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Alkusanat
Pitkäaikaistyöttömien määrä Suomessa yli kolminkertaistui vuoden 2008 lopusta vuoteen 2016 mennessä. Viimeisen parin vuoden aikana työllisyystilanne on parantunut.
Vielä vuoden 2018 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kuitenkin puolitoistakertainen

määrä vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna, vaikka samaan aikaan kokonaistyöttö-

myysaste on laskenut samalle tasolle vuoden 2008 kanssa. Pitkäaikaistyöttömien tilanne ei siis ole helpottunut samassa tahdissa kuin yleinen työttömyystilanne.

Pitkäaikaistyöttömille on tyypillistä työllistymistä estävien seikkojen kasaantuminen:
talouden heikkeneminen voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviin

ongelmiin, työttömyyden pitkittyminen heikentää työkykyä ja -taitoja, sosiaalinen

verkosto harvenee. Pitkäaikaistyötön voi myös kokea jäävänsä jatkuvan pakkokurssituksen ja massaohjauksen oravanpyörään, tilanteeseen, jossa hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa ei pystytä pureutumaan kunnolla.

Kuntoutussäätiö lähti purkamaan tätä tuki- ja työllistymishaastetta itsenäisesti, kol-

mannen sektorin näkökulmasta, tavoitteena rakentaa järjestökentälle sopiva tuetun

työllistämisen malli. Hankkeen nimenä oli Kuntouttavan työn uudistajat (KUTU), jolla
viitattiin siihen kuntoutuksen ja tuen tarpeeseen, jota pitkittynyt työttömyys aiheuttaa, ja joka edistää uudella tavalla pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Hankkeessa painotettiin henkilökohtaista apua ja palvelua, jota sai psyykkisiin asioihin, oman osaamisen ja jaksamisen vahvistamiseen ja tukemiseen sekä työnhakuun,

työpaikkojen tai muun jatkopolun hakemiseen ja työllistymisen aloittamisen tukeen.
Hankkeen kokeilu- ja tutkimusnäkökulma mahdollisti erilaisten tukikäytäntöjen tes-

taamisen ja samalla tiedon keräämisen ja edisti siten tavoitteiden saavuttamista työllistämismallin kehittämiseksi.

Hankkeen pituus oli riittävän pitkä mallin kehittämiselle ja useimpien hankkeeseen

osallistuneiden työttömien tukemiseen. Lyhyempi aika olisi jättänyt monet pitkäai-

kaistyöttömät lähes yhtä näköalattomaan tilanteeseen kuin ennen hankkeeseen osallistumistaan.

Hankkeessa havaittiin, että vaikka viranomaiskytkentää ei ollut ja tiimi oli pieni, saatiin hyviä tuloksia aikaan, kun pystyttiin tarjoamaan riittävän pitkäaikaista ja yksilöl-

listä tukea erityisesti niille pitkäaikaistyöttömille, joilla on aito halu palata työelämään.
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Hankkeen vajaan kahden vuoden kesto ei mahdollistanut toimintaan osallistuneiden

tilanteen jälkiseurantaa. Saadun palautteen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että

useimmat osallistujat kokivat saavansa heitä arvostavaa ja oikealla tavalla työkykyä ja
työllistymistä tukevaa palvelua. Moni pääsi takaisin työn syrjään kiinni, moni muulle
jatkopolulle, jatkokoulutukseen tai työharjoitteluun. Valtaosa sai rohkeutta ja uskoa

kohdata työttömyyden haasteita uudesta, toiveikkaammasta näkökulmasta.

Hanke toteutettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuk-

sella kevään 2017 ja talven 2019 välillä. Hankkeen aikana tavoitettiin yli 200 pitkäai-

kaistyötöntä, joista yli 40 osallistui aktiivisesti toimintaan.

Hanketta ohjasi Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen, tutkimus- ja kokeilujohtaja Riikka Shemeikka sekä Työelämä-ryhmän päällikkö Marja Heikkilä. Yh-

teyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma oli merkittävä taustatuki ja ideoija sekä hank-

keen alussa että julkaisuvaiheessa. Heille lämpimät kiitokset verkostoitumisen tuesta,

neuvoista ja uusia näkökulmia avanneista kommenteista. Hanketiimillämme oli lisäksi

lukuisia kontakteja ja keskusteluja sekä Kuntoutussäätiön sisällä että eri intressi- ja sidosryhmien kanssa. Näiden edustajilta saatiin avaratavia, kannustavia ja kriittisen rakentavia kommentteja. Niin työttömille kuin hanketiimillekin verkostojen rakentaminen oli iso osa onnistumista.

Tärkeimmät henkilöt hankkeen onnistumisen kannalta olivat tietenkin psykologi

Leena Boltar sekä hankekoordinaattorit eli mentorivalmentajat Anna-Kaisa Liimatainen ja Sonja Forssén. Heidän ammattitaitonsa ja työttömien tilannetta avarasti

ymmärtävä ote tekivät tästä erityisesti osallistujien kannalta menestyneen hankkeen.
Yksi osallistuja kiteytti: ”Tärkeää on ollut se, että työnhaun kanssa ei ole jätetty yksin.

Mulle on ollut merkityksellistä ennen kaikkea se, että ihminen on kohdattu ihmisenä.”

Helsingissä huhtikuussa 2019,
KUTU-tiimin puolesta Olli Laasanen
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1 Johdanto
1990-luvun alussa Suomessa oli lama, joka johti siihen, että sen vuosikymmenen

puolivälissä joka viides työikäinen suomalainen oli työtön. Laman jälkeen talous ja

työllisyys piristyivät vuoteen 2008 asti, jolloin työttömyysaste oli alimmillaan kesällä

2008 noin viisi prosenttia. Sitten mullistukset maailman taloudessa kurittivat Suo-

meakin. Seurasi taantuma ja hitaan kasvun vaihe. Uusi työttömyyden huippu saavu-

tettiin toukokuussa 2015, jolloin 12 prosenttia 15-74 vuotiaista oli työttömiä (Tilastokeskus 2019 a).

Pitkäaikaistyöttömyyden minimi, noin 40.000 henkilöä, saavutettiin vuoden 2008 lo-

pussa. Siitä alkoi pitkäaikaistyöttömien määrän nopea kasvu. Huippu oli elokuussa

2016, jolloin heidän määränsä oli lähes 128.000. Pitkäaikaistyöttömyys yli kolminker-

taistui näiden kahdeksan vuoden aikana, suhteessa paljon voimakkaammin kuin työt-

tömien määrä keskimäärin (Tilastokeskus 2019 b).

Työllisyys alkoi talouden elpymisen myötä kohentua vuoden 2017 aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä supistui vuoden 2018 loppuun mennessä reiluun 65.000:een.
Heistä pääkaupunkiseudulla oli noin 17.000 (Helsingin seudun suunnat 2019).

Vaikka myös pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, on heidän osuutensa kaikista
työttömistä edelleen korkea. Vuoden 2018 lopussa se oli Helsingissä 34 prosenttia,

näistä yli 50-vuotiaat ovat suurin ryhmä (Elinkeinot ja työmarkkinat Helsingissä 2019).
Kerätär (2016, s. 53-57) viittaa väitöskirjassaan useisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat,

että pitkään työelämän ulkopuolella olevat yksilöt kärsivät myös muita enemmän elämänlaatua heikentävistä fyysisistä ja psyykkisistä ongelmista. Työttömyys lisää sosi-

aali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Pitkäaikaistyöttömyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi
(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007), eivätkä olemassa olevat palvelut ja toimintatavat näytä ratkaisevan ongelmaa.

Pitkäaikaistyöttömiä ohjataan usein kuntien järjestämään kuntouttavaan työtoimin-

taan. Vuonna 2016 palveluun osallistui noin 42.000 asiakasta. Kasvu on ollut voimakasta 2010-luvulla. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjatuista henkilöistä valtaosalla

(97,6 %) oli takanaan pitkä työttömyys. On arvioitu, että kolme neljästä työtoimintaan
ohjatuista ei toimintakykynsä rajoitusten vuoksi kykene osallistumaan työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2017).
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Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksessa havaittiin, että ”useampi asiakas toi esille

erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin (kuntouttava työtoiminta, työelämävalmennus, työharjoittelu, palkkatuettu työ) liittyviä ongelmia; työtä joutuu tekemään ilman asianmukaista palkkaa, työt eivät ole mielekkäitä, töistä ei ole polkua avoimille työmarkkinoille, taloudellisesti työnteko ei ole kannustavaa kun tuet loppuvat, yritykset ja kunnat
saavat ilmaista työvoimaa ja käyttävät järjestelmää hyväkseen.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008)

Tilastot ja tutkimukset osoittavat, että kuntouttava työtoiminta ei pysty kansallisella

tasolla vastaamaan pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaan. Vain muutama prosentti sen

piirissä olevista asiakkaista työllistyy (Elinkeinot ja työmarkkinat Helsingissä, 2019).
Kunnissa arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan johtavan enemmänkin sosiaali- ja

hyvinvointipoliittisiin siirtymiin kuin työllistymiseen (Karjalainen & Karjalainen 2010,
s. 70).

Kuntouttavan työtoiminnan oheen tarvitaan kuntouttavaa työtä. Työpajojen sijaan

moni kuntoutuisi paremmin oikeassa työympäristössä oikeaa työtä tehden. Nykyiset
välityömarkkinoita suosivat työllistymispalvelut eivät ole pitkällä aikavälillä vaikutta-

via. Oikeanlaisella tuella myös vaikeassa elämäntilanteessa ja työmarkkina-asemassa
olevien henkilöiden on mahdollista työllistyä avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi

järjestöt ovat merkittävä pitkäaikaistyöttömien työllistäjä, mutta tarvitsevat siihen lisää osaamista ja uusia toimintamalleja.

Kuntouttavan työn uudistajat (KUTU) -hankkeessa luotiin tuetun työllistymisen malli,

jossa palvelumuotoilu ja digitaaliset työkalut täydensivät yksilöllistä psykologin, hen-

kilökohtaisen kehityksen valmentajan ja työmarkkina-asiantuntijan palvelua. Osa

osallistujista (asiakkaista) kuntoutui oikeassa työympäristössä ja pystyi hankkimaan
ainakin osan toimeentulostaan ansiotyön avulla.
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2 Hankkeen tavoitteet
KUTU-hanke keskittyi tukemaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä psyykkisen, fyy-

sisen ja näihin vahvasti kytkeytyvän työkunnon kautta (kuva 1). Työtön on toiminnan

keskiössä, itse aktiivisena osallistujana, hankehenkilöstö osallistaa ja tukee.

