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1  JOHDANTO 

 

 

Työttömyys ja siihen liittyvät ongelmat ovat nykyisessä laajuudessaan olleet osana 

suomalaista yhteiskuntaa 1990–luvun lamasta lähtien. Marraskuun lopussa 2012 oli 

Työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystilastojen tietojen mukaan 257 000 työttömäksi 

työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 suurempi kuin 

edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys koskettaa suoraan noin kymmenes-

osaa työllisistä ja välillisesti jopa miljoonaa suomalaista. Näiden lukujen valossa on 

vaikea ajatella, että työttömyys on pelkästään yhteiskunnan marginaalinen ongel-

ma, jonka hoitamiseksi riittävät työttömästä etäännytetyt tai sähköisten viestimien 

avulla välitettävät työvoimapalvelut. 

 

Työtön ei halua olla työttömänä, jos töitä on tarjolla. Töihin mennään, vaikka kunto 

ja terveys eivät työntekoa kestäisikään. Työskennellessäni Kalajoen kaupungin 

työnsuunnittelijana, huomasin usein, ettei työpaikan saaminen yksistään kuntoutta-

nut työtöntä, vaan lisäksi olisi tarvittu ohjausta ja muita toimenpiteitä kuntoutuksen 

prosessin käynnistymiseen. Erityisesti huolenani olivat työttömien sairaudet ja nii-

den hoitamattomuus, sillä työttömyyden aikana mentiin lääkäriin vasta viimeisessä 

hädässä. Tältä pohjalta lähdettiin rakentamaan Työkyky- ja työtaitopassi –projektia 

ja tavoitteena oli koota projektin toimijoiksi kaikki työmarkkinoilla toimijat ja saada 

verkosto niin laajaksi, että sen kautta mahdollistetaan kokonaisvaltaiset palvelut 

sekä tuettu työllistyminen työttömille. 

 

Olen myynyt perheyrityksen tuotteita alle kymmenvuotiaasta. Silti, vasta tutkijan 

roolissa ymmärsin, että Työkyky- ja työtaitopassi –projekti oli kuin yritys, josta oli 

saatavilla eri palvelutoimittajien kautta kaikki kuntoutusta ja työllistymistä tukevat 

palvelut. Kansantaloustieteessä löytyy myös mittarit tuotteiden ja palveluiden sovel-

tuvuuden mittaamiseen, joka tietenkin vähittäiskaupassa on myynti. Kuntoutus- ja 

työllistymispalveluiden soveltuvuutta voidaan määrittää yksilön hyvinvoinnin kautta. 

On haasteellista rakentaa hyvinvoinnin palvelujärjestelmää, koska yksilön palvelu-

tarpeet ovat niin erilaisia ja tulosten määritteleminen sekä mittaaminen vaikeaa. 

Työkyky- ja työtaitopassi –projektissa uudistettiin kuntoutus- ja työllistymispalvelu-

jen jakelukanavat siten, että kaikki työmarkkinoilla toimijat saatiin saman katon alle. 
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Projektissa kehitettiin myös terveys-, sosiaali- ja työllistymispalvelujärjestelmiä niin, 

että palvelut rakennettiin suoraan asiakkaalle. Näin ollen kaikki projektin kautta 

saadut palvelut olivat yksilöllisiä ja suoraan asiakkaalle räätälöityjä. 

 

Opinnäytetyössäni keskityn siis Työkyky- ja työtaitopassi –projektiin, joka toteutet-

tiin Kalajoella vuosina 2009 – 2012. Projektin tavoitteena oli kehittää malleja työt-

tömien kuntoutukseen ja työllistymiseen. Työkyky- ja työtaitopassi –projekti oli Eu-

roopan Sosiaalirahaston rahoittama ja sitä hallinnoi sekä Kalajoen kaupunki että 

Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus, jonka vastuulla oli projektin työvoimapoliittisia 

toimenpiteitä sisältävä osuus. Kalajoen kaupungin hallinnon alla toimivat projekti-

koordinaattori ja yksilövalmentaja, jotka vastasivat projektin koordinoinnista, palve-

lun kehittämisestä ja asiakasprosesseista kokonaisuudessaan. Työkyky- ja työtai-

topassikoulutuksen järjestäjänä toimi Jedu Ylivieskan ammattiopisto. 

 

Työkyky- ja työtaitopassi –projekti oli myös ensimmäinen Suomessa toteutettu ja 

työttömille kohdennettu kehityshanke, johon sisällytettiin opinnollinen kuntoutus. 

Opinnollisen kuntoutuksen prosessi, joka kehittää oppijan psykososiaalisia taitoja, 

oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa, voidaan hyvin nähdä myös kuntoutu-

mista ja työllistymistä edistävänä prosessina. Sekä projektin että opinnollisen kun-

toutuksen tavoitteena oli mahdollistaa paluu opiskelun tai työelämän pariin. 

 

Olen ollut mukana Työkyky- ja työtaitopassi – projektissa työsuunnittelijana suunnit-

teluvaiheessa ja projektikoordinaattorina toteutusvaiheessa. Projektin päättyessä 

minulle jäi tunne, etten projektin loppuraportissa saanut riittävästi avattua projektin 

toimintamalleja. Halusin myös haastaa itseni löytämään projektista jotakin uutta. 

Erityisesti minua kiinnosti se, miten opinnollista kuntoutusta oli sovellettu projektis-

sa. Toisena tutkimuksen tavoitteena oli löytää työmarkkinoilla sekä kuntoutus- ja 

työllistymispalveluissa toimivat ja heidän käytäntönsä. Tarkastelen työssä myös 

projektin asiakasprosesseja, joiden avulla tutkin, miten palveluketjua täydennettiin, 

jos palvelua ei ollut saatavilla palvelujärjestelmän kautta. 
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2  AVAINKÄSITTEET 

 

 

2.1  Pitkäaikaistyötön ja vaikeasti työllistyvä 

 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (JTPL, 1295/2002) määritellään 

pitkäaikaistyötön seuraavasti: työtön työhakija, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuu-

kautta työttömänä työnhakijana sekä työnhakija, joka on ollut useammassa työttö-

myysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Vaikeasti 

työllistyvällä tarkoitetaan työtöntä työnhakijaa, jolla on oikeus työmarkkinatukeen ja 

joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päiväl-

tä. Pitkäaikaistyöttömän ja vaikeasti työllistyvän määritelmät perustuvat työttömyys-

päivien kertymään, eivätkä kerro suoraan mitään työttömyyden pitkittymisen syistä. 

(STM 4/2011, 7-8; TEM 13/2011, 40.) 

 

 
2.2  Työnhaku-, hyvinvointi- ja jatkosuunnitelma 

 

Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksessa opiskelijat tekivät itselleen työhaku-, hyvin-

vointi ja jatkosuunnitelmat, joihin kerättiin koulutuksen aikana tehtyjen kartoituksien 

tulokset sekä suunnitelmat jatkotoimenpiteistä. Suunnitelmat sisälsivät mm. opiske-

lijan ammatillisten osaamisalueiden määrittelyt, harjoittelupaikasta saadut arvioinnit, 

opiskeluvalmiuksien arvioinnit, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioinnit, hy-

vinvointitavoitteet ja jatkotoimenpiteet sekä kouluttautumis- ja työllistymissuunnitel-

mat.  

 
 
 
2.3  Työllistymistä edistävät toimenpiteet ja työvoimapoliittinen kou-

lutus  

 

Työmarkkinatuen saajan työllistymistä voidaan työvoimaviranomaisen osoituksesta 

edistää siten, että työmarkkinatuen saaja osallistuu työharjoitteluun, koulutukseen, 

ammatinvalinnanohjaus- ja kuntoutustoimenpiteisiin tai muihin kohtuullisiksi katsot-

taviin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.(Laki työmarkkinatuesta 1542/1993). 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (JTPL, 1295/2002) työvoimapoliitti-
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sella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin pe-

rustein hankkimaa koulutusta. 

 

 
2.4  Kuntouttava työtoiminta 

 

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämään toimintaa, jonka 

tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymi-

selle, ja jossa ei synny virka- eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai 

toteuttavan tahon välille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189). 

 

 

2.5  Työkyky 

 

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat vaikuttaneet siihen, miten työkyky mää-

ritellään. Työkykyä voidaan tarkastella esimerkiksi työterveyshuollon, kuntoutuksen 

tai työttömyyden näkökulmasta, jolloin pelkästään objektiivinen arviointi ei riitä, 

vaan yksilön oma subjektiivinen arvio ennustaa hyvin tulevaa työkykyä ja työkyvyt-

tömyyttä. (Gould, Polvinen, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 20.) 

 

Karjalaisen ja Kerättären (2010) tutkimuksessa käytettiin työkykykäsitteen tilalla 

työllistymiskäsitettä, koska se kattaa pitkäaikaistyöttömän kohdalla laajemmin yksi-

lön tilanteen. Käsitteeseen kuuluu työ- ja toimintakyvyn lääketieteellisen arvioinnin 

lisäksi henkilön elämänkulun ja työhistorian yhtäaikainen tarkastelu. Hetkellinen 

toimintakyvyn arviointi ei riitä, vaan on tiedettävä syyt, miksi edelliset työllistymisyri-

tykset ovat kariutuneet. 
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3  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisen tut-

kimusmenetelmän avulla voidaan ymmärtää, tunnistaa ja selittää Työkyky- ja työtai-

topassi – projektin toimintamalleja sekä saada tietoa työttömän elämästä ja koke-

muksista. Laadullista tutkimusmenetelmää käyttämällä on opinnäytetyössä kuvattu 

työttömän merkitykselliseksi koettuja tapahtumaketjuja, jotka ovat johtaneet kuntou-

tumiseen tai työllistymiseen. 

