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Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Ähtäri)
Etelä-Pohjanmaa



• Vuodesta 2000 Alavuden kaupungin sosiaalityön johtajana 
(sos.sihteeri) ja 2016 alusta Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymän sosiaalityön johtaja

• Ammatilliset ambitiot: Työllistymistä tukevat palvelut, 
sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö

• Ammatillinen lisensiaatintutkimus kesä 2016 ” Kunta 
työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukemassa” Tre 
Yo. 
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1. Toimintaympäristö

2. Työllistymistä tukevien palveluiden organisoituminen

3. Kuuminta Hottia

4. Toiminnan ideologinen tausta – Kivijalka

5. Kunta työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukemassa
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Esityksen rakenne
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Toimintaympäristö

• Kuusiokuntien seutukunta, väestöpohja 21 827 
• Alavus 12 044
• Kuortane 3715
• Ähtäri 6068

• Vuoden 2017 alusta mukaan myös Soini (+ 2224)
• Etelä-Pohjanmaan maakunta; maakuntakeskus 

Seinäjoki
• Lähde:31.12.2015, tilastokeskus
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Toimintaympäristö

• Vuoden 2016 alusta Sote-palvelujen kokonaisulkoitus
kuntien ja Pihlajalinna Oy:n omistamalle 
yhteisyritykselle Kuusiolinna Terveys Oy 
(palvelutuotanto)

• Viranomaistyö + työllistymistä tukevat palvelut 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymään 
(KUUSSOTE)   aikaisemmin kuntien omat sosiaali-
palvelut, terveydenhuolto ky:ssä
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Toimintaympäristö - Työttömyys
• Työttömiä työnhakijoita

• Kuusiokunnat yhteensä 9,3%
• Alavus 9,6%
• Kuortane 7,7%
• Ähtäri 9,9 %
 Etelä-Pohjanmaalla yleisesti työllisyys kehittynyt 

positiivisesti (6%), mutta kuusiokunnissa työnhakijoiden 
määrä kasvanut 1 %

 Työnhakijoiden määrä laskenut Ähtärissä, kun taas 
noussut suhteellisesti eniten mm. Kuortaneella. Soinissa 
työttömyysluvut haastavat. (Lähde: E-P:n työllisyyskatsaus 
8/2016)
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Aktiivisuuslukuja
1.1-31.8. kaikki tt-päivät keva shl kuty kutyssä

Alavus 8286 3929 592 3765 110

työmarkkinatuen kuntaosuus

8/2016 1/2016 1/15

Alavus 101 79 65

39613 30430 30054

Aktivointiaste

ka 2016 ka2015

koko maa 34,4 32,7

E-P 37,3 36,5

P 42,9 40,8

K-P 41,4 38,7

P-P 33,1 32,1

Alavus 42 46,4 Lähde: kelasto
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Työllistymistä tukevat palvelut- organisaatio

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Kuntayhtymän johtaja, -hallitus,-kokous

Hallinto Terveyspalvelut
Ikäihmisten 

palvelut
Sosiaalityön 

palvelut

Työllisty-
mistä

tukevat 
palvelut

Vammais-
sosiaalityö

Perhe-
sosiaalityö

Aikuis-
sosiaalityö 
ja tt-turva

Kuusiolinna Terveys Oy, sosiaalipalvelut, työvalmennuksen tuki
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• ”Diagnoosi” ei määritä työtoimintaa vaan ihmisen tarve; 
kaikki työtoimintayksiköt ja -muodot avoimia kaikille (kuty, 
shl, keva) = integraatio, suvaitsevaisuus (nuorten paja-
aikuisten paja = ihmisten paja!)

• Työtoiminnan järjestäminen: työllistämisyksiköt, 
työtoimintaryhmät, avotyötoimintapaikat
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Kuuminta Hottia – mitä meneillään?



• Työtoiminnan määrä, monimuotoisuus ja laatu (OsKu-
hanke)

• Työtoiminnan 3 koria : elämänhallinta, työelämätaidot ja 
tekeminen  asiakkaan tarve ratkaisee työtoiminnan 
painopisteet

• Työtoiminnan eri palvelupaketit (työn alla)

• Esim. kartoittava-, startti- ja osallistava työtoiminta 

• Tulevaisuus maakuntasoten myötä?
• Irti sosiaalityöstä?

• Omaksi palvelualueeksi, joka jää alueen kuntien omistukseen?
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Kuuminta Hottia – mitä meneillään?