Kuva 1: KUTU-hankkeen "kolmen kunnon kolmio".

KUTU-hankkeen tavoitteet tiivistettynä olivat
1. Luoda kolmannelle sektorille sopiva toimintamalli, jonka avulla pitkäaikaistyöttömiä ohjataan tuetusti takaisin työmarkkinoille.

2. Muotoilla ja/tai löytää yhdessä työttömän kanssa työtä, josta saa ainakin osan
toimeentulosta.

3. Vahvistaa työttömien työllistymistä edistäviä digitaitoja.

4. Syventää ymmärrystä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista.
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3 Kohderyhmä ja osallistujien hankinta
Kohderyhmänä oli pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömät, joita syyskuun 2018 lopussa oli n. 17.000 (Helsingin seudun suunnat 2019). Tavoitteena oli löytää aidosti

työllistymään haluavia pitkäaikaistyöttömiä kohdennettujen matalan kynnyksen tapaamisten ja verkostoitumisen avulla.

Pitkäaikaistyöttömiä lähestyttiin useiden kanavien kautta.
•

Heitä tavattiin kasvokkain paikoissa,

joissa työttömät viettivät aikaansa: toreilla, kirjastoissa, työttömien vertaisryhmissä.
•

Hankkeesta kerrottiin tapaamisissa ja
tilaisuuksissa, joiden kautta tietoa

non lähiseudun tavarataloissa, seurakuntien työttömille järjestämissä tilaisuuksissa, Diakoniapäivystyksessä,
asukasyhdistyksen tilaisuuksissa, kirjastoissa yms. Haasteelliseksi noissa tilaisuuksissa osoittautui keskustelun
ohjaaminen KUTU-hankkeen teemoihin. Ihmiset alkoivat puhua mistä ta-

työttömien järjestöissä, sosiaalityönte-

Odotusten mukaisesti vain osa kiertä-

kijöiden tapaamisissa.

Tapaamalla ilman jatkopolkua jääneitä
kuntouttavan työn lopettaneita asiakkaita.

•

keen alussa tavattavissa Malminkarta-

hankkeesta voitiin välittää eteenpäin:

kaupunginosayhdistysten kokouksissa,

•

Kiertävä psykologi oli hank-

hansa mieltään painavasta asiasta.
vän psykologin tapaamista henkilöistä
tuli mukaan hankkeeseen. Moni ohjattiin hänelle tarkoituksenmukaisemman tuen piiriin.

Sosiaalisen median kautta: verkkosivusto www.kutu.fi ja Twitter.

•
•

Yhteistyökumppaneiden kautta.

Osallistujat levittivät tietoa hankkeesta myös omien verkostojensa eli puskaradion kautta.

Tehokkaimmiksi asiakashankinnan kannalta osoittautui kertoa hankkeesta kuntouttavan työn lopettaneille, sekä työttömien tapaaminen heidän vertaisryhmissään. Näiden tapaamisten kautta tieto hankkeesta välittyi kaverilta kaverille (puskaradio).
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Kaikkiaan hankkeen osallistujien 1 rekrytoinnissa tavattiin hankesuunnitelman mukai-

sesti yli 200 kohderyhmään kuuluvaa. Heistä 56 tuli psykologin ja hankekoordinaattorin tutustumistapaamiseen, jonka perusteella 42 allekirjoitti sopimuksen ja liittyi mu-

kaan (kuva 2). Osallistujat enemmistö oli yli 40-vuotiaita (62 %), mikä on lähellä koko
Suomen pitkäaikaistyöttömien tilannetta vuonna 2015 (72 %).

Kuva 2. Hankkeen osallistujien lukumäärän ikä- ja sukupuolijakauma.

Osallistujia ei olisi käytännössä voinut olla enempää, kun toiminta suhteutettiin hankehenkilöstön määrään ja toimintamalliin, sekä osallistujien henkilökohtaisen palvelun laadun ja määrän ylläpitoon.

Hankkeeseen liittyneitä kutsuttiin osallistujiksi, ei asiakkaiksi, koska hankkeessa haluttiin vahvistaa
mielikuvaa yhdessä tekemisestä ja osallisuudesta.
1
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Osallistujiksi hakeutui vaikeimmin työllistyviä
pitkäaikaistyöttömiä, myös niitä, joiden työttömyyden takana oli yksi tai useampia fyysi-

sen tai psyykkisen kunnon, päihteidenkäytön
tai elämänhallinnan vaikeuksia.

Yli puolella oli korkea-asteen koulutus. Vain

yhdellä kymmenestä koulutus oli jäänyt perusasteen tasolle (kuva 3).

Osallistujista yli puolet oli Helsingistä, vajaa

Kuva 3. Osallistujien koulutustausta.

kolmannes Vantaalta ja noin kuudennes Espoosta (kuva 4).

Kohderyhmä tavoitettiin, vaikka yhteistyö TEtoimistojen kanssa ei toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Hanketta ei työttömien
aktiivimallin (Työ- ja elinkeinoministeriö

2019) rajausten vuoksi hyväksytty viralliseksi

aktiivisuuden osoitukseksi, mikä osaltaan oli
vaikuttamassa TE-toimistojen mahdolliseen
asiakasohjaukseen.

Kuva 4. Osallistujien kotikunta.

Osallistujamäärätavoitteen saavuttamiseen vaikutti alkuvaiheessa kesällä 2017 omaaloitteinen aktiivinen hankkeesta kertominen työttömien ja heidän sidosryhmiensä

tapaamisissa. Toisessa vaiheessa syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana alkoi myös ’pus-

karadio’ toimia tehokkaana rekrytointikanavana. Kohderyhmän tavoittamisessa auttoi
Kuntoutussäätiön muun toiminnan kautta tiedottaminen ja potentiaalisten osallistujien tavoittaminen.

Kohderyhmän tavoitettavuutta edisti
1. Aktiivinen ja oma-aloitteinen esiintyminen ja keskustelut paikoissa ja tilaisuuksissa, joissa työttömät liikkuivat.

2. Sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa.
3. Yhteistyökumppaneiden kontaktit.
4. Kuntoutussäätiön asiakastyö.
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Kohderyhmän tavoitettavuutta hidasti
1. Suorien kontaktien puute työttömien asioita käsitteleviin viranomaisiin.

2. Pitkäaikaistyöttömien ’piiloutuminen’, joka johtuu passivoitumisesta ja luottamuksen rapautumisesta tarjolla olevien palvelujen toimivuuteen.

Osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään työnhaun ja sitä kautta osallistumisen motivaatiossa: 1) itsenäisesti ja aktiivisesti uusia ja erilaisia tehtäviä etsivät, 2) passiivisesti

ehdotuksia odottavat ja 3) työmahdollisuuksia välttelevät. Motivaatio oli lähtökohtaisesti hyvä niillä osallistujilla, jotka liittyivät hankkeeseen oma-aloitteisesti ja kokivat
saavansa oikea-aikaista tukea. He myös menestyivät parhaiten työllistymisessä tai

muiden jatkopolkujen löytymisessä. Muutamien osallistujien tavoitteet eivät lopulta

liittyneet työllistymiseen vaan enemmänkin arjenhallintaan ja yhteisöön kuulumiseen.
Osallistujien sitouttaminen hankkeeseen oli tavoitteiden saavuttamisen kannalta

oleellisen tärkeää. Hanketiimin sitkeä, säännöllinen ja aktiivinen yhteydenpito osallis-

tujiin varmisti, että he eivät keskeyttäneet kevyin perustein, vaikka osallistuminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen.

Osallistumisensa keskeytti omalla

ilmoituksellaan neljä henkilöä. Neljän muun osallistuminen keskey-

tettiin, kun yhteyttä ei enää saatu,

tai ilmeni, että osallistujalla ei ollut
yritystäkään työllistyä.

Kuvassa 5 on esitetty, kuinka haastatteluista edettiin aktiivisiksi osallistujiksi ja jatkopolulle. Lopettaneiden ryhmään on laskettu itse

keskeyttäneet sekä muista syistä
lopettaneet.

Hankkeessa pysymistä edisti
•
•
•
•

Kuva 5. Haastattelusta jatkopolulle: noin puolet mukaan lähteneistä löysi jonkun jatkopolun.

Aito työllistymisen halu
Sosiaalisuus

Yhteistyöhakuisuus

Osallistumisen oikea-aikaisuus terveystilanteen suhteen
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•
•

Kiinnostus oppia tuntemaan enemmän omasta itsestään

Kiinnostus oppia uusia työllistämistä edistäviä tapoja toimia

Hankkeessa pysymistä heikensi
•

Aidon työllistymisen halun puute: muutama osallistuja käytti hanketta yhtenä
aktiviteettina ilman todellista pyrkimystä löytää työtä.

•
•

Mielenterveysongelmat
Muutosvastarinta
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4 Hankehenkilöstö ja yhteistyökumppanit
4.1 Hankehenkilöstö
Hankkeeseen osallistui hankejohtaja, työelämän psykologi ja kaksi mentorivalmenta-

jaa/hankekoordinaattoria 2. Hankkeessa kokeiltu ja käyttöön jäänyt kolmen tukihenkilön – psykologin sekä kahden mentorivalmentajan (toinen painottui työkyvyn kehit-

tämiseen ja toinen työelämän edellytysten tukemiseen) – tiimi osoittautui toimivaksi
malliksi. Kaksi valmentajaa tasoitti palvelukuormitusta ja auttoi keskittymään erityisesti vaikeimmassa tilanteessa olevien osallistujien tukemiseen.

Jos nyt kehitettyä tukimallia käytetään muualla, ei hankejohtajaa operatiivisessa toi-

minnassa tarvita enää samassa määrin kuin tässä kokeilu- ja kehityshankkeessa. Toimintaa voidaan ohjata jonkin olemassa olevaan hallinnolliseen tehtävään liittyen.

Hankehenkilöstön kokonaistyöpanos 5/2017-3/209 oli 4,9 henkilötyövuotta (htv),

josta hankejohtajan osuus oli 1,7 htv, työelämän psykologin 0,7 htv ja hankekoordinaattoreiden 2,5 htv.

4.2 Vapaaehtoistyö
Osallistujille tarjottiin velkaneuvontaa, joka järjestyi yhteistyönä Helsingin seurakun-

nan vapaaehtoistoiminnan kanssa. Kuusi henkilöä käytti palvelua. Mentorivalmentaja

osallistui tapaamisiin osallistujan luvalla.

