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YLEISTÄ

• Kuntouttavan työn uudistajat- hanke (KUTU) 

• Kohderyhmä: 20-64 vuotiaat pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömät 

• Kokonaismäärä: 17 aktiivisuusrannekkeen käyttäjää

• Koulutustausta: keski- ja ylempiasteisia osallistujia

• Tiedonkeruu: aktiivisuusranneke ja pulssimittari

• Tutkimusajankohta: helmi-maaliskuu 2018 

• Analysointimenetelmät: Excel ja ristiintaulukointi 
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TARKOITUS JA TAVOITTEET

• Tarkoituksena selvittää pitkäaikaistyöttömien fyysisen aktiivisuuden yhteyttä työllistymistä 

edistäviin toimiin.

• Tavoitteena kehittää työelämään uutta tietoa pitkäaikaistyöttömän fyysisestä aktiivisuudesta, 

tuoda tietoa verkostoitumisesta työelämässä ja työllistymistä edistävien palvelujen käytöstä. 
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TUTKIMUSKYSYMYKSET

• Onko fyysisen aktiivisuuden ja työllistymistä edistävien palveluiden välillä yhteyttä? 

• Onko fyysisen aktiivisuuden ja verkostoitumisen välillä yhteyttä?

* Työllistymistä edistävät toimet: työllistymistä edistävät palvelut ja verkostoituminen
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HYPOTEESIT 1/2

FYYSINEN AKTIIVISUUS

• Suurin osa ei liiku tarpeeksi ja liikkuminen on epäsäännöllistä

 Haasteena epäsäännöllinen päivärytmi, rutiinit sekä pitkittynyt työttömyys  

• Pieni osa liikkuu, harrastaa ja heillä on selkeä päivärytmi

• Aktiivisuusranneke motivoi osallistujia liikkumaan
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HYPOTEESIT 2/2

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TOIMET

• Suurin osa ei ole kovin aktiivisia

• Pieni osa tekee aktiivisesti työnhakuja ja verkostoituu

• Yleistä turhautumista pitkittyneeseen työttömyystilanteeseen

• Säännöllisesti liikkuvat ovat aktiivisempia työnhauissa sekä verkostoitumisessa
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AKTIIVISUUSRANNEKE

• Mittaa päivittäisten askelten lukumäärän, kuljetun matkan ja liikkuessa kulutetun energian 
määrän. 

• Rannekkeellisista 6 naista ja 11 miestä

• Askeleita keskimäärin 6000 askelta

• Naisilla n. 7500 askelta/pv

• Miehillä n. 5000 askelta/pv

• Tutkittava joukko liikkuu n. 5km/pv

• Kulutettu kalorimäärä keskimäärin 160 active calories
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PULSSIMITTARI 1/3

KOETTU LIIKUNNAN MÄÄRÄ

• Asteikko 1-7

• Osallistujat kokevat liikkuvansa kohtuullisesti

LIIKUNNAN TUOTTAMA HYVÄ MIELI

• Asteikko 1-7

• Osallistujat kokevat liikunnan tuottavan 

pääasiallisesti hyvää mieltä

Viikoittainen kysely, joka antaa tietoa osallistujien henkilökohtaisista kokemuksista fyysisen 

aktiivisuuden ja työllistymistä edistävien toimien suhteen. 

AKTIIVISUUSRANNEKKEEN VAIKUTUS 

• Asteikko 1-3

• Aktiivisuusrannekkeella ei koettu olevan 

suurempaa vaikutusta
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PULSSIMITTARI 2/3

VERKOSTOITUMINEN

• Asteikolla 1-7

• Helmikuussa verkostoituminen tasaista

• Maaliskuun alusta verkostoituminen 

nousujohteinen kuun loppuun saakka

TYÖPAIKANHAKU

• Asteikolla 1-4

• Helmikuussa aktiivista, maaliskuussa työnhaku 

selvästi vähäisempää
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PULSSIMITTARI 3/3

KOETUT HAASTEET TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVISSÄ TOIMISSA

• Tietotaito

• Voimavarat

• Terveydentila

• Itsensä kehuminen

• Turhautuminen

• Ikä
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YHTEENVETO

TUTKIMUSKYSYMYKSET

• Onko fyysisen aktiivisuuden ja työllistymistä edistävien palveluiden välillä yhteyttä? 

• Onko fyysisen aktiivisuuden ja verkostoitumisen välillä yhteyttä?

 Helmi-maaliskuun osalta ei selkeää yhteyttä 
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KIITOS! 
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