Aktiivinen työvoimapolitiikka

Aktivointipolitiikka

Aktiivinen sosiaalipolitiikka

 Tunnista viitekehyksesi!
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Toiminnan ideologinen tausta-Kivijalka



Aktiivipolitiikat = yhtä suurta perhettä?

Toimeenpan
on väline

Aktiivipolitiikkojen toimeenpanon kokonaisuus kunnassa = 
Kunnan työllisyydenhoito



• Aktiivinen työvoimapolitiikka pyrkii edistämään työllisyyttä 
vaikuttamalla työvoiman kysyntään ja tarjontaan. 

• Työvoimahallinto ensisijainen toimija.

• Myös kunnilla on rooli työvoimapolitiikan toteuttamisessa 
paikallisella tasolla. Kunnat toimivat erilaisten työttömyyteen 
kytkeytyvien kehittämishankkeiden toteuttajina, rakentavat 
teollisuushalleja yritysten käyttöön ja pyrkivät edistämään 
työllisyyttä alueella elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä (Toiminta 
kuntalain mukainen kunnan yleinen toimiala vrt. 
erillislainsäädäntö esim. Kuty)
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Aktiivinen työllisyyspolitiikka



• Aktivointipolitiikka on hybridi työ-, talous- ja 
sosiaalipolitiikasta (Karjalainen 2011, 233). 

• Omassa jäsennyksessäni se sijoittuu aktiivisen 
työvoimapolitiikan ja aktiivisen sosiaalipolitiikan väliin 
omana erillisenä politiikkalohkona. Perustan tämän 
jäsennykseni siihen ajatukseen, että Suomessa 
aktivointipolitiikka on työvoimahallinnon ja sosiaalihuollon 
yhteistä politiikkaa, jota ei olisi olemassa ilman toista, ja 
että aktivointipolitiikka on nimenomaan työikäiseen 
väestöön kohdennettua politiikkaa. Myös Kelalla on rooli 
aktivointipolitiikan toteuttajana.
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Aktivointipolitiikka



• Aktivointipolitiikka syntyi vastauksena kasvavan 
työttömyyden ja muiden sosiaalipoliittisten tarpeiden, 
sekä rajallisten julkisten resurssien ristiriitaan. 

• Globaalin maailmantalouden asettamiin haasteisiin 
vastaamisen lisäksi ideologian taustalla on myös nähty 
myös yksilön vastuuta, kansalaishyveitä ja solidaarisuutta 
korostavan ajattelutavan vahvistuminen. 
• Tämän ajattelutavan mukaan antelias ja passiivinen sosiaaliturva 

heikentää ihmisten kykyä ja motivaatiota työhön osallistumiseen, 
mitä aktivointipolitiikan keinoin pyritään korjaamaan. 
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Aktivointipolitiikka



• Aktivointipolitiikassa on kyse työttömien 
kannustamisesta työhön. Suomessa tämä tarkoittaa 
työmarkkinatukea saavien ja työikäisten toimeentulotuen 
saajien aktivointia työelämään passiivisen etuuden 
nostamisen sijaan. 

• Yksilötasolla aktivointipolitiikalla pyritään ehkäisemään 
sosiaaliturvariippuvuutta. 

• Laajemmalla tasolla tavoitteena on työttömyydestä 
aiheutuvien kustannusten hillintä. 
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Aktivointipolitiikka



• Perinteisesti sosiaalipolitiikan tehtävän määrittely kytkeytyy 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden takaamiseen 
(Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, 20–22). 

• ”Aktiivinen” etuliitteen myötä sosiaalipolitiikalla voidaan nähdä 
tavoiteltavan hyvinvointia ennen kaikkea osallisuuden kautta. 

• Osallisuutta on korostettu myös puhuttaessa ikäihmisten ja 
lasten hyvinvoinnista, ja kehittämistoiminnassa painopiste on 
ollut osallistavien menetelmien käyttöönotossa. 

• Näin aktiivinen sosiaalipolitiikka ei kohdistu ainoastaan 
pitkäaikaistyöttömiin (kuten aktivointipolitiikka ja aktiivinen 
työvoimapolitiikka) vaan läpileikkaavasti kaikkiin ikäryhmiin.  
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Aktiivinen sosiaalipolitiikka



• Työikäiseen aikuisväestöön kohdentuva aktiivinen 
sosiaalipolitiikka tavoittelee ensisijaisesti osallisuutta 
työelämästä, työelämäosallisuutta. 
• Pitkäkestoisen palkkatyöstä ulkopuolelle jäämisen on todettu 

olevan merkittävä tekijä huono-osaisuuden ja syrjäytymisen 
kehityksessä, joka puolestaan heikentää oleellisesti ihmisten 
hyvinvoinnin kokemuksia ja todettua terveyttä. 