4.3 Valmennuksen ostopalvelut
Hankkeessa käytettiin kahta ulkopuolista valmennusyritystä:
•

OpoCoaching Oy järjesti työllisyyteen liittyvän ryhmämuotoisen kolmipäiväisen
työpajan. Työpajassa käsiteltiin itsetuntemusta, voimavaroja ja vahvuuksia työhaun pohjana. Valmennuksessa pohdittiin motivaatiotekijöitä, erottautumista

muista hakijoista, työhaastatteluun valmistautumista ja piilotyöpaikkojen löytämistä.
•

Kumous Oy piti kaksipäiväisen työnhaun ennakkoluulojen muuttamisen ja hy-

viin metodeihin perustuvan työpajan, jossa teemoina olivat oman osaamisen

Tässä työselosteessa käytetään mentorivalmentajaa ja hankekoordinaattoria kuvaamaan työtehtävää,
tilanteen mukaan. Käytännössä näistä tehtävistä vastasi sama henkilö.

2
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hahmottaminen ja siitä kertominen työhaastattelussa, työhaastattelu- ja videohaastatteluharjoittelu sekä verkostoitumisen myyttien, kipupisteiden, haasteiden ja ratkaisujen selvittäminen. Koulutuksen orientoivana tehtävänä oli pyy-

tää läheisiltä positiivista palautetta omista ominaisuuksista, mikä koettiin vai-

keudesta huolimatta voimaannuttavana. Palautteesta keskusteltiin mentorivalmentajan kanssa ja pohdittiin, miten sitä voi hyödyntää työnhaussa.

Palaute molemmista koulutuksista oli positiivista ja osallistujat kokivat, että saivat uudistettua ja korjattua uskomuksiaan työnhausta. Osallistujat saivat positiivista kan-

nustusta, joka oli luovaa, itsetuntemusta ja voimavaroja lisäävää. Muun muassa vi-

deohaastattelujen harjoituksista saadut palautteet koettiin arvokkaana: harjoitukset

valmistivat todellisiin videohaastatteluihin hyvin realistisesti. Osallistujat saivat koulutuksista itselleen valmistautumismateriaalia työhaastatteluihin ja niihin palattiin aktiivisesti myös koulutuksen jälkeen.

4.4 Yhteistyökumppanit
Tuloksellisinta yhteistyö oli niiden yritysten ja tahojen kanssa, jotka olivat tottuneet

työskentelemään palkkatuettujen ja työttömien kanssa, kuten KRIS-Etelä-Suomi ry:n

Move On! -hanke ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Myös SATO Oy Kämppä
ja duuni –hankkeen (SATO 2018) kautta auttoi yrityskontaktiensa kautta työllistymään.

Viranomaiset ja muu julkinen sektori olivat pääasiassa vaikuttaja- ja tiedonvaihtokumppaneita. Tietoa hankkeesta saatiin jaettua, mutta osallistujien rekrytointi- ja

työllistämistavoitteiden saavuttamiselle näillä yhteyksillä ei ollut merkitystä.

Verkostoituminen oli kuitenkin tärkeää hankkeen onnistumiselle. Hankkeen aikana

tavattiin tai tehtiin yhteistyötä monen tahon kanssa, kuten
•
•
•
•

Hyvinvoinnin ja työnhaun kouluttajat
Työnantajat ja työpaikkojen välittäjät

Kaupunkien, seurakuntien ja valtion työllistymisen ja sosiaalityön edustajat
Teknologiakumppanit
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Kämppä ja duuni
Vuoden 2018 alussa SATOn, Vailla Vakinaista Asuntoa Ry:n (VVA) ja Kuntoutussäätiön
edustajat keskustelivat asunnottomuuden ja työttömyyden sidoksesta ja keinoista löytää
ratkaisuja tähän ongelmaan. Kuntoutussäätiön KUTU-hanke todettiin luontevaksi yhteistyökumppaniksi Kämppä ja duuni -kolmikantahankkeelle, jonka tavoitteena on asumisen
vakiinnuttaminen ja pysyvän työpaikan luominen verkostoyhteistyönä. SATO lupautui järjestämään vuokratuetun asunnon VVA:n ja KUTUn kautta tulleille asunnottomille työttömille. KUTU tarjosi tukea työllistymiseen, johon myös SATO omien yrityskanaviensa kautta
antoi apua.
KUTU-hankkeessa oli jo aiemmin huomattu, kuinka vaikea asumistilanne, asunnottomuus
tai sen uhka vaikeutti selvästi työllistymistä, sekä suoraan että välillisten vaikutusten (vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, päihteet) kautta.
Maaliskuuhun 2019 mennessä Kämppä- ja duuni –hankkeen kautta järjestyi asunto neljälle
KUTU-osallistujalle. Asunnon saamisen jälkeen yksi osallistuja siirtyi oppisopimuksella töihin ja yksi työllistyi palkkatuella.

Hankkeen yhteistyökumppaneita (ryhmittäin aakkosjärjestyksessä) on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1: KUTU-hankkeen yhteistyökumppaneita.

ROOLI

KUMPPANI

Työnvälitys

•
•
•
•

Kris ry Etelä-Suomi: Move on! -hanke
Nuorisotakuu ry
Suoratyö.fi
VMP Group

Yritykset (työllistäjät)

•
•
•
•

Espoo Catering Oy
Goodio Oy
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
SATO Oy

Asiantuntijaosaamisen
vaihto

•
•
•
•
•
•

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Kuntoutusverkosto KUVE
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työ- ja elinkeinoministeriö

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 58/2019

17

Osallistujaverkostoituminen

Sisällöntuotanto ja
tekniset toteutukset

•

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

•
•
•
•
•
•

Helsingin kaupunki, Uusix-verstaat
Helsingin seurakunnat
Kuntoutussäätiö
Malminkartanon lähialueen kaupunginosayhdistykset
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vantaan seurakunnat

•
•
•

PhysioBit Oy
Nokia (nyk. Withings)
Trimedia Oy
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5 Toiminta- ja tukimenetelmät
Yhdistetty kokeilu- ja tutkimushanke mahdollisti erilaisten tukikäytäntöjen testaami-

sen ja tiedon keräämisen. Tämä edisti tavoitteiden saavuttamista tuetun työllistämisen mallin kehittämiseksi.

Hankkeen kesto ja rahoitus noin kahdeksi vuodeksi oli riittävän pitkä mallin kehittä-

miselle ja osallistujien tukemiseen. Lyhyempi aika olisi jättänyt monet pitkäaikaistyöttömät lähes yhtä näköalattomaan tilanteeseen kuin ennen hankkeeseen osallistumistaan. Kuitenkin hankkeen kesto ja suhteellisen pieni kohderyhmä rajasivat tutkimus-

tulosten tilastollista merkitsevyyttä.

Ohjausryhmä (Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, tutkimus- ja kokeilujohtaja sekä

Työelämä-ryhmän päällikkö) auttoi verkostoitumisessa työllisyyden parissa toimiviin
ja päättäviin tahoihin ja henkilöihin, ideoi uusia näkökulmia ja valvoi rahoitustilannetta.

5.1 Liittyminen hankkeeseen
Osallistujien etsintä käynnistyi kesällä 2017, kun työelämän psykologi jalkautui tapa-

maan työttömiä Malminkartanon lähiseudulle (ks. luku 3). Syyskuussa 2017 avattiin

ajanvaraukseton psykologipäivystys Kuntoutussäätiön tiloissa. Tavoitteena oli tehdä
hankkeeseen liittymisestä yksinkertaista, kynnyksetöntä ja selkeää. Hankkeesta ker-

rottiin myös ilmoituksella (kuva 6), jota jaettiin paikoissa ja tilaisuuksissa, joissa voitiin
potentiaalisesti tavata kohderyhmään kuuluvia henkilöitä tai jota kautta tieto voisi levitä heille.

Ensimmäisessä tapaamisessa korostettiin osallistumisen vapaaehtoisuutta ja luottamuksellisuutta. Siihen osallistui osan aikaa myös hankekoordinaattori. Tässä alkuta-

paamisessa kartoitettiin työttömän taustaa, kerrottiin KUTU-hankkeen toiminnasta ja
tavoitteissa ja luodattiin työttömän aitoa halua ja sitoutumista työllistyä tavoitteelli-

sesti. Jos työttömän tavoitteet ja motivaatio kävivät yksiin hankkeen tarjoaman palvelun kanssa, allekirjoitettiin osallistumissopimus, jonka asiasisältö on esitetty kuvassa
7.
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Kuva 6. KUTU-hankkeen rekrytointi-ilmoitus (osa).

Kuva 7. Osallistujan suostumussopimus.
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5.2 Työskentelymenetelmät
Hankkeen aikana käytettiin ja kehitettiin monia ratkaisukeskeisyyteen tukeutuvia toimintamalleja- ja tapoja, joista monet toteutettiin psykologin ja/tai mentorivalmentajien parityönä. Hanketiimi

a) analysoi pitkittyneen työttömyyden esteitä,

b) selkeytti työllistymisen edellytyksiä,

c) tuki henkisten ja fyysisten voimavarojen vahvistumista,

d) neuvoi ja opasti työllistymistä edistävien tietolähteiden ja digityökalujen käytössä,

e) ohjasi systemaattiseen työnhakuun,

f) edisti työllistymistä tukemalla osallistujia suorissa työnantajakontakteissa ja

g) antoi tukea työllistymisen tai muun jatkopolun alkutaipaleella.

5.2.1 Työelämän psykologin menetelmiä
5.2.1.1 Nelikenttä
Työelämän psykologi käytti alkuhaastattelussa lomakkeen sijaan keskustelun pohjana
Polkin (2011) kehittämää ja Pietikäisen (2016) lanseeraamaa psykologisen jousta-

vuuden nelikenttämallia (kuva 8). Yksilötapaamisissa hän käytti kognitiivisen lyhytterapian 3 teemallisia sovelluksia.

Nelikentän käytön eduksi osoittautui asiakaslähtöisyys, arvojen ja vahvuuksien huomioiminen ja osallistujan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen. Sen

avulla konkretisoitui sisäisten ja ulkoisten tekijöiden osuus työllistymisen esteiksi koetuissa asioissa. Keskustelu johdateltiin lopuksi luontevasti niihin käytännön asioihin,

joita ihminen voi hyvinvointinsa, työkykynsä ja työllistymisensä parantamiseksi tehdä.
Sitä kautta oli helppo myös konkretisoida niitä odotuksia, joita osallistujalla on suh-

teessa KUTU-hankkeeseen. Niissäkin tapauksissa, että päädyttiin siihen, että hanke ei
ole ajankohtainen haastatteluun osallistujalle, häntä ohjattiin tilanteeseensa paremmin sopivan avun piiriin.