 

Tutkimus on toteutettu kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisenä tutkimuksen koh-

teena on ollut projektin suunnittelu ja erityisesti se, mihin tarpeeseen projektin on 

suunniteltu vastaavan. Tässä vaiheessa on määritelty projektin yhteistyökumppanit 

ja mukaan tulleet muut organisaatiot. Tutkimusaineistona on käytetty projektisuun-

nitelmaa sekä työsuunnittelijan havainnointiin perustuvaa kokemusta. Tutkimuksel-

lisesti merkittäväksi nouseekin osallistuvan havainnoinnin laajuus tutkimuksessa, 

sillä tutkija on toiminut sekä työnsuunnittelijana projektin suunnitteluvaiheessa että 

projektikoordinaattorina projektin toteutusvaiheessa. Eri rooleissa toimiminen on 

ollut tutkijalle haasteellista ja tutkijan perspektiivin eriytyminen on vienyt hieman 

suunniteltua enemmän aikaa. Tutkimuksessa limittyvät eri roolien kautta tehdyt ha-

vainnot. Kokonaisvaltaisesta filosofisesta näkökulmasta tarkastellen, osallistuvalla 

havainnoinnilla tarkoitetaan kaikkea empiiristä tutkimusta, jolloin ainoastaan oman 

yhteiskuntansa osallistuvana jäsenenä voi ymmärtää havainnot jokapäiväisen elä-

män empiirisestä todellisuudesta. Tämä jäsenyys tuo mukanaan valtaisan reservin 

'terveen järjen' tietoa, roolikäsityksiä, luokitteluja jne. Tällaisen kulttuuriin sidotun 

tiedon oppiminen edeltää tieteellisten teorioiden ja metodien oppimista. Siten kaik-

kein perustavimmassa mielessä kaikki sosiaalitieteiden empiirinen tutkimus käsittää 

osallistuvaa havainnointia, koska se edellyttää tällaista sosiaalista kompetenssia. 

(Johnson 1975, 21.) 

 

Voidaan myös ajatella niin, ettei osallistuvalle tutkijalle pelkkä tutkijan rooli riitä, 

vaan tutkijan ja tutkittavien välillä pitää olla merkittäviä suhteita. Osallistuva havain-

nointi edustaa vakaata moraalista vastuuta, joka vaatii tutkijaa osallistumaan niin 

läheisesti kuin mahdollista tutkittavien kokemuksiin. Sen vuoksi hänen on opittava 
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heidän kielensä ja ymmärrettävä heidän toimintonsa heidän arvostamiensa sosiaa-

listen määritteiden puitteissa. Heidän pukeutumistyylinsä ja eleittensä tarkoitus pi-

tää myös ymmärtää. Havainnoitsijan tulee – kykyjensä mukaan – oppia tarkastele-

maan kohteittensa maailmaa heidän perspektiivistään. Ennakko-odotukset ja ste-

reotyypit on unohdettava. On omaksuttava joustava ja suhteutettava lähtökohta. 

(Denzin 1970, 365.) 

 

Toisena tutkimusvaiheena on ollut projektin toiminnan kuvaus ja analysointi. Projek-

tin asiakasprosessit on kirjoitettu auki ja samalla on määritelty prosessissa toimijat. 

Näitä malleja on peilattu ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmään ja sen 

kautta saataviin palveluihin. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa ovat olleet siirty-

mävaiheiden tilanteet sekä asiakkaan saama tuki ja ohjaus. Erityisesti on tutkittu 

sitä, että katkeavatko kuntoutuksen ja työllistymisen prosessit siirtymissä ja jos ei-

vät katkea, niin että minkälaista ja kenen toimijuutta prosessien jatkuminen vaatii. 

Lisäksi on tutkittu Työkyky- ja työtaitopassi –projektin toiminnan kehittymistä ja ver-

kostoitumista. Tutkimusaineistona toisessa vaiheessa on käytetty Työkyky- ja työ-

taitopassi –projektin toiminta-, väli- ja loppuraportteja sekä osallistuvan havainnoin-

nin avulla saatua materiaalia.   

 

Koska tutkimuksen kontekstina on Työkyky- ja työtaitopassi –projekti, niin tutkimuk-

sessa on analysoitu projektin toimintaympäristöä ja sidosryhmäyhteistyötä. Tutki-

muksessa on arvioitu esimerkiksi TE –toimiston toimipisteen lakkauttamisen vaiku-

tuksia työllistymistä tukevien palvelujen saatavuuteen. Laadullinen tutkimus on ti-

lannesidonnaista ja ainutkertaista. Kontekstin ymmärtäminen eli se, miten jokin 

asia, ilmiö liittyy ympäristöönsä, on olennaisen tärkeä myöhemmille tulkinnoille. Sen 

avulla analyysi voidaan kytkeä laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. Sii-

nä voi olla mukana kuvausta esimerkiksi siitä, millaisiin sosiaalisiin yhteyksiin, insti-

tuutioihin, kulttuuripiirteisiin, ajankohtaan, ympäristötekijöihin yms. ilmiö liittyy. Kon-

teksti voi olla myöhemmässä analyysissä avain merkitysten tutkintaan. Kontekstia 

pidetään yleensä itsestäänselvyytenä, ja saattaa tapahtua väärinymmärryksiä ellei 

sen tilannemerkitystä ymmärretä. Samanaikaisesti voi olla voimassa useita eri kon-

teksteja, samoille tai eri henkilöille. (Anttila 2006.) 
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Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa nostettiin opinnollinen kuntoutus tutkimuksen 

keskiöön. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teo-

riaohjaava sisällönanalyysi perustuu etukäteen tiedettyyn tietoon ilmiöstä, ja luokit-

telu perustuu aikaisempaan viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2002). Analyysirun-

kona käytettiin opinnollisen kuntoutuksen sisältöjä, joiden avulla analysoitiin koko 

tutkimusaineisto. Tutkimusaineistoon liitettiin myös Työkyky- ja työtaitopassikoulu-

tuksien opintosuunnitelmat, opiskelijoilta saadut koulutuspalautteet ja työvoimakou-

lutuksien loppuraportit. Tutkimusaineiston käyttöön pyydettiin tutkimuslupa Jedu 

Ylivieskan ammattiopistolta, joka toimi Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksien koulu-

tusorganisaationa.  

 

Tutkimuksessa analysoidaan opinnollisen kuntoutuksen ja työllistymistä edistävien 

palvelujen toteutumista Työkyky- ja työtaitopassi - projektissa. Tutkimuskysymys 

on: 

 

Miten Työkyky- ja työtaitopassi - projektissa toteutettiin opinnollista kuntoutusta ja 

mahdollistettiin työllistymistä tukevat palvelut? 
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4  TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Opinnollinen kuntoutus määriteltiin ensimmäistä kertaa Parlamentaarisen aikuis-

koulutuksen työryhmän mietinnössä (2002). Opinnollinen kuntoutus tarkoittaa huo-

mion kiinnittämistä aikuisten motivointiin, itsensä kehittämiseen ja henkilökohtaisen 

osaamisen parantamiseen sekä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen. Opin-

nollisella kuntoutuksella tarkoitetaan erityisesti niitä opintoja, jotka kehittävät oppijan 

oppimisvalmiuksia ja oman elämän hallintaa. Opinnollisen kuntoutuksen avulla op-

pija saa mahdollisuuden ymmärtää omaa tilannettaan aiempaa selkeämmin ja vah-

vistaa käsitystään omista voimavaroistaan. (Kettunen 2005.)  

 

Tsoukaksen (2006) mukaan opinnollisen kuntoutuksen lähtökohtana on identiteetin 

selkiyttäminen ja tukeminen; niin sanottu tunne-elämän koulutus. Hänen mukaansa 

opinnollisen kuntoutuksen tavoitteena on inkluusio, kaikkien ihmisten tasa-arvoinen 

ja täysivaltainen osallisuus yhteiskunnan toiminnoissa. Koulutuksessa inkluusion 

tavoitteena on oppimisen esteiden poistaminen mahdollistamalla kaikille yhteinen 

osallistuminen ja elinikäinen oppiminen. 

 

Opinnollinen kuntoutus tarkoittaa opiskeluun yhdistettyä kokonaisvaltaista proses-

sia, joka kehittää oppijan psykososiaalisia taitoja, oppimisvalmiuksia ja oman elä-

män hallintaa. Opiskelija toimii prosessissa aktiivisena ja kuntoutumisen tuloksena 

hän saa mahdollisuuden ymmärtää omaa tilannettaan aiempaa selkeämmin ja vah-

vistaa käsitystään omista voimavaroistaan. Opinnollisessa kuntoutumisessa on ky-

symys oman identiteetin ja omien mahdollisuuksien tunnistamisesta ja rakentami-

sesta. (Opinnollinen kuntoutus, suositus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa 

olevien opiskelijoiden opetukseen 2007,5.) 

 

Oppimista voidaan edesauttaa tukemalla oppimisen eri osatekijöitä, kuten keskitty-

mistä, muistitoimintoja ja oivaltamista, asioiden yhdistämistä, ongelmien ratkaisuky-

kyä sekä siltaamista ja kokemuksellisuutta. Oppimisen liittäminen käytännön tilan-

teisiin auttaa opiskelijaa soveltamaan oppimaansa parhaiten. Oppimisprosessin 

yhteinen reflektointi kehittää opiskelijan tietoisuutta oppimiskyvystään ja –tyylistään: 

mitä ja miten opittiin? Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, toimiminen ryhmän jäse-
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nenä ja sosiaaliset taidot ovat opinnollisen kuntoutuksen tärkeitä osa-alueita. 

