaneet sinua tavoitteidesi
saavuttamisessa? Minkälaisia vaikutuksia TYPin toiminnalla on ollut sinun elämääsi?

Koettu elämänlaatu
Miten itse koet pärjääväsi tällä hetkellä? (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen puoli) Millainen on jaksamisesi
arjessa? Oletko kokenut olevasi masentunut tai yksinäinen? Koetko että sinulla tarpeeksi sosiaalisia suhteita
(ystäviä)? Onko elämänlaatusi sellainen kuin haluaisit sen olevan?
Esimerkiksi, mitä haluaisit tehdä toisin tai mikä asia olisi toisin, jos itse voisit siihen vaikuttaa? Onko
elämänlaatusi parantunut/huonontunut sen jälkeen, kun asiakkuutesi TYPiin alkoi?
Millaista elämä oli ennen tätä? Miten TYPin toiminta on sitä muuttanut?
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Työ- ja toimintakyky
Millainen on mielestäsi työkykysi tällä hetkellä? Voit halutessasi, vaikka arvioida sitä numero asteikolla 1-10,
jossa 10 on paras mahdollinen työkyky ja 1 täysin työkyvytön. Millainen on toimintakykysi? Esim. Arjen
askareiden hoitaminen, sosiaaliset suhteet ja oma jaksaminen?
Miten TYPin toiminta on vaikuttanut työ- ja toimintakykyysi?

Osallisuus ja vaikuttaminen omiin asioihin
Koetko, että pystyt vaikuttamaan omiin asioihin?
Koetko kuuluvasi johonkin porukkaan/yhteisöön?
Luotatko viranomaisiin? Millainen luottamus sinulla on TYPin henkilökuntaa kohtaan? Uskotko, että he
pystyvät auttamaan sinua tavoitteidesi saavuttamisessa?

Kriisit ja ristiriidat
Oletko kokenut ristiriitatilanteita täällä? Millaisia kokemuksia sinulla on niistä? Miten ristiriidat ovat sitten
ratkenneet?

Tulevaisuuden haaveet/tavoitteet
Mihin olet täältä menossa? Tai mikäli, et ole enää TYPin asiakas, niin missä olet tällä hetkellä?
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YKSILÖTEEMAHAASTATTELUN AINEISTOJEN LUOKITTELU
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LIITE 4

OHJEISTUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE TYÖNTEKIJÖILLE

LIITE 5

Henkilökunnan yhteiset teemahaastattelut pidetään Skype-palaverina sovittuna ajankohtana. Skype-palaverit
nauhoitetaan aineiston litterointia varten. Tutkimuksen kannalta jokaisen osallistuminen haastatteluun on erittäin
tärkeätä.
Ohjeita palaveriin osallistumiseen:


Tulethan linjoille noin 5-10 minuuttia ennen palaverin alkua, jotta voimme testata mikrofonit ja muut
tekniset seikat



Mikäli ongelmia yhteyden kanssa, niin soitathan minulle p. 041-544 9923



Jos mahdollista, niin laitathan oman ja työpuhelimen äänettömäksi palaverin ajaksi



Pyritään puhumaan vain yksi kerrallaan ja selkeästi artikuloiden, jotta nauhoitukset pystytään
purkamaan tekstiksi haastattelun jälkeen



Olisi hyvä, jos jokainen esittelisi alkuun itsensä lyhyesti



Pysytään asiassa ja annetaan puheenvuoroja kaikille osallistujille

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta!
Ystävällisin terveisin;
Milla Tikkanen
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TYÖNTEKIJÖIDEN TEEMAHAASTATTELUJEN RUNKO

LIITE 6

Esteitä palveluprosessin etenemiselle (palvelunkäyttäjien haastatteluissa esille tulleita)
Mitä näistä esteistä tulee mieleen ja miksi nämä ovat mahdollisesti nousseet esille? Mitä keinoja näiden
esteiden voittamiseksi on?