3

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kognitiivinen_psykoterapia

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 58/2019

21

Kuva 8. Psykologisen joustavuuden nelikenttämalli.

5.2.1.2 Olennaisten asioiden selkeyttäminen
Alkuhaastattelun lopuksi, mentorivalmentajan ollessa läsnä, työelämän psykologi tii-

visti osallistujan työllistymisen kannalta olennaiset pääkohdat: eteenpäin vievät tekijät, tunnistetut esteet, yhdessä hahmotellun konkreettisen etenemisen ja hankkeen

antavan tuen. Osallistujat kokivat selkeyttävänä kuulla, millaisena hänen tilanteensa

oli ammattilaiselle välittynyt. He saivat myös tehdä tässä vaiheessa haluamansa tar-

kennukset. Etuna oli myös se, ettei osallistujan tarvinnut toistella samoja asioita myöhemmin uudelleen. Osallistujat antoivat kiittävää palautetta tällaisesta toiminnasta.
Silloin kun työllistymisen esteet olivat psyykkisistä syistä johtuvia, psykologi tarjosi
mahdollisuuden myös lyhytterapeuttisiin yksilötapaamisiin.

Psyykkisistä syistä johtuvat työllistymisen esteet tukivat aiemmissa tutkimuksissa esiin
nousseita elementtejä. Tavallisimpiinkin mielenterveyden pulmiin liittyy kielteisiä ajatusmalleja ja välttämiskäyttäytymistä, jotka puolestaan vaikeuttavat tutkimusten mu-
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kaan työntekoa osatyökykyisenäkään. Myös ahdistuskomponentti liittyy osana useimpiin mielenterveyden häiriöihin ja on aina vakava uhka työkyvylle. (Øyeflaten ym.
2008; Boltar 2018; Tuisku ym. 2015)

5.2.1.3 Yksilötapaamisten menetelmät
Psykologin yksilötapaamiset perustuivat ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen tulevai-

suussuuntautuneeseen lähestymistapaan sekä kognitiivisen lyhytterapian menetelmiin ja kognitiivisen psykoterapian 4 kolmannen aallon harjoituksiin. Näitä ovat tie-

toisuustaidot, myötätuntosuuntautunut hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä metakognitiiviset terapiat. Näiden valinta oli luonteva ratkaisu, koska hankkeen psyko-

logi oli näiden viitekehysten mukaisesti kouluttautunut psykoterapeutti.

Psykologin tapaamisia järjestettiin yksilöllisen tarpeen mukaan yhdestä kahteenkymmeneen kertaan. Pitempiaikaista tai hoidollista apua tarvitsevat ohjattiin edelleen

paikkoihin, joissa siihen oli paremmat resurssit ja enemmän aikaa kuin tässä hankkeessa.

5.2.1.4 Työnohjauskeskustelut
Pitkän työttömyyden jälkeen työllistyneet hyötyivät myös työnohjauksellisista keskus-

teluista. Niissä käsiteltiin henkilökohtaisia kehittymishaasteita, jotka usein liittyivät

kestävän kehityksen toimintatapaan, siihen miten työtä voi tehdä omaa palautumista
edistävällä tavalla. Riittävän palautuvuuden varmistamiseksi myös assertiivisuustaitojen 5 (itsevarmuus, jämäkkyys, päättäväisyys) harjoittelu tuntui usein välttämättömältä.

Monella osallistujalla energiaa sitoutui työn loppumiseen liittyviin epäoikeudenmu-

kaiseksi koettuihin, jopa traumaattisiin tapahtumiin. Monien oli myös vaikea hyväksyä
työttömäksi jääminen, varsinkin korkeasti koulutetuilla ihmisillä, joille työ oli ollut

keskeinen elämän sisältö. Näytti siltä, että hyväksymis- ja omistautumismenetel-

mistä 6 (HOT-menetelmä) oli apua vääjäämättömän hyväksymisessä ja energian

suuntaamisessa uudelleen orientoitumiseen. Kun osallistuja oli tiedostanut työn merkityksen itselleen, merkityksellisyyden kokemuksia saattoi lähteä etsimään elämän

https://kognitiivinenpsykoterapia.fi/terapia
https://en.wikipedia.org/wiki/Assertiveness
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy
4
5
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muiltakin alueilta. HOT-menetelmä auttoi usein laajentamaan myös työnhaun vaihtoehtoja.

Työnhakuhaastattelut ahdistivat monia. Niihin tarjottiin yksilöllistä psyykkistä valmentautumista. Aikaansaamisen taidot olivat myös joiltain päässeet unohtumaan
pitkällisen työttömyyden aikana. Niitä kehitettiin yksilötapaamisissa.
5.2.1.5 Mini-interventiot
Valmennukselliset mini-interventiot pyrkivät rakentamaan ja vahvistamaan osallistujien resilienssiä 7, mielen palautuvuutta, jonka avulla voidaan selvitä elämän vastoin-

käymisistä. Valmennuskokonaisuuksien taustalla oli tieto siitä, että ahdistus, kielteiset
ajatusmallit ja välttämiskäyttäytyminen hankaloittavat monien osallistujien töihin

pääsyä, mutta myös siellä selviytymistä. Pelkkä töissä käyminen ei näitä pulmia ratkaise.

Alkuhaastatteluissa ja hankkeen aikana esiin tulleiden ongelmien pohjalta psykologi
kehitti ja toteutti seuraavat mini-interventiot:
•
•
•
•

Stressinhallinta

Rentoutustekniikat

Ahdistuksen hallinta
Tunnesäätely

Valmennukset järjestettiin niin, että mahdollisimman monen oli helppo osallistua niihin. Alkutapaamisissa tuli selvästi esiin, että osa työttömistä - ilmeisistä psyykkisen

tuen tarpeistaan huolimatta - vierasti psykologin tapaamisia, koska ei halunnut lei-

mautua “hulluiksi”. Siksi valmennus alkoikin kahdesta kaksipäiväisestä stressin hallintaan keskittyvästä kokonaisuudesta.

Stressinhallintaan osallistui 20 henkilöä. He pitivät harjoituksessa hyvänä saamaansa
tietoa, tehtyjä harjoituksia, käytyjä keskusteluja ja että saivat pohtia omaa suhdettaan
stressiin. Myönteisen, tietoisen ajattelun voima ja omat hyvät toimintamuodot tun-

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/sairastuminen-voi-olla-kriisi/mit%C3%A4-resilienssi
7
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nistettiin. Rentoa ilmapiiriä ja paikkaa arvostettiin. Kannustus terveempien elämäntapojen noudattamiseksi koettiin hyväksi. Valmennus muistutti myös vanhoista jo
unohtuneista stressinhallintaopeista. Moni toivoi lisää samanlaisia harjoituksia.

Seuraavaksi siirryttiin neljän kerran rentoutustekniikan harjoitteluun. Erilaisia saman
asian ajavia tekniikoita on monia, tässä hankkeessa käytettiin tieteelliseen näyttöön

perustuvaa sovelletun rentoutuksen tekniikkaa, jonka ohjaukseen psykologi oli koulutettu.

Sovellettu rentoutus koostuu peräkkäisistä vaiheista, joista jokainen perustuu edelliseen. Se on itsehallintamenetelmä, jonka avulla voi hallita kehon reaktioita, toimin-

toja ja tuntemuksia. Sitä on käytetty autonomisen hermoston välittämien emotionaalisten ja stressiongelmien hoitoon. Menetelmän vaikutuksista on kontrolloitua tutkimusnäyttöä. Sen vaikutusmekanismit ovat kehon yleisen jännityksen lasku, lisäänty-

nyt tietoisuus ja tieto ongelmareaktioista, lisääntynyt itseluottamus, lisääntyneet vaihtoehdot ongelmatilanteissa sekä väsymyksen ja voimattomuuden väheneminen
(Tuomisto 2005).

Rentoutustekniikan harjoituksiin osallistuneet antoivat siitä kiitettävän arvion. Kom-

menteissa arvostettiin hyviä, helposti sovellettavia ja arjessa käytettäviä rentoutusohjeita ja harjoituksia, ’mielen tyhjentämistä’.

Ahdistuksen hallinnan valmennuksessa, jossa oli yhdeksän hengen ryhmä, opeteltiin
tunnistamaan ahdistusoireet, niiden syitä ylläpitävät piirteet ja välttämiskäytös. Val-

mennuksessa käytiin läpi ruminoinnin 8 (murehtivan vatvomisen) lopettamiseen liitty-

viä keinoja ja muita ahdistuksen hallintaan auttavia käytännön harjoituksia.

Valmennukseen osallistuneet pitivät siitä, että aihetta käsiteltiin yhdessä, vertaistuellisesti. Psykologin ammattitaitoa ja uusien ratkaisumallien esittelyä arvostettiin. Käy-

tännön keinoja murehtimisen hillintään pidettiin hyvinä, kuin myös asioiden tärkeysjärjestyksen ymmärtämistä ja omien voimavarojen rajallisuuden tajuamista.

Tunnesäätelyä opeteltiin käymällä läpi tunteiden tarkoitusta ja terveysvaikutuksia,

pyrkimystä järjen ja tunteiden synteesiin. Käytetyt harjoitukset käsittelivät tunteiden
havainnointia, säätelyn mahdollisuuksia ja tunnemyrskyistä selviytymistä. Ryhmässä
oli kuusi osallistujaa. Ryhmän osallistujat saivat tietoa erilaisista tunteista ja niiden

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Rumination_(psychology)
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vaikutuksista. Harjoitus kohensi kykyä selviytyä tunnemyrskyissä ja hyväksyä myös

kielteisiä tunteita. Osallistujat antoivat sekä ahdistuksen hallinnan että tunnesäätelyn
valmennukselle valtaosin kiitettävän arvosanan.