• Työ ja työhön osallistuminen on keskeinen keino sosiaaliseen 
osallisuuteen (Kari ja Saari 2005, 88). 
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Aktiivinen sosiaalipolitiikka



• Inkluusion ja osallisuusteemojen lisäksi Vappu Karjalainen (2011) löytää 
”sosiaalisen” ihmisen toimijuuden ymmärtämisen kautta. 

• aktiivinen-etuliite määrittelee sosiaalipolitiikan sisällön aktiivista 
tekemistä ja osallistumista painottavaksi ja aktiivisen sosiaalipolitiikan 
tehtävä kytkeytyy siten jokaisen kansalaisen sosiaalisen toimijuuden
vaalimiseen. Toimijuus tai ihmisen toiminnallisuus kytkeytyy vallitsevaan 
ihmiskäsitykseen eli siihen, millainen olento ihminen perimmältään on.   

• Pauli Niemelän (2009) mukaan tekemisen tasolla ihminen toteuttaa 
kulttuurista eetostaan, tarkoitustaan. Hän toteuttaa tehtäväänsä 
ihmisenä. Palkkatyö ei ole ainut tekemisen areena vaan oleellista on 
tekemisen toteutuminen eri ulottuvuuksilla fyysisenä, sosiaalisena ja 
henkisenä tekemisenä. 

• Mikäli ihminen ei voi toteuttaa itseään, vaarana on vieraantuminen 
itsestään, elämästään ja koko yhteiskunnasta. Ihminen on läpikotaisin 
toiminnallinen olento.   
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Aktiivinen sosiaalipolitiikka



• Aktiivisen sosiaalipolitiikan taustalla on pyrkimys ylläpitää 
yhteiskunnan koheesiota osallisuuden ja toimijuuden kautta.

• Aktiivisen sosiaalipolitiikan tavoitteena sosiaalisen osallisuuden ja 
toimijuuden, itsensä toteuttamisen areenojen varmistaminen!

Vappu Karjalainen (2011) on pohtinut ”sosiaalisen” löytämistä pitkäaikaistyöttömyyden 
kysymyksissä. Aktiivisen sosiaalipolitiikan käsitteeseen liittyy huoli sosiaalisen 
ulottuvuuden katoamisesta ja alistumisesta talous- ja työllisyyspolitiikan alle.
Aktiivinen sosiaalipolitiikka tulee nähdä sosiaali- ja terveydenhuoltona, jonka tehtävä 
on erilainen kuin työllisyyspolitiikan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotetaan 
palveluita, joilla tuetaan mm. toimintakyvyltään heikentyneitä ihmisiä ja lisätään 
heidän hyvinvointia ja selviytymistä arjessa eli vahvistetaan työ- ja toimintakykyä 
työelämäosallisuuden kautta. Vaikka näillä on vain välillinen merkitys 
työllisyyspolitiikan tavoitteisiin työllistymisestä, niin aktiivisen sosiaalipolitiikan 
kehyksestä nämä ovat myös merkityksellisiä ja tärkeitä. 
Sosiaalipolitiikalle aktivoinnissa rakentuu tätä kautta myös oma tehtävänsä: 
hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy osallisuutta ja toimijuutta
tukemalla. (Karjalainen ym. 2008, 15; Karjalainen 2011.)
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Aktiivinen sosiaalipolitiikka





• Kuntanäkökulmasta kaikki aktiivipolitiikat läsnä

• Kunnan sosiaalityö toteuttaa sekä aktivointipoliittisia 
päämääriä, että aktiivisen sosiaalipolitiikan päämääriä

• Säästettävä kuntien rahoja – listan putsaus

• Osallisuuden, toimijuuden ja sitä kautta hyvinvoinnin 
edistämisen ei tarvitse olla ristiriidassa tämän kanssa

• Entä maakunnallinen sosiaalityö?

19.10.2016 Jutta Paavola 23

Ristiriitaa – vai vähän kaikkea?



• Lisensiaatintutkimukseni lähtökohtana oli ymmärtää työllisyys-
ja työttömyystematiikan vahvaa nousua kunnissa ja 
sosiaalityössä. 

• Teoriaosassa edellä kuvattu aktiviipolitiikkojen jäsentäminen ja 
suomalaisen aktiivipolitiikan kehityksen tarkastelu. 