(Opinnollinen kuntoutus, suositus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien 

opiskelijoiden opetukseen 2007,5.) 

 

Opinnollisen kuntoutuksen sijoittaminen kuntoutuksen kenttään on haasteellista, 

jopa mahdotonta, koska opinnollista kuntoutusta voidaan soveltaa lähes kaikissa 

kuntoutuksen muodoissa. Opinnollista kuntoutusta voidaankin pitää yläkäsitteenä, 

jonka avulla on mahdollista sekä analysoida kuntoutuksen eri vaiheita että proses-

soida kuntoutusta. Työkyky- ja työtaitopassi –projektissa opinnollista kuntoutusta 

sovellettiin sekä kuntoutustarvetta indikoivana analyysi- että kuntoutusta ohjaavana 

prosessimenetelmänä. 

 

Opinnollisen kuntoutuksen menetelmillä tehtyä analyysia voidaan kuvata kehysana-

lyysin avulla. Kehysanalyysia on sovellettu katkaisuhoidon ja päihdekuntoutuksen 

kehittämisessä. Goffmanin (1986, 123) kiinnostuksen kohteena olivat kasvokkaiset 

vuorovaikutustilanteet ja niiden rakenne, sekä yksilöiden käyttäytymisen yksityis-

kohdat. Hänen mukaansa kehysanalyysin keskeinen lähtökohta on, että yksilön on 

etsittävä jokaiseen tilanteeseen oikea määrittely siitä, mitä tilanteessa tapahtuu. 

Pyrittäessä ymmärtämään tapahtumia niitä tarkastellaan erilaisten kehysten kautta. 

Kehykset määrittelevät, minkälaisesta tapahtumasta on kyse, ja miten yksilön tulisi 

toimia siinä. Riippuu käytetystä kehyksestä, minkälaisen merkityksen tapahtuma 

saa osallistujien kokemuksissa. (Puroila 2002b, 44.) Kehyksen käsitteen avulla on 

mahdollista tarkastella ja ymmärtää sosiaalisen todellisuuden pysyvyyttä ja järjes-

täytyneisyyttä sekä moniuloitteisuutta ja muuntuvuutta (Puroila 2002a, 174). 

 

Tutkiessaan katkaisuhoitoa kuntoutuksellisesta näkökulmasta Jounila ja Lampela 

löysivät viisi eri päihdehoitoa ja – kuntoutusta määrittelevää kehystä. Nämä olivat 

lääketieteellinen, psykososiaalinen, käytännön, vallan ja ihmisyyden kehys. Lääke-

tieteellisen kehyksen keskiössä ovat ruumiin tapahtumat, hoidosta päättäminen ja 

sen toteuttaminen. Tavoitteena on säädellä ja korjata asiakkaan fyysinen tila eli 

kuntoutusprosessissa korostuukin fyysisen terveydentilan parantaminen ja siitä 

huolehtiminen. Psykososiaalisessa kehyksessä korostuu kokonaisvaltainen lähes-

tymistapa ihmisen elämään. Keskeisiksi teemoiksi nousevat ihmisen hyvinvointiin 

vaikuttavat psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Tässä kehyksessä asiakas on sekä ak-
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tiivinen toimija että työntekijöiden ammatillisuuteen perustuvan ohjailun kohde. Ta-

voitteena on myös asiakkaan voimavarojen etsiminen ja muutosta horjuttavien teki-

jöiden eliminoiminen tai niiden työstäminen hallittavaan muotoon. Käytännön kehys 

on läsnä kaikissa päivittäisten rutiinien hoitamiseen liittyvissä toiminnoissa. Käytän-

nön kehykseen kuuluu perushoivan osa-alueista kuten ruoasta, puhtaudesta, levos-

ta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Käytännön kehyksessä kuntoutusprosessi 

merkitsee niitä käytännön toimia, joihin elämänmuutoksen toteuttamiseksi on ryh-

dyttävä. (Jounila & Lampela 2011.) 

 

Vallan kehys on keskeinen asiakkaiden ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Vallan kehyksessä näkyvät eri toimijoiden positiot: millä tavalla asiakkaan ja 

työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa määrittyvät subjekti ja objekti. Työnteki-

jöillä on myös valtaa säädellä, mitä palveluita asiakkaat saavat. Jatkohoitopalvelui-

den saamisen edellytyksenä on motivaation osoittaminen. Vallan kehyksessä kun-

toutusprosessi näyttäytyy polkuna, jota kulkemalla yksilö saavuttaa oman elämänsä 

hallinnan. Asiakkaalla on myös valta torjua hänelle tarjottu apu ja keskeyttää kun-

toutusprosessi. Ihmisyyden kehys sisältää inhimilliset tekijät, jotka ovat läsnä ihmis-

ten välisissä kohtaamisissa. Ihmisyyden kehyksessä henkilöt toimivat omasta hen-

kilökohtaisesta minästä käsin. Tässä kehyksessä keskeisiä ovat tunteet ja koke-

mukset. Omat persoonalliset piirteet saavat tilaa ja pääsevät esiin. Ihmisyyden ke-

hyksessä kuntoutusprosessi määrittyy pyrkimykseksi saavuttaa oman henkilökoh-

taisen kokemuksen kautta määrittyvä hyvä elämä. (Jounila & Lampela 2011.) 

 

Työkyky- ja työtaitopassi –projektissa opinnollisen kuntoutuksen kautta analysoitiin 

työttömän työllistymistä tukevien palvelujen tarvetta. Lääketieteellinen ja psykososi-

aalinen kehys rakentui työttömälle tehdyn terveystarkastuksen, siihen liittyvien jat-

kotutkimuksien ja –hoitojen ympärille. Koulutuksessa annetun ohjauksen sekä pro-

jektin yksilövalmennuksen kautta muodostuivat myös psykososiaaliset sekä käy-

tännön kehykset. Vallan kehyksessä korostui työttömän oman tahdon ja valinnan 

hyväksyminen. Projektissa luodun yhteistyöverkoston kautta voitiin sopia myös yh-

teisistä käytännöistä, jotka mahdollistivat toiminnan eri toimijoiden rajapinnoissa. 

Näin mahdollistettiin resurssien maksimaalinen käyttö ja kuntoutus- ja työllistämis-

palveluita pystyttiin tarjoamaan riittävän laajasti. Ihmisyyden kehyksessä hyväksyt-
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tiin sekä suvaittiin työttömän omat tunteet ja kokemukset. Siinä pyrittiin myös pää-

semään lähemmäksi työttömän kokemusmaailmaa yhteisymmärryksen luomiseksi. 

 

Kehysten kerrostuminen ja limittyminen näkyy selkeästi myös kuntoutuksen todelli-

suudessa. Eri kehysten virittämät orientaatiot ovat edelleen mukana kaikessa ta-

pahtumisessa. Kuntoutusvaiheessa korostuvat enemmän psykososiaalinen kehys 

ja ihmisyyden kehys, ja lääketieteellisen kehyksen osuus pienentyy. Psykososiaali-

sen kehyksen korostuminen ja lääketieteellisen kehyksen hälveneminen ilmentävät 

kuntoutuksen kokonaisvaltaista luonnetta. Katkaisuhoitovaiheessa huomio keskittyy 

ruumiin kuntoonlaittamiseen, kuntoutusvaiheessa ihmisen kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin tukemiseen. (Jounila & Lampela 2011.)   

 

Työttömän kuntoutuminen ja työllistyminen voidaan ymmärtää prosessina. Ensim-

mäisenä keskitytään prosessin kääntämiseen epäonnistumisesta mahdollisuuksien 

näkemiseen. Toisena on tärkeää osatavoitteiden muotoilu ja tarttuminen tervey-

teen, motivaatioon, toimintakykyyn ja osaamiseen, jotka ovat työkyvyn osatekijöitä. 

Koko toimijaverkoston täytyy nähdä tavoitteet yhteisinä ja yhteisesti sitoutua työs-

kentelemään niiden saavuttamiseksi. Tärkeää on myös se, miten kuntoutuja ym-

märtää kuntoutumisensa ja oman roolinsa. Kolmantena tulee yhteistoimintakäytän-

töjen rakentaminen työnantajien ja työpaikkojen kanssa. Koko toimijaverkoston työn 

kehittyminen elää toimivien verkostosuhteiden varassa. (Suikkanen & Linnakangas 

& Harjajärvi & Martin 2005,2.) 

Myös syrjäytyminen on etenevä prosessi. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelän mukaan 

lapsella tai nuorella syrjään joutuminen tarkoittaa sulkemista pois leikeistä ja muus-

ta toiminnasta. Tämän lapsi tai nuori kokee aina samalla tavalla: en osaa toimia 

tavalla, joka saa muut hyväksymään minut. Yleensä hän etsii ryhmän, joka hyväk-

syy hänet joukkoonsa. Se ryhmä voi sitten liittyä päihteisiin tai muuhun rötöstelyyn. 