5.2.2 Mentorivalmentajien menetelmiä
5.2.2.1 Keskustelut
Mentorivalmentajien päämetodina oli avoimen pöydän keskustelu, jossa keskityttiin
osallistujien sen hetkiseen tilanteeseen motivoivalla työotteella. Heitä kannustettiin
olemaan itse aktiivisia toimijoita. Motivoivassa keskustelussa etsitään ihannetila,

jonka jälkeen sovitaan välitavoitteet sen saavuttamiseksi. Tavoitteita olivat esimerkiksi

työnhaun dokumenttien ajantasaistaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen ja

verkoston kasvattaminen esimerkiksi osallistumalla ryhmätilaisuuksiin. Myös elämänhallinta yleisesti kuten ajanhallinta oli osalle osallistujista tärkeää. Osallistujan kanssa

sovittiin esimerkiksi välitehtävien palautusaikatauluista sekä mentorin palautteen an-

tamisesta. Kysymysten asettelussa hyödynnettiin positiivista pedagogiikkaa, jonka

keskeisenä ajatuksena on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen.
5.2.2.2 Aktivointi

Osallistujaa autettiin huomaamaan eli hoksautettiin, mitä omia työllistymisen

edellytyksiä, voimavaroja, työnhakemisen ja tekemisen keinoja, erilaisten alojen mahdollisuuksia ja itsensä uudelleen löytämisen keinoja hänellä on. Tämä tehtiin hänen
omia kykyjään tai taitojaan aktivoimalla. Hoksauttaminen tapahtui kuuntelevalla

keskustelulla sekä etsimällä ja tarjoamalla erilaisia toteutus- tai toimintavaihtoehtoja,

joista osallistuja itse valitsi yhden tai useamman. Aktiviteeteille asetettiin aikatavoit-

teet ja niiden edistymistä seurattiin säännöllisesti. Menetelmänä käytettiin asiakaslähtöistä työorientaatiota, jossa osallistuja oli tasavertainen toimija yhdessä valmentajan
kanssa.
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Esimerkki taustasta ja motivaatioista
Erkin tausta ja työllistymisen polku
Erkki Osallistuja on työtön keski-ikäinen mies. Hänellä on lopputyötä vajaa automaatiotekniikan tutkinto. Hän työllistyi jo opintojen aikana yritykseen, joka tarjosi etenemismahdollisuuksia. Työ oli mieluisaa. Hän haali liikaa tehtäviä ja ajatteli olevansa korvaamaton, kunnes työpaine kasvoi niin suureksi, että hän irtisanoutui. Työterveyshuoltoon hakeutumista
hän ei harkinnut. Työllistyminen vaikeutui uupumuksen takia vuosiksi. Sittemmin hän selätti uupumuksen. Työmotivaatio ja jaksaminen palautuvat vähitellen, mutta työttömyysvuosien aikana alkoholi oli alkanut maistua. Myös opintolainat murehduttivat.
Nyt psyykkinen terveys on kohentunut, kun Erkki on saanut päihteiden käytön hallintaan.
Fyysinen kunto on tyydyttävä. KUTU-hankkeeseen tullessaan hän kertoi, että häntä kiinnostavat edelleen alansa työtehtävät, mutta alan vaihtaminen ja yrittäjyys ovat myös alkaneet kiinnostaa.
Valmentaja tunnisti, että työmotivaation ja elämän tasapainottumisen jälkeen Erkki olisi
arvokas ja osaava tekijä sopivalle työnantajalle. Hän haluaisi palata työhön ja hoitaa taloutensa kuntoon. Henkinen ja fyysinen jaksaminen edellyttäisi kuitenkin aluksi osa-aikaista tai projektiluonteista työtä. Luonteeltaan Erkki on kekseliäs ja myönteisesti tulevaisuuteen suhtautuva.
Erkki ja mentorivalmentaja pohtivat yhdessä muun muassa seuraavia asioita:
o

Miten tunnistetaan ja kuvataan Erkin kyvykkyydet, motivaatiotekijät, haasteet, es-

o

Mistä löytyy tukiverkosto?

o
o

teet, mahdollisuudet ja tarpeet?
Mitä piilo- eli tarvetyöpaikan tai ilmoitustyöpaikan tulisi tietää Erkistä, jotta polun
alku ansiotyöhön löytyisi?
Mitä ja miten Erkki hahmottaa itsensä alussa ja hankkeen edetessä?
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Esimerkki piilo- eli tarvetyöpaikasta
Arja ja avoin hakemus
Pienehkö ohjelmistoyritys kaipaa kipeästi täsmäosaamista syksyllä alkavaan projektiin. Toimitusjohtaja pelkää kuitenkin, että julkinen haku voi aiheuttaa hakuvyöryn. Sen purkaminen hidastaisi yrityksen muuta toimintaa. Toimitusjohtaja päättää jäädä odottamaan muiden tilaustöiden valmistumista ja siirtää hakuprosessin aloitusta. Satunnaistöitä tehnyt ohjelmisto-osaaja Arja Osallistuja tunnistaa yrityksen itselleen sopivaksi työpaikaksi, mutta ei
tiedä yrityksen tilanteesta.
Toimitusjohtaja päättää, että paikka aukaistaan lomien mentyä alkusyksystä. Mutta käynnissä oleva työ pitkittyy eikä uusia voida aloittaa. Arja kuulee epämääräisiä vihjeitä yrityksen työtilanteesta ja jää odottamaan työpaikan avautumista avoimille markkinoille. Yritys
viimeistelee toimitusjohtajan johdolla projektejaan ja kysyy samalla tiimiltään sopivia koodaajia uuteen hankkeeseen.
Arja ei saa työpaikkaa, koska ei kuulunut yrityksen työntekijöiden kaveripiiriin. Tarvetyöpaikka oli tiedossa jo keväästä asti, mutta kiireeseen vedoten paikkaa ei avattu, vaan käytettiin sisäistä verkostoa.
Pohdittavaa:
o

Olisiko Arja Osaaja saanut työpaikan, jos olisi rohkaistunut ottamaan yhteyttä yri-

o

Olisiko projekti käynnistynyt jo kesällä, jos Arja olisi päässyt tarvetyöpaikkaan heti?

tykseen jo keväällä, ja jättänyt itsestään muistijäljen toimitusjohtajalle?

o

Millaista taustatukea Arja tarvitsisi pitkän pätkätyöllisyysjakson jälkeen projektista

o

Mitä tukea työelämän psykologin kannattaisi tarjota Arjalle?

selviytymiseen?

5.2.2.3 Kyselyt ja mittarit
Koska osallistujien taustat ja työttömyyteen johtaneet syyt olivat hyvin erilaisia, jokai-

sen osallistujan polun hahmottaminen työttömyydestä takaisin työelämään aloitettiin
puolistrukturoidulla lomakehaastattelulla, työelämän psykologin nelikenttäanalyysin

lisäksi. Valmentajien ohjauksen sisältöä ja osallistujien mentorointitarpeita kartoitettiin myös seuraavilla mittareilla ja kyselyillä.
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Osallistujan kokonaistilanteen kar-

toittamiseen käytettiin Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksen kehittämää

Työhönpaluuvalmius-mittaria (Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitos 2019) ja

Esimerkki avoimesta paikasta eli ilmoitustyöpaikasta

Usko ja rohkeus kysyä
Te-toimiston kautta haetaan henkilöä määräai-

Työterveyslaitoksen (2019) Kykyvii-

kaiseen työsuhteeseen. Työnantaja odottaa saa-

monimuotoistumisen ymmärtä-

Osallistuja hakee paikkaa määräaikaan men-

kehittämää Future Score: Kuinka

kysyä lisätietoja. Usko ei soita, sillä hän olettaa

tiä.

Pohdittavaa:

saria. Muuttuvan työelämän ja työn

vansa suoria kontakteja. Pitkäaikaistyötön Usko

miseksi käytettiin Ilmarisen (2019)

nessä. Työnantajalle on mahdollista soittaa ja

sinä pärjäät tulevaisuudessa -tes-

löytävänsä vastaukset sosiaalisesta mediasta.

•

Työhönpaluuvalmius-mittarin
avulla kartoitettiin työhön pa-

o

luun esteitä ja edellytyksiä

osallistujan itsearvioinnilla.

Mittari ohjasi valmentajaa

seuraamaan muutoksia ja kes-

kustelemaan niistä osallistujan

hän hyvän vaikutuksen ja lisäisi todennäköisyyttä päästä työhaastatteluun?

o

Kuinka Usko erottuisi edukseen hakijajoukosta KUTU-hankkeessa saatujen
neuvojen ja vinkkien avulla?

o

kanssa.

•

Jos Usko soittaisi työnantajalle, tekisikö

Kykyviisari kartoitti vahvuuksia

Kuinka mentorivalmentajan avulla paikataan ja selitetään Uskon työhistorian
aukkoja?

ja haasteita osallistujan työ- ja

toimintakyvyssä sekä sosiaalisessa osallisuudessa. Se toimi keskustelun avaa-

jana, ohjaustyökaluna ja auttoi tavoitteiden asettamisessa. Kysely ohjasi yhteiseen dialogiin elämänhallinnan ja työelämän kunnon parantamiseksi.
•

Future Score selkeytti yksilön ja työantajan valmiuksia kohdata tulevaisuuden

työelämä. Työelämän teknologia kehittyy tällä hetkellä nopeasti, ja testi auttoi

tarkastelemaan osallistujan omaa uudistumiskykyä sen rinnalla. Keskeisiin työelämätaitoihin kuuluu kyky määritellä oma osaamisensa ja valita kuhunkin tilanteeseen tai tehtävään parhaat keinot.

Hankkeen vaikuttavuutta seurattiin osallistujien itsearvioinnilla nettikyselyllä (ks. luku
7.1).
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5.2.2.4 Parityöskentely
Muutamien osallistujien tapaamisiin osallistui kaksi mentorivalmentajaa samanaikai-

sesti, toisen rooli painottui työkyvyn arviointiin ja toisen työn etsintään. Työkykykoor-

dinaattorin ja työnetsijän roolit vaihtelivat tilanteen ja tapaamisen mukaan. Tapaami-

nen kahden ohjaajan kanssa rohkaisi osallistujaa toimimaan ryhmässä, auttoi suhtautumaan avoimemmin vaihtoehtoisiin ideoihin ja nopeutti useamman jatkopolun löytymistä. Tapaamiset olivat pääosin henkilökohtaisia, mutta niitä järjestettiin myös

pienryhmissä. Työparityöskentelyä hyödynnettiin myös osallistujille avoimissa vertaistuellisissa ryhmissä.