Omat voimavarat



Fyysiset vaivat ja sairaudet



Heikko työ- ja toimintakyky



Ristiriitaiset arviot työ- ja toimintakyvystä



Monialainen työllistymissuunnitelma on tuntematon käsite



Tavoitteet TYPissä ololle puuttuu tai ei ole konkreettisia tavoitteita



Psyykkinen elämänlaatu (ahdistuneisuus, pelkotilat, masennus, paniikkihäiriö)



Tiedon puute TYPin palveluista ja tiedonkulku eri työntekijöiden välillä



Ristiriidat jääneet selvittämättä TYPin työntekijän kanssa



Heikko taloudellinen tilanne ja velkaantuminen



Kuntouttavasta työtoiminnasta ei edetä työllistymiseen



Työkokeilujen kestot liian lyhyitä



Ei konkreettisia keinoja auttamiseen



Kevennettyä työtä ei löydy



Resurssipula TYPissä ja työntekijöiden vaihtuvuus



Oman lapsen erityistarpeet ja oma elämäntilanne esteenä työllistymiselle



Ei luottamusta työntekijää kohtaan
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Palveluprosessia tukevia tekijöitä (asiakkaiden haastatteluissa esiin tulleita)
Mistä tukevat tekijät johtuvat ja mitä näistä tulee mieleen?


Luottamus työntekijää kohtaan



Tuttu ja turvallinen sama työntekijä jo vuosien ajan



Henkilökohtainen tuki ja neuvonta



Keskustelut työntekijöiden kanssa (avoimuus ja ymmärtäväisyys)



Monialaiset palvelut (hoitosuhde psyk.polille ja pääsy terveydenhoitajalle/lääkärille)



Kuntouttavaan työtoimintaan pääsy ja sosiaaliset suhteet kuntouttavan työtoiminnan työpaikoilla



Osallisuus ja vaikuttaminen omiin asioihin



Taloudellisen tilanteen selvittely



Asioiden käsittely helpompaa TYPissä kuin TE-toimistossa



Elämänlaadun paraneminen yleisesti TYPin asiakkuuden alkaessa

Miten TYPin toiminta edistää palvelunkäyttäjän koettua elämänlaatua ja työ- ja toimintakykyä?


Elämänlaatu koettu paranevan TYPissä ollessa. Mistä tämä johtuu?



Työ- ja toimintakyvyn arviointi palvelunkäyttäjillä on hyvin epärealistisesti joko ylä- tai alakanttiin, mistä
tämä johtuu?
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JOHTOTIIMIN TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

LIITE 7

1. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA MITTAUS


Miksi arviointimenetelmät koetaan haasteelliseksi (esim. kykyviisarin käyttö)



Miten arviointia ja mittausta voidaan kehittää?



Palvelunkäyttäjien ja työntekijöiden arviot työ- ja toimintakyvystä ovat ristiriitaisia, miten tätä
voisi parantaa?

2. TYP-TYÖN TAVOITTEET


Miksi palvelunkäyttäjät eivät miellä tavoitteita omikseen ja tavoitteet hukkuvat?



Miksi kaikkiin tavoitteisiin ei päästä?



Mikä on TYPin missio ja visio?



Miten nämä implementoidaan henkilökunnalle?

3. RESURSSIT


Palvelunkäyttäjät tuovat esille henkilökunnan jaksamisen ja resurssit, mistä tämä johtuu?



Henkilökunta tuo esille, ettei intensiiviselle asiakastyölle ole tarpeeksi aikaa, miksi näin?



Miten resursseja pystytään hyödyntämään enemmän ja työn vaikuttavuutta lisäämään?

4. TYÖN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN


Miten henkilökunta otetaan mukaan työn kehittämiseen?



Kuinka tiedotusta ja tiedonkulkua voisi tehostaa?

5. TUKIPALVELUT


Onko tukipalveluita tarpeeksi saatavilla?



Voidaanko työttömien psyk.puolen palveluita tehostaa?



Tukihenkilöpalvelun saaminen, voiko sitä parantaa?



Terveydenhuollon palvelut hitaita ja prosessia hidastavia, pystyykö tähän vaikuttamaan?
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MAINOS OPINNÄYTETYÖN SEMINAARISTA

LIITE 8
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