Syrjäytymiseltä suojaavat muun muassa turvalliset kiintymyssuhteet, perheenjäsen-

ten hyvät välit ja koulussa pärjääminen. Riskitekijöitä ovat ainakin omat ja perheen 

sairaudet, kaltoin kohtelu ja perheväkivalta. (Mäkelä 2012.) Lapsuudessa tai nuo-

ruudessa alkanut syrjäytyminen johtaa yleensä myös heikkoon asemaan työelä-

mässä, köyhyyteen, elämänhallinnan ongelmiin, asunnottomuuteen, kulttuurisiin 

ongelmiin ja rikollisuuteen. 
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Kuntoutumisen ja työllistymisen todelliset esteet liittyvät usein työttömien niin sanot-

tuun hyvinvointivajeeseen, joka tarkoittaa sitä, että työllistymistä hidastavat tai ko-

konaan estävät ongelmat liittyvät työttömän fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen 

hyvinvointiin sekä kykyyn selvitä arjen vaatimuksista. Työllistymistä hidastavia mer-

kittävimpiä tekijöitä ovat päihderiippuvuus, elämänhallinnan vaikeudet, terveydelli-

set rajoitteet sekä motivaatioon liittyvät kysymykset. Samoin yksipuoliseen tai van-

hentuneeseen osaamiseen liittyvät haasteet ovat syventyneet rakennetyöttömyyden 

lisääntyessä. (Terävä, Virtanen, Uusikylä & Köppä 2011, 96.) 

Muutoksen rakentaminen ja uusien elämäntapojen omaksuminen on pitkä oppimis-

prosessi. Motivaatiota ei voi antaa toiselle valmiina mutta jokaiselle voi antaa mah-

dollisuuden sen omakohtaiseen työstämiseen. Elämäntapamuutoksiin sitoutuminen 

edellyttää ennen kaikkea asenne- ja tunnetason työskentelyä, ja usein tarvitaan 

melko syvällistäkin omien arvojen ja valintojen tutkiskelua. Avainsanat ovatkin luot-

tamus ja keskinäisen yhteistyön korostaminen. (Turku 2007,34.) 

Työnhakijan työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä analysoitaessa on työl-

listyvyys käsitettä tarkasteltu ensi sijassa ihmisen henkilökohtaisten ominaisuuksi-

en, fyysisen ja psyykkisen kunnon, työkyvyn, ammatillisten valmiuksien, työhistori-

an, työasenteiden, työhakumenetelmien ja liikkuvuuden pohjalta. Työllistyvyyden 

käsite voidaan kuitenkin laaja-alaisempana, jolloin siihen kuuluvat yksilöllisten teki-

jöiden lisäksi henkilökohtaiset tilannetekijät sekä ulkoiset tekijät.  (Järvikoski, Vaara, 

Härkäpää, Juopperi & Matinmikko 2011.) Esimerkiksi McQuaid ja Lindsay (2005) 

lukevat jälkimmäiseen ryhmään mm. työelämässä vallitsevat asenteet, työnantajien 

rekrytointikäytännöt ja työvoiman hankintakanavat sekä erilaiset yhteiskunnan tar-

joamat palvelut kuten kuntoutuspalvelut ja työllistymisen toimenpiteet. 

Ammatillisen kuntoutuksen strategiat on ryhmitelty karkeasti ensi sijassa työvoiman 

tarjontaan ja ensi sijassa työvoiman kysyntään vaikuttaviin strategioihin. (Järvikoski 

& Paatero 2001). Tarjontaan vaikuttavan ammatillisen kuntoutuksen painopiste on 

asiakkaan valmentamisessa kohtaamaan työmarkkinoiden vaatimukset ts. toiminta-

kyvyn, osaamisresurssien, yleisten työelämävalmiuksien ja ammatillisten taitojen 

parantamisessa. Kysyntään vaikuttavassa strategiassa pyritään luomaan kysyntää 

lisääviä olosuhteita ja pyrkimyksenä on vaikuttaa työnantajien asenteisiin ja rekry-

tointikäytäntöihin niin, että kuntoutuksen avulla työhön pyrkivä pystyy kilpailemaan 
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työpaikoista tasaveroisesti muiden työnhakijoiden kanssa. (Järvikoski, Vaara, Här-

käpää, Juopperi & Matinmikko 2011.) 

Työnetsijän ja työvalmentajan tukeen perustuva tuetun työllistymisen toimintamalli 

on esimerkki kysyntälähtöisestä strategiasta: siinä pyritään vaikuttamaan työnanta-

jien ratkaisuihin tarjoamalla työnantajalle ja työllistyjälle tukea myös työllistymisvai-

heen jälkeen sekä pyrkimällä räätälöimään työolosuhteet työllistyvän kannalta 

mahdollisimman sopiviksi. (Härkäpää, Ala-Kauhaluoma, Hyvärinen, Kokko, Narumo 

2000; Härkäpää 2005). 

Ammatillinen kuntoutus toteutuu usein erilaisina valmennusvaiheina, joissa huomio 

on kuntoutujan valmiuksien kehittämisessä ja joiden aikana varsinainen työtavoite 

voi jäädä sivuun. Vaarana on, että kuntoutustoimenpiteet jäävät vuorottelemaan 

passiivijaksojen, työttömyyden tai kotona odottelun, kanssa eikä pysyvämpää työl-

listymistä tapahdu. Myös palkkatuella työllistäminen voi johtaa lyhyiden työllistymis-

jaksojen ja työttömyyden vuorotteluun. (Järvikoski, Vaara, Härkäpää, Juopperi & 

Matinmikko 2011.) Tällaista prosessia voidaan kuvata passivoivan kuntoutus- ja 

työllistämispalvelun spiraalina. (Ollikainen 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Kuntoutus- ja työllistymispalvelujen passivoiva spiraali (mukae l-

tu, Ollikainen 2008) 

avoimet 

työmarkkinat 

 

passivoiva työttömyys, toimettomuus 

työkykyarvio 

ja kuntoutus-

suunnitelma 

työkokeilu 

työhönvalmennus, 

työharjoittelu 

lyhytkestoinen 

palkkatuettu työ 
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Tuetussa työllistämisessä lähtökohtana ei ole kuntoutujan työelämävalmiuksien 

kehittäminen mahdollista tulevaa työpaikkaa varten, vaan työllistyjälle pyritään luo-

maan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan spesifissä työssä, työtehtävi-

en avulla. Tämä tarkoittaa, että työpaikan etsiminen ja työtehtävien räätälöinti työl-

listyjän kannalta mahdollisimman sopivaksi on osa kuntoutusprosessia. (Järvikoski, 

Vaara, Härkäpää, Juopperi & Matinmikko 2011.)  

 

Työnantajalle työvalmentajan tuki työllistymisvaiheessa ja sen jälkeen on hyödyllis-

tä siksi, että se vähentää sitä riskiä ja epävarmuutta, jota työnantaja voi tuntea otta-

essaan työhön pitkään työttömänä tai työkyvyttömänä olleen henkilön. Työvalmen-

taja voi olla mukana suunnittelemassa työpaikalla tarvittavia järjestelyjä. Hän toimii 

myös työpaikan ulkopuolisena yhteyshenkilönä, johon myös työnantaja tai esimies 

voi ottaa yhteyttä, mikäli ongelmia syntyy. Tuettu työllistäminen on tavanomaisesta 

poikkeava ammatillisen kuntoutuksen malli, koska siinä korostuu työvoiman tarjon-

tanäkökulman ohella myös kysyntänäkökulma. (Järvikoski, Vaara, Härkäpää, Juop-

peri & Matinmikko 2011. 
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1  Opinnollisen kuntoutuksen sovellukset 

 

Opinnollista kuntoutusta voidaan soveltaa lähes kaikissa kuntoutuksen muodoissa. 

Työkyky- ja työtaitopassi –projektissa opinnollista kuntoutusta sovellettiin sekä kun-

toutustarvetta indikoivana analyysi- että kuntoutusta ohjaavana prosessimenetel-

mänä. Projektin asiakasprosessi käynnistyi työkyky- tai työtaitopassi –koulutuksella, 

jossa työttömän työllisyyteen vaikuttavat yksilölliset tekijät ja henkilökohtaiset olo-

suhteet selvitettiin. Työttömällä oli projektin kautta mahdollisuus päästä jatkotutki-

muksiin ja – hoitoihin, jos terveystarkastuksessa tarvetta lisätutkimuksiin ilmeni. 

Myös kuntoutus- ja työllistymispalvelujen tarve analysoitiin koulutusjaksolla. Projek-

tin toimintamallissa lähtökohtana oli työtön ja hänen tilanteensa ja projekti toimi pal-

veluihin ohjaavana, palveluita koordinoivana tai palvelun hankkivana toimijana. 

 

Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksien sisällöt rakennettiin opinnollista kuntoutusta 

toteuttaen ja ryhmiteltiin kuntouttavan opetusotteen mukaisesti elämänhallintataitoi-

hin, psykososiaalisiin taitoihin, oppimaan oppimisen taitoihin, kansalaistietoihin ja – 

taitoihin sekä ammatillisesti sivistäviin taitoihin. (Opinnollinen kuntoutus, suositus 

kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen 2007, 

15.) 

 

Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksien tavoitteina oli selvittää opiskelijoiden työkykyä 

ja vahvistaa sitä sekä edistää opiskelijoiden työllistymistä ja kuntoutumista. Osata-

voitteina oli ylläpitää ja käynnistää opiskelijoiden omaehtoista ja työkykyä ylläpitä-

vää toimintaa, vahvistaa heidän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan 

sekä aktivoida heitä konkreettisten tulevaisuudensuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi 

tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden työhakutaitoja ja rohkaista aktiiviseen ja oma-

toimiseen työnhakuun. Koulutuspäiviä oli yhteensä 35. 

 

Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksissa opiskeli yhteensä 74 pitkäaikaistyötöntä, 

joista tutkimuksessa on mukana 47. Työvoimakoulutuksen loppuraportteja ei saatu 
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kahdesta koulutusryhmästä, joten tutkimusaineistossa ovat mukana Työkykypassi-

koulutus 1 ja Työtaitopassikoulutus 1,2 ja 4.  