5.2.2.5 Joustaminen
Tapaamisten kestoissa joustettiin, niitä oli mahdollista pidentää tilanteen edellyttä-

män keskustelutarpeen mukaan. Tapaamisia järjestettiin myös vaihtelevissa ympäristöissä, esimerkiksi osallistujan kodin läheisyydessä ja julkisissa paikoissa kuten puistoissa ja kirjastoissa, jos osallistuja sitä toivoi. Mahdollisuus tavata muualla kuin toimistotilassa koettiin vapauttavana ja virkistävänä. Samalla se kannusti tutustumaan

kodin lähiympäristöön ja tarjosi erilaisen, uuden näkökulman osallistujan tilantee-

seen. Puhelintapaamisia käytettiin esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden peloista kärsi-

vien kanssa tai matkakulujen (pientenkin) ollessa esteenä tulla tapaamisiin.
5.2.2.6 Työhaastatteluharjoitukset

Moni osallistuja kertoi kokevansa olonsa epävarmaksi työhaastatteluissa tai työnha-

kuvideoiden tekemisessä. Heidän kanssaan käynnistettiin yksilöllinen ”työhaastattelupreppaamo”. Preppaamoja pidettiin sekä puhelimitse että tapaamisissa. Harjoituksen
aikana mentorivalmentaja antoi konkreettisia kokemusasiantuntijan esimerkkejä ja

hyödynsi muualta saatuja oppeja. Preppaamossa voitiin käydä läpi kuvitteellinen työ-

haastattelutilanne, tehdä aito työnhakuvideo, ja saada rakentavaa palautetta.

Jotkut osallistujat olivat epävarmoja vähäisen koulutuksen ja työhistorian aukkojen
vuoksi. Joillakin oli pitkiä työsuhteita ja laaja-alaista osaamista rajatulta alalta. Sekä

lyhyt/vähyys että pituus/laaja-alaisuus tuntuivat yhtä lailla työllistymistä estäviltä tekijöiltä. Haastatteluja arasteltiin ensikertalaisen tavoin, epämukavuusalueelle siirtymi-
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nen jännitti, jopa pelotti. Epävarmuutta lisäsi myös aikaisempien haastatteluiden tu-

loksettomuus sekä alan vaihtaminen. Preppaamossa käytiin läpi myös suhtautumista
itseensä, sekä harjoiteltiin empaattista ja rakentavaa kohtaamista.
Kokemuksia haastatteluvalmennuksesta
Haastatteluvalmennukseen keskityttiin juuri ennen tulevia haastatteluja tai yhteydenottoja.
Osallistujat pääsivät harjoittelemaan työhaastattelua ja omasta osaamisesta kertomistaan
sekä valmentajien kanssa että työpajaharjoittelussa. Jotkut olivat valmistautuneet etukäteen haastatteluun apukysymysten avulla, toiset tulivat haastatteluun ilman valmistautumista.
Kaikki, jotka olivat valmistautuneet etukäteen miettimällä mahdollisia kysymyksiä, kokivat
tilanteen positiiviseksi: haastattelijan kysymyksiin osattiin vastata paljon luonnollisemmin
ja ilman häiritsevän kovaa jännitystä. Vastaavasti valmistautumattomat kertoivat, että heidän oli todella vaikeaa löytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja he jäivät miettimään
niitä pitkiksi ajoiksi tai niin sanotusti jäätyivät kokonaan.

5.2.2.7 Yhteydenpito työllistymisen jälkeen
Työllistyneiden osallistujien kanssa jatkettiin säännöllistä yhteydenpitoa. Tapaamisia
harvennettiin ja sovitettiin tarpeeseen. Mieltä painavien työtilanteiden, esimerkiksi

riittämättömyyden tunteeseen ja uuden työminän hallinnan vaikeuksien läpikäyntiin
sovellettiin ”hetipurku”-tekniikkaa (Critical incident stress mangement CISM 9), jossa

asioihin tartutaan heti, ennen kuin tilanne ehtii muuttaa merkitystään. Työllistyminen

oli saatettu kokea ’ylionnistuneeksi’ jolloin alettiin epäillä omaa osaamista, tai työntekemisessä oli alkanut esiintyä ikäväksi koettuja velvoitteita tai epämukavuusalueelle
joutumista. Tilanteet purettiin kuuntelevalla työotteella ja eteenpäin ohjauksella.

5.2.3 Ryhmätapaamiset
Hankkeen aikana järjestettiin kymmenen eri teemoihin keskittynyttä ryhmätapaa-

mista (taulukko 2). Näihin osallistui 10-20 henkilöä. Ryhmätapaamisten tavoitteena

oli tiedonjakamisen ja oppimisen lisäksi järjestää vertaistuellinen tilaisuus, jossa osallistujat saavat jakaa kokemuksiaan ja luoda uusia sosiaalisia suhteita.

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_incident_stress_management
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Taulukko 2: KUTU-hankkeen ryhmätapaamiset ja niiden teemat.

VIERAS, TEEMA

SISÄLTÖ

Suoratyö.fi
•
Aktiivisuusrannekkeet •
•

Työllistyminen verkkoportaalin kautta
Yrittäjyys ja yrittäminen
Liikkuminen ja lepo työnhaussa

Sosiaalinen media

Havainnollistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa
Verkostoituminen

•
•

Tari Solla, VMP Group •
•

Varamiespalvelun avulla työllistyminen
Avoimet ovet -palvelu

Peppi Saikku, THL

•

Väitöskirjan (Saikku 2018) esittely: Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistämisen edistämisessä

Goodio Oy

•
•

Yritysvierailu
Tutustuminen, piilotyöpaikkojen etsintä

Espoo Catering Oy

•
•

Yritysvierailu
Tutustuminen, piilotyöpaikkojen etsintä

Uni ja lepo

•
•

Merkitys elämänhallinnan ja työelämän kannalta
Työkaluja ja harjoitteita

Rekrytointimessut
•
Aktiivisuusrannekkeet •

Rekrytointimessujen hyödyntäminen
Aktiivisuusrannekkeiden tulokset

Heureka

•
•

Työllistymiseen ja uraan liittyvät näyttelyt
Päätöstapaaminen

UusioUra-rekrytointimessut

•
•

Messutarjontaan tutustuminen
Piilotyöpaikkojen etsintä
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6 Tulokset
Hankkeelle oli määritelty neljä päätavoitetta:
1. Luodaan tutkittuun tietoon perustuva ja kustannustehokas malli, jonka avulla
pitkäaikaistyöttömät työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

2. Muotoillaan yhdessä hankkeen osallistujien kanssa sellaista uutta työtä, jonka
avulla he voivat itsensä työllistämällä hankkia ainakin osan toimeentulostaan.

Uutta työtä luodaan erityisesti järjestöihin ja yrityksiin, mutta myös kotitalouksiin.

3. Rakennetaan uusi työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva digitaalisen vuorovaikutuksen malli a) työttömien (osallistujien) ja hanketyöntekijöiden välille ja

b) työttömien, hanketyöntekijöiden ja työttömiä työllistävien työnantajien vä-

lille. Tämä vahvistaa osallistujien työllistymistä edistäviä tietoteknisiä valmiuk-

sia.

4. Ymmärretään palvelumuotoilun avulla nykyistä paremmin pitkäaikaistyöttö-

mien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia ja jaetaan tämä ymmärrys laa-

jasti järjestötoimijoiden hyödynnettäväksi.

6.1 Työllistymismalli ja tulokset
Hankkeen tavoitteena oli, että pitkäaikaistyöttömät voisivat saada tukea ja ohjausta

entistä suunnitelmallisemmin, yksilöllisemmin, vaikuttavammin ja kokonaisvaltaisemmin riittävän pitkän aikaa, ja työllistyä sen myötä vapaille työmarkkinoille.

6.1.1 Työllistymismalli
Osallistujan siirtymistä tukitoimesta toiseen seurattiin suunnitellusti. Toisinaan osallistuja ohjattiin palaamaan takaisin polullaan, tai mietittiin uusia toimintatapoja, jotta

edistyminen vakiintui. Esimerkiksi työpaikan säilyttämiseksi on pitänyt miettiä, mitkä
ovat osallistujan voimavarat ja harjoitella niiden rajaamista ja kohdentamista.

Kehitetyn ja käytetyn mallin ytimessä on keskustelu ja taustatuki, jossa keskitytään

erityisesti seuraaviin seikkoihin (esimerkein):
o Työn aloitus

o miten hallita aikaa ja työtehtäviä

o miten olla osa työyhteisöä ja tiimiä

o miten liittyä työttömyysturvan pariin
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o kuinka käyttää työterveyshuoltoa
•

o kuinka työsuojelu/luottamusmiehet tavoittaa työpaikalla.

Työssä selviytyminen

o palautteen vastaanottaminen ja sietäminen
o ristiriitojen ja väärinkäsitysten sovittelu

o kommunikointi erilaisten työyhteisön jäsenten ja/tai mahdollisten asiakkaiden kanssa

o oman antamisen ja aktiivisuuden tasaaminen uutena tulijana työyhteisöön

o taukojen pitäminen
o lomien pitäminen

o sosiaalisten kontaktien saaminen/löytäminen myös muualta kuin työyhteisöstä

•

o auktoriteettipelkojen kohtaaminen

Onnistumisen vahvistaminen

o sopivan työroolin löytyminen
o lisävastuiden saaminen

o työyhteisön pelisääntöjen omaksuminen
o epämukavuusalueista selviäminen
o ajatusvääristymien voittaminen

o kohtuullisuuden hyväksyminen.

KUTU-hankkeessa kehitetty työllistymismalli on tiivistetysti esitetty kuvassa 9. Siinä

on hahmotettu portaittainen eteneminen osallistujien hankinnasta työllistymiseen.
•

Työtön tavataan tai tavoitetaan, tai hän saa tietää hankkeesta muuta reittiä, ja
hän päättää tulla ensimmäiseen tapaamiseen, alkuhaastatteluun.

•

Työttömän tilanteeseen syventyminen alkaa siitä, kun osallistujaehdokas on
sopinut ajan alkuhaastatteluun.

•

Jos haastattelu päättyy yhteiseen ymmärrykseen hankkeen mahdollisista hyödyistä, työtön allekirjoittaa osallistumissopimuksen. Osan kanssa todetaan,
että tämä toimintamalli ei ole sopiva hänelle, eikä yhteistyötä aloiteta.

•

Välivaiheet – tapaamiset, toiminta ja etätuki – ovat samanaikaisia toimintoja,

jotka kaikki sovitetaan osallistujien omaan tarpeeseen.
•
•

Yhteistyö päättyy työllistymiseen ja sen jälkeiseen tukeen.

Osallistujalla on oikeus missä vaiheessa tahansa lopettaa yhteistyö.
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Kuva 9. KUTU-hankkeen toimintamalli.
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6.1.2 Työllistyminen ja muut jatkopolut
Hankkeen osallistujille tärkein tavoite oli löytää palkkatyötä. Toissijaisesti yritettiin

löytää muita jatkopolkuja. Kuvassa 10 on esitetty eri poluille siirtyneiden lukumäärät.