• Empiria osassa 4 kunnan focusryhmähaastetteluaineistosta
tuotettu ”kuva” tutkimuskuntien työllistymistä ja 
työelämäosallisuutta tukevista palveluista (mitä palveluja) ja 
niiden muotoutumista ja toimeenpanoa selittävistä tekijöistä 
(miksi)

• Johtopäätöksiä siitä, mihin kunnissa tulisi kiinnittää huomioita 
työllisyyden hoidon kysymyksessä:      
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Kunta työllistymistä ja työelämäosallisuutta 
tukemassa



1. Jäsennetään kunnan työllisyydenhoidon kokonaisuus, mukaan 
lukien kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat toimintamuodot ja 
erityislakien perusteella järjestettävät toiminnat

2. Huomioidaan jäsennyksessä eri aktiivipolitiikat ja niiden 
näkökulmat työllisyyden, aktiivisuuden ja osallisuuden 
tukemiseen (aktiivinen työvoimapolitiikka, aktivointipolitiikka 
ja aktiivinen sosiaalipolitiikka)

3. Selkiinnytetään työllisyydenhoidon kokonaisuuden vastuut 
kunnassa ja kokonaisuuden johtaminen ja koordinointi
yhteinen vastuu, eritytetty vastuu vai jaettu vastuu

4. Luodaan kunnan työllisyydenhoidon kokonaisuutta kuvaava ja 
tavoitteita asettava, kirjoitettu strategia

- Kunta yhteisönä, eli kaikki työllisyydenhoidon toimijat mukaan
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Kunnan toimintatavan kehittämiseksi



5. Nivotaan hanketoiminta ja kehittäminen perustoimintaan
Kehittämistoiminnasta on saatavissa todellisia hyötyjä kunhan 
hankkeet toteuttavat laadittua strategista suunnitelmaa eivätkä ole 
siitä irrallisia 

6. Kiinnitetään koko kunnan henkilöstö työllisyydenhoidon ja 
työelämäosallisuuden tukemisen tavoitteisiin riittävällä 
tiedottamisella ja kouluttamisella
7. Varmistetaan kunnan tarpeita vastaavat riittävät ja monipuoliset 
palvelut

työllistämisyksiköt, ryhmät, avotyötoimintapaikat, 
palkkatukityöllistäminen, työvalmennus, yksilöohjaus

8. Arvioidaan ja seurataan toimintaa
Strategiseen suunnitteluun kytketään toiminnan eri näkökulmia 
mittavat mittarit 
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1. Selkiinnytetään asiakkaiden ohjautumista työllistymistä ja 
työelämäosallisuutta tukeviin palveluihin

Työttömyyden perusteella järjestettävät palvelut, kuntouttavat 
palvelut ja osallisuutta tukevat palvelut, 

2. Määritellään kunnan eri toimipisteisiin avotyötoimintapaikat, joiden 
ylläpitoon ja vaadittavaan ohjaukseen eri hallintokunnat voivat sitoutua
3. Varmistetaan uusien työtoimintapaikkojen etsintä ja luominen 
kunnassa ja yhdistyksissä, sekä ryhmissä ja työllistämisyksiköissä
4. Tunnistetaan aktivointityötä tekevien työntekijöiden rooli kunnan 
palvelukokonaisuudessa ja varataan toimintaan riittävät resurssit  

työnsuunnittelijat, -etsijät, -valmentajat, yksilöohjaajat
5. Täsmennetään työvalmennuksen ja yksilöohjauksen tehtävää kunnan 
tarjoamina palveluina
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Kunnan tt-palveluiden kehittämiseksi:



6. Varataan palkkatukityöllistämiseen määrärahoja 
7. Täsmennetään palkkatukityöllistämistä työelämäosallisuutta tukevien 
palveluiden jatkumossa varaamalla ainakin osa kunnan 
työllistämismäärärahasta tukea työllistymiseensä tarvitsevien 
työllistämiseksi

kytketään työvalmennus osaksi em. palkkatukityösuhteista työtä
8. Kiinnitetään erityistä huomiota ”väliinputoajaryhmien” osallisuuden 
varmistamiseksi

Varmistetaan esimerkiksi neuropsykiatristen asiakkaiden pääsy 
osallisuutta ja kuntoutumista tukeviin palveluihin
kytketään osallistava toiminta osaksi terveydenhuollon hoitoketjuja 
(”työresepti”)

9. Varmistetaan työkyvyn arvioinnin mahdollisuudet ja työttömien 
terveydenhoito 
10. Innovoidaan paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän kanssa uusia 
yhteistyön muotoja työpaikkojen luomiseksi ja kuntouttavan toiminnan 
kehittämiseksi
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Kiitos!
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