 

 

5.1.1  Koulutuksen aloitusjakso ja alkukartoitus 

 

Koulutuksen aloitusjaksolla opinnollista kuntoutusta toteutettiin elämänhallintataitoja 

opiskelemalla. Tavoitteena olivat opiskelijan arkielämän laadun parantaminen ja 

hänen itsenäisen selviytymisensä tukeminen. Elämänhallintataitojen tärkeitä osia 

ovat itsetuntemus sekä omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan liittyvät taidot. 

Koulutuksen aloitusjaksoon sisältyi myös oppimaan oppimisen taitoja, jotka ohjaa-

vat opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja oppimistyylinsä. (Opinnollinen 

kuntoutus, suositus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden 

opetukseen 2007, 16.) 

 

Opinnollisen kuntoutuksen prosessi ohjautuu oppijan tavoitteiden mukaisesti. Ylei-

simmin opetus on suunniteltu yksilöllisesti ryhmämuotoisena. Opiskelijan lähtötilan-

teen ja tarpeiden mukaan kuntouttava opetus voidaan joko integroida osaksi muuta 

opetusta tai toteuttaa omassa vertaisryhmässä. (Opinnollinen kuntoutus, suositus 

kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen 2007, 

14.) 

 

Koulutus aloitettiin tavoitteisiin orientoitumisella, henkilökohtaisen oppimissuunni-

telman laatimisella ja opiskelijan osaamisen kartoittamisella. Opiskelija arvioi omaa 

työkykyään, itsetuntemustaan ja motivaatiotaan. Aloitusjakson tavoitteena oli ryh-

mäytyminen ja tiimityötaitojen kehittäminen.  Jaksoon sisältyi työterveydenhoitajan 

tarkastus, josta opiskelija sai palautteen ja suositukset mahdollisista jatkotoimenpi-

teistä. Terveydenhoitajan tarkastus oli työterveyshuollon määräaikaistarkastuksen 

kaltainen ja siinä opiskelijalle tehtiin terveydentilaa selvittäviä mittauksia; esimerkik-

si verenpaine- ja verensokerimittaukset. Myös projektihenkilöstö ja vastuukouluttaja 

haastattelivat opiskelijat räätälöityjen ja yksilöllisten jatkosuunnitelmien tekemistä 

varten. Työskentelymenetelminä käytettiin luokkaopetusta, ryhmäohjausta yhteis-

toiminnallisia työskentelytapoja painottaen sekä ohjattuja itsearviointikeskusteluja ja 

ohjauskeskusteluja. 
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5.1.2  Työnhakuvalmennus 

 

Psykososiaalisten taitojen avulla opiskelija kehittyy toimimaan vuorovaikutuksessa 

muiden henkilöiden kanssa sekä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan tasa-

vertaisena ryhmän jäsenenä. Työhakuvalmennukseen sisältyi myös kansalaistieto-

jen ja –taitojen opiskelua, minkä avulla pyrittiin vahvistamaan opiskelijan mahdolli-

suuksia selviytyä informaatioyhteiskunnassa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnan 

toimintaan. Tavoitteena oli tukea opiskelijan tavoitteellista koulutus- ja työurasuun-

nittelua. (Opinnollinen kuntoutus, suositus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa 

olevien opiskelijoiden opetukseen 2007, 16.) 

 

Työhakuvalmennuksessa opiskelija laati itselleen työhakuasiakirjat: ansioluettelon, 

työpaikkahakemuksen ja avoimen hakemuksen. Valmennuksessa käytiin läpi alu-

een työmarkkinatilannetta ja tutustuttiin yritys- ja asiantuntijavierailujen kautta opis-

kelijan työnhakualueen työmahdollisuuksiin. Työhakuvalmennuksessa opiskeltiin 

sähköisen asioinnin perusteita työnhaun osalta, muun muassa muutosverokortin 

tekemistä ja työpaikkojen etsimistä Internetistä. Pienryhmissä opiskeltiin toimimista 

erilaisissa työnhakutilanteissa ja työpaikkahaastatteluissa. Opiskelijat tutustuivat 

myös lähialueen aikuiskoulutukseen ja muihin koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi 

jokainen opiskelija teki itselleen työnhaku- ja koulutussuunnitelman. Työskentely-

menetelminä käytettiin luokkaopetusta, pienryhmäprojekteja, ohjattuja tiedonhan-

kintaharjoituksia, käytännön harjoituksia sekä ryhmä- ja yksilöohjausta työnhaku- ja 

koulutussuunnitelman laatimiseen. 

 

 

5.1.3  Terveelliset elämäntavat, hyvinvointi ja sosiaaliset vuorovaiku-

tustaidot 

 

Opinnollisen kuntoutuksen elämänhallintataitojen tavoite oli pohjana myös ”Työky-

ky- ja työtaitopassikoulutuksien terveelliset elämäntavat, hyvinvointi ja sosiaaliset 

vuorovaikutustaidot”- koulutusosiolle. Keskeisin tavoite oli opiskelijan terveyden 

edistäminen ja toimintakyvyn lisääminen. 
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Koulutusjakso sisälsi tietoa terveydestä ja toimintakyvystä, elämäntapasairauksista, 

oman terveyden hoitamisesta, ravitsemuksesta ja painonhallinnasta, joita käytiin 

läpi luokkaopetuksena. Opiskelijat arvioivat omaan terveyteensä ja elämäntapoihin-

sa liittyviä asioita. He saivat ohjausta hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ryhmäs-

sä ja yksilöllisesti. Opiskelijat pohtivat ryhmissä psyyken vaikutusta toimintakun-

toonsa ja omia voimavarojansa sekä sosiaalisen verkoston merkitystä. Arjen hallin-

taa opiskeltiin myös oman talouden suunnittelun kautta. 

 

 

5.1.4  Liikunnan merkitys hyvinvoinnille 

 

Opinnollinen kuntoutus perustuu opiskelijan itsensä hyväksymiin tavoitteisiin ja 

päämääriin. Omaehtoisen opiskelun lähtökohtana on opiskelijan itsemääräämisoi-

keus opintojen suunnittelussa ja opetustilanteessa. Hän osallistuu opintojen toteu-

tukseen dialogisesti. Opiskelijalla on hänen toimintakykynsä huomioon ottaen oike-

us saada suunnittelun ja ohjauksen yhteydessä avoimesti tietoa erilaisista toiminta-

tavoista ja vaihtoehdoista, joihin hänellä on realistiset mahdollisuudet. Opiskelija 

kohtaa opettajat ja ohjaajat tasavertaisina aikuisina, ja hänellä on mahdollisuus 

osallistua omaa opiskelua koskevien asioiden käsittelyyn. Erilaisuuden ymmärtämi-

nen, toisen arvostaminen, vastuullisuus sekä uusintavat työtavat ja toimintaympä-

ristö luovat opiskelijalle luotettavan ja laadukkaan oppimisympäristön ja mahdolli-

suudet voimaantumiseen. (Opinnollinen kuntoutus, suositus kansanopistoille erityi-

sen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen 2007, 14.) 

 

Liikunnalla oli keskeinen osa koulutuksessa. Tavoitteena oli saada opiskelijat tutus-

tumaan oman alueensa liikuntamahdollisuuksiin ja eri liikuntamuotoihin. Yksilölli-

sesti ohjattua liikuntaa oli 3 tuntia viikossa ja omaehtoista terveysliikuntaa 1–2 ker-

taa viikossa. Jokainen koulutusryhmä teki retken lähialueella sijaitsevalle kodalle, 

jossa juotiin kahvit ja paistettiin makkaraa. Ryhmätyönä pohdittiin liikunnan merki-

tystä työkyvylle, työssä jaksamiselle ja voimavarana arjen muutostilanteissa. 
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5.1.5  Ammattitaito- ja työkykykartoitus työpaikalla 

 

Opinnollisessa kuntoutuksessa ammatillisesti sivistävän opiskelun tavoitteena on 

mahdollistaa opiskelijalle ammatillisten aineiden opiskelun kokeilu, osasuoritusten 

opiskelu ja omien ammatillisten valmiuksien arviointi (Opinnollinen kuntoutus, suosi-

tus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen 

2007, 16). 

 

Ammattitaitoa ja työkykyä kartoitettiin aidossa työympäristössä ja kartoitusjakson 

tavoitteena oli joko uuden ammattialan kokeileminen ja oman soveltuvuuden tes-

taaminen tai työharjoittelu-, työelämävalmennus- tai työpaikan löytyminen. Opiskeli-

ja, kouluttaja ja projektihenkilöstö suunnittelivat ja valitsivat paikat yhteistyössä, ja 

opiskelijan oli mahdollista saada lisää valmennusta työpaikalla projektin yksilöval-

mentajalta. Vastuukouluttaja kävi työpaikalla kaksi kertaa jakson aikana seuraa-

massa ja ohjaamassa tarvittaessa. Ammattitaito- ja työkykykartoituksen päätteeksi 

käytiin yhteisesti arvio- ja palautekeskustelu, jossa opiskelija arvioi työelämäjakson 

antia ja sai samalla työpaikalla palautetta työstään, ammattitaidostaan ja työkyvys-

tään sekä soveltuvuudestaan alalle, yhteistyötaidoistaan, oma-aloitteisuudestaan ja 

yleisistä työelämävalmiuksista. 

 

Vaikka ammattitaito- ja työkykykartoitus työpaikalla olivat kestoltaan lyhyitä, niin 

niiden huomattiin vaikuttavan positiivisesti opiskelijoiden itsetuntoon ja rohkaisevan 

heitä ottamaan yhteyttä myös suoraan työnantajiin. 