Työllistyneitä (luku sisältää sekä pysyvästi työllistyneet ja palkkatuettuun tai työkokeiluun päässeet) oli 17 eli 40 % aktiivisista osallistujista. Koulutuksiin ja työkuntoutuk-

seen siirtyi kahdeksan. Muu jatkosuunnitelma tehtiin yhdeksälle. Keskeyttäneitä oli 8.

Kuva 10. Osallistujien työllistyminen ja muut jatkopolut.

Asiakastyön onnistumisen edellytyksiä olivat
o Yhteinen, allekirjoitettu osallistumissopimus, josta kävi selkeästi ilmi osallistumisen vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus.

o Riittävä hankehenkilöstön aika-allokaatio.

o Moniammatillinen tiimi, joka pystyi tarjoamaan apua ja tukea ’yhden luukun’
periaatteella, sekä ohjaamaan eteenpäin, mikäli itse ei tukea voitu antaa.

o Näyttöön perustuvien menetelmien käyttö erityisesti psykologisissa valmennuksissa.
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o
o

’Herkkä reagointi’ osallistujan tuen tarpeeseen.

Osallistujien säännölliset tapaamiset mentorivalmentajien tai työelämäpsyko-

login kanssa; näissä tapaamissa keskusteltiin osallistujan tilanteesta ja sovittiin
jatkotoimenpiteistä.

o

Osallistujan tavoittelu aina, jos tapaaminen peruuntui. Osallistujaa ei jätetty

huolehtimaan yksin sovituista aikatauluista. Heille tarjottiin aktiivisesti uusia
tapaamisaikoja ja tarvittaessa joustettiin tapaamispaikkojen suhteen.

o

Monien erilaisten motivoitumismahdollisuuksien tarjoaminen. Osallistujan motivaation merkitys työllistymiselle osoittautui erittäin tärkeäksi. Hankkeen ai-

kana tuli selväksi, että jos motivaation puute on ensisijainen este työllistymi-

selle niin ennen sen korjaamista ei kannata laittaa aikaa työllistymistä edistä-

viin toimiin.
o

Luottamussuhteen jatkuva rakentaminen.

Näin saatiin osallistujat sitoutumaan ja aktivoitumaan itsekin. Hankkeessa luotu toi-

mintamalli vaikuttaisi olevan tehokkaampi sitouttaja kuin yleisesti käytetty vastuuttamisen malli, jossa asiakas joutuu käytännössä yksin huolehtimaan ajanvarauksista ja
yhteydenotosta palveluntarjoajaan.

Hankkeen viime viikkoina kävi ilmeiseksi, että työllistymistä edistävät toimet kannatti

kohdistaa niille henkilöille, joilla motivaatio työnhakuun säilyi korkeana. Tulokset näi-

den henkilöiden kohdalla olivat lähes poikkeuksetta myönteisiä: suurelle osalle heistä
löytyi työpaikka tai muu jatkopolku vielä hankkeen loppuvaiheessa.

KUTU-hankkeella on selviä yhtäläisyyksiä IPS 10 (Individual Placement and

Support) -menetelmän kanssa. Hanketta verrattiin Ruotsissa käynnissä olevaan
Manage your health –hankkeeseen (Göteborgin kaupunki 2019), jossa IPS-

menetelmän avulla saatiin sitoutuneita asiakkaita ja luotiin runsaasti jatkopolkuja.

Hankkeiden yhtäläisyyksiä olivat muun muassa alkuhaastattelut ja kartoitukset, joissa
samalla vaihdettiin myös arjen kuulumiset. Jatkuva yhteydenpito todettiin
tehokkaaksi, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Onnistuneen

asiakassitouttamisen ja tulosten takana oli se, että yleensä pudokkaiksi päätyviäkään
asiakkaita ei tiputettu hankkeesta. Tämä sama tapa on KUTU-hankkeessakin
osoittautunut tehokkaaksi.

10

https://en.wikipedia.org/wiki/IPS_Supported_Employment
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KUTU-hankkeessa työllistyneiden lukumäärää voidaan verrata IPS-mallin työllistämistuloksiin muualla. Harkko ym. (2018) on julkaissut tuloksia Euroopassa 2010-luvulla

toteutetuista IPS-kokeiluista. IPS:n mukaista palvelua saaneista 37 prosenttia oli työllistynyt ja tavanomaista palvelua saaneista 20 prosenttia. KUTU-hankkeessa työllistyneiden (täys- ja osa-aikaiset, palkkatuetut ja työkokeilut) on ollut 40 %. KUTU-hankkeen tulokset vahvistavat IPS-mallin mukaisen työllistämisen vaikuttavuutta.

6.1.3 Kustannustehokkuus
KUTU-mallin kustannustehokkuudesta voidaan tehdä seuraava karkea arvio:
•

Valtioneuvosto (2007, s. 116) arvioi, että koko työiän (40 vuotta) kestävä syrjäytyminen aiheuttaa noin 700.000 euron kansantulon menetyksen sekä

430.000 euron julkisen talouden menetyksen. Vuotta kohden jaettuna näiden
summa 1.130.000 euroa on pyöristettynä 30.000 euroa.
•

KUTU-hankkeen kustannus kahden vuoden ajalta oli karkeasti 300.000 euroa.
(Kun kehitettyä mallia käytetään muualla, kustannus pienenee, koska mallin
kehitykseen eikä tiimin johtamiseen tarvita enää samaa panostusta.)

•

Jos hankkeen toimilla saadaan pitkäaikaistyöttömistä yksi henkilö takaisin yli

kymmeneksi vuodeksi töihin, tai vastaavasti kymmenen henkilöä vuodeksi töihin, malli on osoittautunut kustannustehokkaaksi.

KUTU-hankkeessa 17 osallistujaa pääsi takaisin työelämään, joko pysyvään, osa-aikai-

seen tai palkkatuettuun työhön. Vaikka työuran pitkäaikaiseen seurantaan ei hank-

keessa ollut mahdollisuutta, voidaan pitää mahdollisena, jopa todennäköisenä, että
nämä 17 työllistynyttä synnyttävät yhteensä yli kymmenen henkilötyövuotta.

6.2 Uuden työn muotoilu
Osallistujien kanssa ei suoranaisesti muotoiltu uutta työtä. Osa kiinnostui yrittämi-

sestä ja freelancerin ammatinkuvasta. Uuden työn syntyä rajoitti myös hankkeeseen

hakeutuneiden tausta; useimmilla oli pitkittyneen työttömyyden taustalla monialaisia

ongelmia fyysisen tai mielenterveyden, sosiaalisten suhteiden tai osaamisen suhteen.
Nämä vaativat aikaa vievää purkua ennen kuin voitiin alkaa puhua oikeasta työllistymisen mahdollisuudesta. Osallistujien huomattiin olevan uskaliaita, mutta toimi- ja

osaamisalakohtaisen mentorin tarpeessa. Monen osallistujan mielestä ammatillisen

tutkinnon puuttuminen haittasi työllistymistä tai yrittäjyyttä. Uuden työn muotoilusta

ja kokeiluista kertovat esimerkit 1 ja 2.
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Uuden työn muotoilu, esimerkki 1:
Ari Osallistuja on taitava valokuvaaja, joka toivoo kuvaamisesta ammattia. Käytännön
kokemus on osoittanut, että töitä ei saa, ellei ole alan ammattikoulutusta tai riittävää
julkista näyttöä osaamisesta. Arin aiemmin hankkima laaja osaaminen ei myöskään
motivoinut osallistumaan opistotasoiseen koulutukseen.
Ari tarvitsi alakohtaisen mentorin oppisopimuskouluttajaksi. Hankkeen avulla hän löysi
sopivan henkilön, joka pystyi tarjoamaan oppisopimuksen lisäksi uusia näkökulmia ennestään tutulle alalle ja päinvastoin. Syntyi vuorovaikutuksellinen mentorisuhde.

Uuden työn muotoilu, esimerkki 2:
Korkeakouluttautunut Irma Osallistuja tarjosi hankkeessa “tekstiterapeutin” palvelua,
josta voisi freelancerinä saada palkkatuloa. Irma tutustui toisen osallistujan romaanikäsikirjoitukseen ja huolsi sen tekstiä vapaaehtoisesti pitääkseen yllä ja kehittääkseen
omaa ammatillista osaamistaan. Hän ei ollut työskennellyt näiden tehtävien parissa
eikä ollut juuri nyt hakeutumassakaan tälle alalle, mutta halusi taitojensa harjoittamisen lisäksi saada rohkaisua sosiaalisten piirien kehittämiseen.

6.3 Digitaalisuus
Ilman internettiä ja digitaitoja työllistyminen on tällä hetkellä vaikeaa, moniin tehtäviin mahdotonta. Digitaalisuuteen liittyviä taitoja tarvitaan lähes kaikissa nykyajan

työpaikoissa. Se voi näyttäytyä teknisenä kykynä käyttää tietokoneita ja niiden oheis-

laitteita. Se voi liittyä internetin palveluiden käyttöön ja tietohakuihin. Se voi olla kyky
käyttää erilaisia ohjelmistoja. Kaikkiin näihin pureuduttiin hankkeessa. Digitaalisuutta

lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta: laitteet, ohjelmistot ja palvelualustat sekä sosiaalisen median käyttö.

Lähes kaikkiin tapaamisiin liittyi jotakin ‘digitaalisuutta’, kuten verkkopalveluihin tu-

tustumista, ansioluetteloiden ja työhakemusten laadintaa digityökaluilla ja digivinkkien antamista. Tapaamisissa pyrittiin aina käyttämään osallistujien omia laitteita,
KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 58/2019

39

jotta niiden käyttö uusien palvelujen ja ohjelmistojen käytössä tulisi tutuksi ja luontevaksi.

Digilaitteet
Hankkeessa haluttiin varmistaa, että yhdenkään osallistujan työllistymispolku ei kat-

kea laiteongelmiin tai laitteiden puuttumiseen. Osallistujille annettiin käyttöön tablettitietokone, jos omaa sopivaa laitetta ei ollut. Oman henkilökohtaisen laitteen käyt-

töön annettiin tukea ja opastusta. Lisäksi tapaamisissa oli mahdollista käyttää esimer-

kiksi graafisten ohjelmien käyttöön sopivaa tietokonetta.
Ohjelmistot

Osallistujien kanssa otettiin käyttöön uusia työkaluja itsensä johtamiseen ja tulevien

työnkuvien sekä arjenhallinnan tukemiseen. Projekti- ja ajankäytön hallintaan käytettiin verkkosovellusta Trello, joka jäsensi osallistujien tiedonkulkua ja työttömyyteen

liittyvien ajankohtaisten asioiden keräämistä ja jakoa. Sovelluksen käyttö opetti viestimään ryhmälle. Sen avulla voitiin kohdistaa tehtäviä henkilökohtaisesti. Sitä käytettiin
ajanhallinnan apuna ja se helpotti ryhmän sisäistä viestintää.