 

 

5.1.6  Koulutuksen päätösjakso ja jatkosuunnitelmat 

 

Opinnollisen kuntoutuksen prosessiin sisältyy erilaisia etenemispolkuja, joiden kaik-

kien tavoitteena on hyvä elämä ja vastuun ottaminen omasta arjesta. Yhteiskunnal-

lisena tavoitteena on, että opiskelijalle alkaa kehittyä kiinnostus osallistua oman 

elinympäristön ja yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen aktiivisena kansalaisena. 

(Opinnollinen kuntoutus, suositus kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien 

opiskelijoiden opetukseen 2007, 14.) 
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Päätösjaksolla koottiin opiskelussa saadut tiedot ja kokemukset yhteen ja näiden 

pohjalta jokainen opiskelija teki itselleen jatkosuunnitelman.  Koulutuksen lopussa 

käytiin palautekeskustelu, johon osallistuivat opiskelija, vastuukouluttaja, projekti-

henkilöstö ja TE -toimiston vastuuvirkailija. Opiskelijoiden jatkosuunnitelmien toteu-

tusvaihe käynnistettiin päätösjaksolla ja projektihenkilöstö valmisteli tarvittavia so-

pimuksia ja sopi työllistämistoimenpiteiden aloituksista työnantajan ja opiskelijan 

kanssa. Projektin yksilövalmentaja toimi yhdyshenkilönä työnantajien ja opiskelijoi-

den välillä. 

 

Opiskelijat tuntuivat olevan motivoituneita koulutukseen ja nekin, jotka tulivat koulu-

tukseen vastentahtoisesti, vaikuttivat aktivoituvan ja voimaantuvan sen aikana. 

Opiskelijat kokivat koulutuksen hyödylliseksi kokonaisvaltaiselle elämänhallinnal-

leen ja siinä koettiin olevan paljon voimavaroja antavia tekijöitä. Koulutuksen aikana 

oli havaittavissa edistymistä ja elämäntilanteiden muutoksia positiivisempaan suun-

taan, mutta osa opiskelijoista tuntui tarvitsevan laajempaa asiantuntijaverkostoa 

elämäntilanteidensa ratkaisemiseksi ja selvittämiseksi. Opiskelijoiden vähäinen työ-

kokemus ja arjen hallinnan ongelmat olivat syntyneet vuosien aikana ja koulutuk-

sessa ilmeni, että ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan enemmän aikaa. Positiivise-

na asiana koulutuksen aikana kuitenkin nähtiin, että asioiden selvittely ja kuntoutu-

minen työelämään oli prosessina saatu alkuun. Rinnalla kulkijoita, joko viran puo-

lesta tai muuta kautta, olisi tarvittu ja tarvitaan enemmän. 

 

 

5.1.7  Henkilökohtainen ohjaus 

 

Opiskelijan tiedot, käsitykset ja odotukset heijastelevat aiemmin koettua. Uuden 

oppiminen voi olla aiemmin opitun vahvistamista, usein myös aiemmin opitun muut-

tamista ja asioiden uudelleen yhdistämistä. Opiskelijaa tulisi ohjata hänen ominai-

suutensa ja edellytyksensä huomioon ottaen hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja 

hyödyllisiä taitoja sekä kasvattamaan tietoisuuttaan asioiden ymmärtämiseen ja 

ongelmanratkaisuun. Opiskelijan oma oppimiskyvyn ja –tyylin tunnistaminen on 

oleellinen opinnollisen kuntoutuksen osa-alue. (Opinnollinen kuntoutus, suositus 

kansanopistoille erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetukseen 2007, 

11.) 
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Koulutuksen vastaava kouluttaja oli varannut jokaiselle opiskelijalla 3–4 kertaa hen-

kilökohtaista ohjausta koulutuksen aikana. Ohjauksen tavoitteena oli auttaa opiske-

lijaa jäsentämään omaa tilannettaan ja tiedontarvettaan sekä auttaa opiskelijaa jat-

kosuunnitelmien tekemisessä. Sekä projektikoordinaattori että yksilövalmentaja oh-

jasivat ja valmensivat opiskelijoita tarvittaessa. Koulutuksen aikana valmennusta 

annettiin muun muassa tietokoneen käyttöön ja sähköiseen asiointiin liittyvissä asi-

oissa sekä toimeentuloon, terveydenhoitoon, opiskeluun ja työntekoon liittyvissä 

asioissa.  

 

Opiskelijat kokivat sosiaalisen vuorovaikutuksen mielekkääksi ja vertaistuki sekä 

ryhmädynamiikka koettiin yhdistäväksi tekijäksi koulutuksen onnistumiselle. Henki-

lökohtaisen ohjauksen määrä osoittautui koulutuksissa hyvin tärkeäksi ja opiskelijat 

tuntuivat tarvitsevan runsaasti ohjausta ja rohkaisua sekä verkostoa oman psyykki-

sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin eheyttämisessä.  

 

 

5.1.8  Koulutuksen aikainen yhteistyö projektin kanssa  

 

Opinnolliseen kuntoutumiseen osallistuvia koulutusorganisaation ulkopuolisia tahoja 

olivat projektikoordinaattori, yksilövalmentaja, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, 

työvoimahallinnon ja Kelan asiantuntijat sekä työnantajat. Yhteistyö kautta raken-

nettu verkosto oli malliltaan samankaltainen työelämän sidosryhmien kanssa ja työ-

elämän toimijat pyrittiin tuomaan osaksi koulutusta. Koulutuksen aikana jokainen 

opiskelija teki selvityksistä saatujen tietojen pohjalta ja verkoston kanssa yhteis-

työssä itselleen konkreettiset työnhaku-, hyvinvointi- ja jatkosuunnitelmat. Koulutuk-

sen päätyttyä opiskelijan tavoitteena oli siirtyä joko kuntouttavaan työtoimintaan, 

työelämävalmennukseen, työharjoitteluun, koulutukseen tai työsuhteeseen. Suunni-

telmien toteutusvaiheessa projektihenkilöstö toimi työttömän tukihenkilönä ja yh-

dyshenkilönä työnantajaan. 

 

Koulutuksessa projektin työntekijät olivat mukana ohjauskeskusteluissa, jatkosuun-

nitelmien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, ammattitaito- ja työkykykartoitusten, 

terveystarkastusten sekä UKK-kävelytestien palautekeskusteluissa. Projektikoor-



22 

dinaattori koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja hankki tarvittavia lisätutki-

muksia opiskelijoille esimerkiksi työkyvyn kartoitusta tai eläkeselvittelyjä varten. 

Projektin työntekijät ja tilat tarjosivat opiskelijoille matalan kynnyksen tukipisteen, 

johon he pystyivät tulemaan ilman ajanvarausta ja monenlaisien ongelmien takia. 

Projektin työntekijät ohjasivat opiskelijan tarpeen mukaan palveluun tai hankkivat 

projektiin hänen tarvitsemansa palvelun. 

 

 

5.2  Kokonaisvaltainen työllistymispalvelujen palvelujärjestelmä 

 

Työttömyyden pöytä on usein katettu päihderiippuvuudella, elämänhallinnan vaike-

uksilla, terveydellisillä ongelmilla ja motivaation puutteella. Työttömyys repii sisuksia 

ja tekee monenlaista tuhoa ihmisessä. Oman elämän tarkoituksen ja merkityksen 

löytäminen on työttömälle vaikeaa ja vaikka ne löytyisivätkin, niin yhteiskunta jak-

saa muistuttaa ilman työtä elävän arvottomuudesta. Pitkään työttömänä olleet, 

vammaiset ja osatyökykyiset kansalaiset haluavat tutkimusten mukaan yhä use-

ammin siirtyä työelämään ja oikeaan palkkatyöhön (Laiho, Hopponen, Latvala & 

Rämö 2010; Vuorela 2008; Lehto 2011; Karjalainen & Karjalainen 2010). Toiveiden 

täyttyminen edellyttää paitsi lisää sopivia työpaikkoja myös ammatillisen kuntoutuk-

sen uudistamista niin, että se ihan oikeasti vastaa näiden ihmisten tarpeisiin. Yksi-

lön ammatillisen kuntoutuksen pitäisi tulla todeksi silloin, kun sen tarve on ilmeinen. 

(Karjalainen 2011,99.) 

 

Ammatillisen kuntoutuksen perusidea on pitää ihminen työelämässä tai saada hä-

net sinne takaisin vajaakuntoisuudesta tai osatyökykyisyydestä huolimatta. Amma-

tillisen kuntoutuksen avulla pyritään parantamaan kuntoutujan ammatillisia valmiuk-

sia, kohentamaan hänen työkykyään ja edistämään hänen työmahdollisuuksiaan ja 

intergroitumistaan vajaakuntoisenakin työpaikkaan. (Järvikoski & Härkäpää 

2004,24.) 

 

Työllistymistä edistävien ja työllisyyden esteiden poistamiseen pyrkivien tahojen 

yhdistämisellä projektissa mahdollistettiin sekä työvoiman tarjontaan että kysyntään 

vaikuttavat ammatillisen kuntoutuksen strategiat. Työvoiman työllistyvyyttä paran-

nettiin Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksilla, henkilökohtaisella ohjauksella ja val-
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mennuksella sekä verkostoyhteistyöllä. Työvoiman kysyntää parannettiin suunnitte-

lulla, sopivien töiden etsimisellä ja räätälöinnillä, yksilövalmennuksella ja verkosto-

yhteistyöllä. 

 

 

5.2.1  Työkyvyn kokonaisvaltainen arvioiminen ja jatkotutkimukset 

 

Työttömyyden ja huonon terveyden välillä valitsee vuorovaikutussuhde. Työttömien 

työkyky oli Terveys 2000 – tutkimuksen mukaan huonompi kuin työssä käyvien, ja 

pitkään tai toistuvasti työttömänä olleiden työkyky oli huonompi kuin vain lyhyen 

aikaa työttömänä olleiden. Työllistyminen oli erityisen vaikeaa niillä, joilla terveyden-

tilan vajeet liittyivät koulutuksen puutteeseen tai koulutustason mataluuteen (Linna-

kangas, Suikkanen, Savtshenko & Virta 2006). Sairaus ja vamma vaikuttavat ihmi-

sen asemaan työmarkkinoilla paitsi työkykyn alenemisen kautta myös leimautumi-

sen ja rekrytointikäytäntöjen eriarvoistavien mekanismien kautta. Fyysinen ja 

psyykkinen vamma yhdistettynä työn puutteeseen leimaa työelämään pyrkivän yksi-

lön ja voi tehdä monet työllistymismahdollisuuksien kannalta positiiviset asiat merki-

tyksettömiksi. (Ala-Kauhaluoma & Härkäpää 2006.) 

 

Pitkäaikaistyöttömien osalta yksi kynnys onkin terveydenhuollon piiriin pääseminen. 

Heidän terveydentilaansa ja työkykyään ei määräajoin tarkisteta, eikä heillä siten 

ole pitkäaikaiseen seurantasuhteeseen perustuvaa kontaktia terveydenhuollon 

ammattilaisiin. Kuntoutuskysymysten varhaiseen esille tulemiseen ei ole luontevaa 

foorumia, koska jo hoitoon pääsyssä saattaa olla pulmia. (Karjalainen 2011,94.) 

 

Työttömän terveystarkastus ja sitä seuraavat mahdolliset jatkotutkimukset ovat pe-

rusta ja lähtökohta työkyvyn arvioinnille sekä mahdollisen ammatillisen kuntoutuk-

sen järjestelyille. Terveydenhuollon saaminen mukaan on keskeistä. Toisaalta juuri 

tässä saumassa tulee näkyväksi kuntoutusjärjestelmän kaavamaisuus ja medikaali-

suus. Pitkään jatkuneeseen työttömyyteen liittyy melko usein psykososiaalista huo-

novointisuutta tai muita sosiaalisia selviytymisongelmia. Nämä vaikeudet ovat 

yleensä luonteeltaan sellaisia, ettei niitä läheskään aina saa mahdutettua lääketie-

teellisen diagnoosin alle. Tällöin ei myöskään ammatillinen kuntoutus ole mahdolli-
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suus, sillä kuntoutusjärjestelmä ei tunnista sosiaalisista syistä työelämästä syrjäyty-

viä. (Karjalainen 2011,94.) 

 

Työ - ja toimintakykyarvio selkeytti tilannetta terveystiedoista ja eläk-
keelle pääsymahdollisuuksista. 

 

 

Työkyky- ja työtaitopassikoulutuksissa selvitettiin ja kerättiin tietoja opiskelijoiden 

työkyvystä ja -taidoista sekä suunniteltiin näiden tietojen pohjalta yksilöllisiä kuntou-

tuksen tai työllistymisen toimenpiteitä. Opiskelijoiden toimintakykyä ja osaamista 

arvioitiin haastatteluin, itsearvioinnein ja työpaikoilta saadun palautteen perusteella. 

Opiskelijoille tehtiin pikalukitestit ja he kävivät terveystarkastuksissa. Opiskelijat 

tekivät peruskunnon tason arvioimiseksi UKK –kävelytestin ja kuntotestin sekä vas-

tasivat mielenterveys- ja päihdekyselyihin. He saivat näistä kirjallisen palautteen, 

joka kirjattiin jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen hyvinvointisuunnitelmaan. 

Opiskelijoiden kanssa myös keskusteltiin testien tuloksista ja jatkotoimenpiteistä. 

He saivat ohjeita esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen ja painonhallintaan sekä 

jumppaohjeita. Koulutuksessa tehdyn terveystarkastuksen perusteella lääkärin kon-

sultaatiota suositettiin 23 opiskelijalle, ja vastuukouluttaja varasi ajat terveyskes-

kuksesta opiskelijoiden suostumuksella. Tarkempaa näöntarkastusta suositeltiin 

kahdelle opiskelijalle ja seitsemän kävi projektin kautta fysioterapeutilla. Työkyvyn 

jatkokartoitukset ja terveydentilaa koskevat lisätutkimukset koordinoitiin projektin 

kautta ja se osti myös tarvittavia palveluja asiakkailleen. 

 

 

5.2.2  Ammatillisten taitojen päivittäminen 

 

Myös koulutuksen tulisi muuntua vaikeasti työllistyvien tarpeiden mukaan. Tämä 

tarkoittaisi muun muassa tehtäväkohtaista koulutusta, koulutuksen tuomista työpai-

koille ja erilaisten oppimisvaikeuksien enenevää huomioon ottamista koulutuksen 

järjestelyissä. Koulutuksen kehittäminen työelämän marginaalissa olevien näkökul-

masta on ammatillisen kuntoutuksen tarkastelua koulutus- ja työllisyyspoliittisissa 

yhteyksissään. (Karjalainen 2011,99.) 

 



25 

Sain suoritettua tulityö- ja työturvallisuuskortin. Terveystarkastuksesta 
oli myös apua ja kaikki liikuntaan liittyvät koin myös hyväksi. 

 

Työtaitopassikoulutuksessa opiskelija pystyi opiskelemaan myös työelämässä tar-

vittavia lupakortteja. Koulutuksen aikana yksitoista opiskelijaa kävi työturvallisuus-

korttikoulutuksen, viisi tulityökorttikoulutuksen, kolme trukkikorttikoulutuksen ja kol-

me palveluja kotiin –passikoulutuksen sekä yksi anniskelupassikoulutuksen. Työky-

ky- ja työtaitopassi –projektin kautta 12 opiskelijaa suoritti hygieniapassikoulutuksen 

ja 12 opiskelijaa yksilöllisen tietotekniikkavalmennuksen. Yhteensä koulutuksen ja 

projektin kautta suoritettiin siis 35 työelämän lupakorttia. 

 

 

5.2.3  Verkoston jäsenenä toimiminen 

 

Tuettu työllistyminen on tavanomaisesta poikkeava ammatillisen kuntoutuksen mal-

li, koska siinä korostuu työvoiman tarjontanäkökulman ohella myös kysyntänäkö-

kulma. Kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa on välttämätöntä, kun toiminnalla ta-

voitellaan avoimien työmarkkinoiden palkkatyötä, ei pelkästään tilapäistä työharjoit-

telu- tai kokeilupaikkaa tai avosuojatyöpaikkaa. (Järvikoski Aila, Vaara Marja-Liisa, 

Härkäpää, Juopperi & Matinmikko 2011.) 

 

Kerrankin asiani hoidettiin ja kuunneltiin. Myös Kela ja muut tahot hoiti-
vat asiani. 

 

Työkyky- ja työtaitopassi-projektissa sovellettiin verkostomaista työtapaa. Projektin 

ensisijainen tavoite oli saada työtön terveydenhuoltopalvelujen piiriin ja kuntoutu-

mista edistävän verkoston jäseneksi sekä toimijaksi. Työttömän työhaku-, hyvin-

vointi- ja jatkosuunnitelmien perusteella aktivoitiin sitä osaa verkostoa, jota suunni-

telmien toteuttamiseksi tarvittiin. Esimerkiksi koulutuksen työharjoittelun kautta akti-

voitiin yhteydet verkoston työnantajiin ja terveystarkastusten kautta aktivoitiin kun-

toutuksen asiantuntijat verkostossa. Verkostoon tuotiin myös lisää tarvittavia palve-

luja projektin kautta, kuten esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan, talous- ja vel-

kaneuvojan ja Kelan kuntoutuksen yhdyshenkilön vastaanotot. 

 

Opiskelijat pitivät Työkyky- ja työtaitopassi –projektin kautta rakennettua verkostoa 

aitona mahdollisuutena vaikuttaa ja käydä luottamuksellista keskustelua. Verkoston 
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toiminta oli avointa ja jäsenyys mutkatonta. Opiskelijat kokivat olevansa projektissa 

töissä eikä projektin asiakkaina. Samanlainen ilmiö oli nähtävissä myös työnantajil-

la, jotka kokivat palkkaavansa projektissa työskenteleviä eikä projektin asiakkaana 

olevia työttömiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Työkyky- ja työtaitopassi – projektin verkoston kuvaus 
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Saman päämäärän äärellä oli hyvä sopia työnjaosta ja verkoston sisäkehän toimijat 

kokoontuivatkin säännöllisesti palavereihin projektin kutsumana. Verkoston toimijat 

pitivät tärkeänä sitä, että verkosto tarjosi mahdollisuuden käydä ammatillista kes-

kustelua sekä antoi lisää välineitä asiakastyöhön yhteistyön kautta. Lisäksi yksittäi-

sestä palvelusta toiseen etenevän palveluprosessin tilalle tuotiin verkostomainen 

palveluprosessi, jonka osia aktivoitiin työttömän tarpeen mukaan. Verkostomaisen 

palveluprosessin etuna olivat sen katkeamattomuus, kokonaisvaltaisuus ja vuoro-

vaikutteisuus. 

 

Työkyky- ja työtaitopassi –projektin suunnittelun käynnistänyt ajatus työmarkkinoilla 

toimivien kokoamisesta verkostoksi ja sen avulla kokonaisvaltaisten palvelujen 

mahdollistaminen pitkäaikaistyöttömille, osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Siinä teh-

dyn kehittämistyön avulla pystyttiin tarjoamaan työttömälle niin sanotut ”yhden luu-

kun” palvelut. Projekti antoi eväitä sekä työvoimapalvelujen että kunnallisten palve-

lujen rakenneuudistukselle. Kuntoutus- ja työllistymispalvelut eivät ole palvelu- tai 

sektorikohtaisia vaan tarpeeseen vastaaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja pal-

velujen yhteensovittamista. Kunnallisia palveluja, työvoimapalveluja ja Kelan palve-

luja olisi pystyttävä integroimaan siten, että tuloksena olisi monialainen kokonai-

suus, jossa olisi osaamista sekä työllistämis-, sosiaali-, terveys- ja koulutus- että 

kuntoutus- ja elinkeinoaloilta. Etuna olisi tietenkin myös se, että näin ollen järjestel-

mien päällekkäisyys poistuisi ja palvelujen tarve määriteltäisiin asiakkuuden kautta.  

 

 

5.2.4  Työvoimapoliittisten toimenpiteiden yhdistäminen ja ohjaus asiakas-

prosesseissa 

 

Pitkään jatkuneissa työttömyystilanteissa peruskysymys on, miten löytää sellainen 

palkkasuhteinen työpaikka, johon pitkäaikaistyötön voi kiinnittyä niin, että työval-

mennuksen tuki alkaa tuottaa tuloksia. Kyse on työnantajien aktivoinnista ja työ-

elämän asenneilmastosta. Juuri työpaikkaan ja työsuhteen rakentamisen kytkeyty-

vät tuen ja kuntoutuksen menetelmät ovat avainasemassa silloin, kun vaikeasta 

työttömyydestä yritetään paluuta takaisin työelämään. (Karjalainen 2011,98.) 

 

Todellakin oli apua! Työharjoittelun kautta pääsin töihin, ensin 85 %:lla 
puoli vuotta ja sen jälkeen kokopäiväisenä. 
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Työkyky- ja työtaitopassi –projektissa yhdistettiin kahta tai useampaa työvoimapo-

liittista toimenpidettä. Näin toimenpiteisiin saatiin tehoa ja vaikuttavuutta, kun ne 

rakennettiin toistensa tueksi ja ne etenivät jatkumona. Myös työtön ymmärsi, että 

työllistyminen on prosessi ja ratkaisuja on löydettävä erilaisiin tilanteisiin. Ohjauk-

sen ja valmennuksen mahdollistaminen koko prosessin ajaksi lisäsi koulutuksen ja 

sen jälkeisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työvoimapoliittis-

ten toimenpiteiden yhdistämisen kautta luotiin myös luonteva pohja verkostolle eli 

työmarkkinoilla toimivien yhteistyölle. 

 

Opiskelijoista työllistyi koulutuksen jälkeen 27 %, työelämävalmennuksen tai työhar-

joittelun aloitti 32 % ja omaehtoisen opiskelun aloitti 6 % opiskelijoista. Muihin toi-

menpiteisiin eli työkyvyn lisäselvityksiin siirtyi 14 % opiskelijoista ja työttömänä kou-

lutuksen jälkeen oli 21 %. Opiskelijat, jotka koulutuksen päättyessä olivat työttömi-

nä, aloittivat projektissa yleensä kuntoutusjakson, joka toteutettiin kuntouttavana 

työtoimintana. Myös muihin toimenpiteisiin siirtyneet opiskelijat eli ne, joiden työky-

ky oli jo pysyvästi alentunut ja joille tehtiin lisää työkyvyn kartoituksia, aloittivat kou-

lutuksen jälkeen kuntouttavan työtoiminnan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Projektissa kuntoutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä kuntoutettavan, Kala-

joen kaupungin mielenterveys- ja päihdetyötä tekevän psykiatrisen sairaanhoitajan 

sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän kuntou-

tuksen ylilääkärin ja projektin työntekijöiden kanssa.  
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6  POHDINTA 

 

 

Olen pohtinut työttömyyttä ja siihen liittyviä ongelmia lähes seitsemän vuotta. Pro-

jektin suunnitteluvaiheessa yritin löytää ratkaisuja muutamaan keskeiseen ongel-

maan kuten työttömien terveydenhuollon järjestämiseen ja kuntoutuksen prosessi-

en käynnistämiseen. Olin aivan varma, että keinoja löytyy, jos niitä yhdessä yri-

tämme löytää. Kauppiaan tyttärenä olin sisäistänyt jo lapsena ajatuksen, että palve-

lut rakennetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Mielessäni ihmettelin myös kuntoutus- 

ja työllistymispalveluiden palvelujärjestelmää, koska siinä palvelut ja asiakkaat tun-

tuivat kohtaavan hyvin harvoin. Jos ruokaa myytäisiin näiden kanavien kautta ja 

samalla periaatteella, niin ihmiset kuolisivat nälkään. 

 

Kuntoutus- ja työllistymispalveluita on rakennettu mitä erilaisimmin perustein. Pal-

velun maksajalla on oma tarpeensa, palvelun tarjoajalla ja palvelun saajalla oman-

sa. Työmarkkinoilla edetään tiettyjen sääntöjen mukaan eikä yrityksen toimintaa voi 

rakentaa ilman taloudellisia mittareita. Yhteisen toiminnallisen intressin löytäminen 

voi olla vaikeaa mutta ei mahdotonta. Aikuisen henkilön kuntoutukseen ja työllistä-

miseen ei kuitenkaan riitä palveluohjaus ainoastaan kunnallisten palvelujen välillä 

vaan avuksi tarvitaan verkostoa, jossa ovat mukana kaikki työmarkkinoilla toimijat. 

 

Kuntoutus- ja työllistymispalvelut eivät ole palvelu- tai sektorikohtaisia vaan tarpee-

seen vastaaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja palvelujen yhteensovittamista. 

Monialaisen yhteistyön rakentamiseksi ei riitä se, että toimijat tuodaan lähelle toisi-

aan. On luotava vuorovaikutukselle altis ympäristö ja löydettävä yhteinen tavoite. 

Tutkimus osoitti sen, että verkoston ylläpitäminen vaatii jatkuvaa koordinointia sekä 

toimijoihin että asiakkaisiin. Jokaisella verkostossa toimivalla on omat tarpeensa ja 

niitä täytyy myös sovitella yhteen. 

 

Hyvinvointi on jokaiselle omanlaistaan. Projektin asiakastyötä tutkiessani huomasin, 

että tuloksia tuntui syntyvän, jos tutustuttiin asiakkaan sielunmaisemaan ennen kuin 

esitettiin arvioita hänen palveluntarpeestaan. Kaikenlainen etäältä arvioiminen oli 

varsin petollista, sillä kuva kohteesta voi muuttua aidon vuorovaikutuksen myötä. 

Kahvittelu ja rupattelu osoittautuivat hyviksi luottamuksen rakennusaineiksi ja myös 
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se, että asiakas sai osallistua ryhmän toimintaan sen jäsenenä.  Asiakkaan arki-

elämän tukeminen rakentui läsnäolosta, vuorovaikutuksesta ja keskinäisestä kunni-

oituksesta. Se, että suhteeseen löytyi luottamus, oli valtava voimavara sekä asiak-

kaalle että työntekijälle. 

 

Asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden löytäminen oli lähes yhtä haasteellista kuin pal-

velujen rakentaminen. Monet työttömät olivat olleet jo pitkään kuntoutus- ja työllis-

tymispalvelujärjestelmän asiakkaina ennen projektia. Prosessit olivat vain jääneet 

kesken. Eläkepäätöksen saamiseksi saattoi puuttua yksi lausunto tai tutkimus. Tai 

asiakas ei tiennyt, että hänen pitää lausunto toimittaa eteenpäin. Asiakas saattoi 

olla myös tietämätön siitä, että mihin lausunto toimitetaan. Päihdekuntoutus oli pro-

jektin asiakkailla pääsääntöisesti jäänyt kesken tai aloittamatta, koska katkaisuhoito 

terveyskeskuksen vuodeosastolla ei juuri houkuttele hoitoa aloittamaan. Mielenter-

veysongelmiin tai muihin sairauksiin määrättyjä lääkkeitä uusittiin kymmenien vuo-

sien ajan ilman kontrolli- tai laboratoriokäyntejä. Jokaisella asiakkaalla projektissa 

oli tarve räätälöityihin palveluihin ja ohjaukseen. Vaikka projektin työntekijät ja muut 

verkoston toimijat oppivatkin analysoimaan asiakkaiden palveluntarpeita projektin 

edetessä, niin silti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja ei olisi pystytty raken-

tamaan kolmessa vuodessa ilman projektin ohjaavassa koulutuksessa asiakkaille 

tehtyjä henkilökohtaisia suunnitelmia. 

 

Pienien ja tärkeiden asioiden toteutumisen kautta löytyy luottamus yhdessä tekemi-

seen ja halu päättää omasta elämästään. Työkyky- ja työtaitopassi - projektissa 

työtön sai riisua työttömyyden viittansa ja luoda nahkansa uudestaan. Mahdollisuus 

vaikuttaa ja osallistua oman kuntoutuksen ja työllistymisen prosessiin oli tärkein 

asia projektissa. Ja useimmat työttömät, huomatessaan, että itse pystyivät vaikut-

tamaan asioihin, ottivat haasteen projektissa vastaan ja avasivat itsensä yhteistyöl-

le. Ryhmän tuen avulla työtön sai voimavaroja muutosten tekemiseen oman suunni-

telmansa mukaisesti. 
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