Halukkaat virkistivät toimisto-ohjelmistojen – Microsoft Office, LibreOffice ja Google

Suite – käyttöä hanketiimin järjestämässä pienryhmäopetuksessa Kuntoutussäätiön

atk-luokassa. Yksilötapaamisissa opittiin mm. käyttämään verkkotyökalu Canvaa cv:n
tekoon.

Sosiaalinen media
Osallistujille järjestettiin pienryhmäkoulutusta sosiaalisen median, erityisesti

LinkedInin käytöstä, ja tutustuttiin Facebookin ja Instagramin käyttöön sekä työnhaun
että verkostoitumisen näkökulmasta.

Hankkeen verkkosivuilla www.kutu.fi julkaistiin kolme osallistujien toimintaan liittyvää
blogia:
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o Hani Forsell: ”Miltä näyttää tulevaisuuden sosiaaliturva – Kokemusasiantuntijana Pikkuparlamentissa”

o Apua asumiseen, tukea työllistymiseen – Kämppä ja duuni -hanke vastaa työttömän arjen haasteisiin

o Harrastelijoilta ammattijälkeä: Näin syntyi lyhytelokuva Pasin kuntoutuksesta.
Hanke näkyi sosiaalisessa mediassa lähinnä Twitterin ja Instagramin kautta aihetunnisteella #kskutu. Twitterissä #kskutu mainittiin noin 150 kertaa.
Digitaitojen arviointi
Digitaitojen arvioinnissa käytettiin Englannissa ja Hollannissa kehittyä digitaitojen arviointimallia (van Deursen ym. 2014). Kyselylomakkeessa oli 35 itsearvioitavaa kohtaa, jotka jakautuivat viiteen eri pääryhmään:
o Internetin käyttö

o Mobiilinetin käyttötaidot
o Tiedonhankintataidot

o Sosiaalisen median käyttötaidot
o Luovat taidot

Arvioinnin tuloksia verrattiin Hollannissa tutkittuun työttömien digitaitoihin (kuva 11).
Arvioinnissa esitettyihin väittämiin vaihtoehtoina olivat (1) Ei pidä lainkaan paik-

kaansa, (2) Pitää vain vähän paikkaansa, (3) Osin totta, osin ei, (4) Pitää pääosin paik-

kaansa, (5) Pitää täysin paikkaansa ja (6) En ymmärrä kysymystä. Keskiarvot kertovat,
että mitä alhaisempi tulos, sitä epävarmempia vastaajat kyvyistään olivat.

Osallistujat luottivat tekniseen taitoonsa. Tiedonhaku ja sisällön luonti olivat epävar-

mimpia taitoja. Havainnot kävivät erittäin hyvin yksiin Hollannissa saatujen tulosten
kanssa.

Tuloksia käytettiin hyväksi, kun osallistujille tarjottiin digitukea ja -työpajoja. Sisällön
luonnissa perehdyttiin muun muassa verkkopalvelujen käyttöön cv:n laadinnassa ja

LinkedInin käyttöön oman osaamisen esittelyssä ja verkostoitumisessa, tekninen tuki
ja tiedonhaku oli esillä säännöllisesti yksilötapaamisissa.
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Kuva 11. Osallistujien internetin ja tietotekniikan käyttötaidot itsearvioituna.

Vertaistuki
Tietotekniikan käyttöön tukea kaipaavat ohjattiin yhteistyöhön sellaisten osallistujien
kanssa, joilla oli hyvät tietotekniset taidot. Tästä hyötyivät kaikki: osallistujat paransivat sekä teknistä että sovellusosaamistaan ja kaikki saivat kokemusta ryhmä- ja yh-

teistyöstä. Tuloksia syntyi: yhteiskehittämiseen osallistuneet paransivat yhteystyötaitojaan ja saivat ammatillista kokemusta projektiluontoisessa työssä.
Etävalmennus
Hankehakemuksessa suunniteltua etävalmennusohjelmistoa ei otettu käyttöön. Osal-

listujat liittyivät mukaan vähitellen syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana, jolloin yhtä
yhteistä aloitusjaksoa ei muodostunut. Kouluttamista sovelluksen käyttämiseen ei
voitu järjestää yksilöllisesti. Etävalmennuksen katsottiin myös jättävän osallistujan

liian kauaksi mentorivalmentajasta tai psykologista. Osallistujilla itsellään oli vahva

toive henkilökohtaisiin kasvokkaisiin tapaamisiin valmentajien kanssa.

Hankkeen aikana huomattiin, että etävalmennustyökalu olisi mahdollisesti auttanut

jäsentämään osallistujien työllistymisen polkua ja helpottanut annettujen tehtävien

hallintaa. Etävalmennustyökalu olisi saattanut tukenut osallistujia, joilla oli liikkumis-

haasteita varattomuuden tai terveystilanteen vuoksi. Valmentajat korvasivat etätyökalun puutteen tapaamalla osallistujia heille sopivammissa paikoissa.
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Aktiivisuusrannekkeet
Osallistujat saivat käyttöön aktiivisuusrannekkeen (Nokia/Withings Steel), jolla tallen-

nettiin päivittäinen liikunta (askelten määrä), lepo (unen pituus) ja levon keskeytysten
lukumäärä. Näillä haluttiin seurata, lisääkö aktiivisuusrannekkeen käyttö osallistujien
hyvinvointia ja kuntoa, ja lisääkö se heidän vireyttään erityisesti työllistymisen näkökulmasta.

Aktiivisuusrannekkeen käyttäminen, muun toiminnan tavoin, oli vapaaehtoista. Ran-

nekkeen otti käyttöön 24 osallistujaa. Verrokkiryhmässä oli 9 normaalissa päivätyössä
käyvää henkilöä.

Osallistujat pystyivät seuraamaan omaa aktiivisuttaan älypuhelinsovelluksen ja verk-

kopalvelun kautta. Yhteenvetoja, joissa käyttäjän aktiivisuutta verrattiin muiden osal-

listujien ja verrokkien keskiarvoihin, tehtiin kolme kertaa hankkeen aikana. Niissä

osallistujia motivoitiin positiivisesti lisäämään liikuntaa ja lepäämään riittävästi ja oi-

kea-aikaisesti. Seurannan tuloksia jaettiin ja niistä keskusteltiin myös ryhmätapaamisissa.

Rannekkeen käytössä ilmeni muutamia itse laitteeseen ja käyttötapaan liittyviä ongelmia.

•

Silikonihihnat aiheuttivat muutamalle henkilölle pahan ihottumareaktion.
Nämä hihnat piti vaihtaa nahkaisiin.

•
•

Kellojen paristot eivät aina kestäneet luvattua kahdeksaa kuukautta.

Usealla oli vaikeuksia rannekkeen tietojen synkronoinnissa pilvipalveluun. Tä-

hän saattoi olla syynä älypuhelinten tai tablettien yhteensopivuusongelmat.
•

Rannekkeeseen tallentui noin viikon mittausdata. Jos yhteyttä älypuhelimeen
ei käynnistetty viikoittain, osa datasta hävisi.

Tietoja aktiivisuusrannekkeen käytön tuloksista on luvussa 7.3.

6.4 Palvelumuotoilu, työllistymisen esteet ja edellytykset
6.4.1 Palvelumuotoilun kuvaus
Palvelumuotoilun ytimenä oli katkeamaton palveluprosessi ja työparityöskentely psykologin ja mentorivalmentajien (psykologi/työkykykoordinaattori ja työkykykoordi-

naattori/työnetsijä) kesken, myös työllistymisen tai muun jatkopolun löytymisen jälkeen.
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Ohjaus ja mentorointi edellytti osallistujilta motivaatiota sitoutua työllistymispolkuun.
Toteutustavat vaihtelivat tuen tarpeen mukaan. Osa osallistujista tarvitsi yksilöllistä

intensiivistä ohjausta ja toisille kevyt tuki oli riittävää. Tukitarpeen vaihtelevuus kertoi
työllistymisen esteistä ja edellytyksistä. Osallistujien henkilökohtaisiin tavoitteisiin
pääsemiseen vaikuttivat osallistujien terveydentilan muutokset ja työnhakemisen

ajankohtaisuus ja ajoittuminen. Ajantarve pysyvän muutoksen vakauttamiseksi vaihteli paljon.

Käyttäjälähtöisen palvelun tuottamiseksi keskusteltiin säännöllisesti vaikuttavuusky-

selyn palautteista (ks. luku 7.1.) Palautteisiin reagoitiin nopeasti. Pääperiaatteena oli

muokata mentorointivalmennus kaikille osallistujille sopivaksi, mutta valmennusmallia muokattiin yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena oli, että osallistuja itse kehitti itselleen sopivaa palveluja ja tarttui kokemiinsa haasteisiin.

Yrityksiin oltiin yhteydessä osallistujien tarpeiden ja halujen mukaan. Parhaita tuloksia
saavutettiin, kun yritystä lähestyttiin suoraan ilman tietoa avoimesta työpaikasta, ja
kun osallistujalla oli oma mielenkiinto yrityksen toimintaan. Sinnikäs yhteydenpito
tuotti myös tulosta. Aika ajoin oli tarpeen ottaa yhteyttä yritykseen uudelleen, jos

työnhakijaan ei oltu yhteydessä, lupauksesta huolimatta. Työnantajat ottivat useimmiten mielenkiinnon osoittamisen hyvin vastaan.

Työllistävät yrityskumppanuudet jäivät odotuksia vähäisemmiksi. Työpaikkoja tarjoavat kumppanuudet eivät tuottaneet odotettua tulosta. Osin syynä saattoi olla suh-

teellisen pieni osallistujamäärä, joiden joukosta ei löytynyt sopivia henkilöitä yritysten
tarpeisiin. Toisaalta osallistujien pitkittynyt työttömyys ja sen syyt hidastivat sopivien

työpaikkojen löytymistä.

Hankkeessa selvitettiin työllistymisen esteitä ja edellytyksiä kirjaamalla osallistujien
kanssa käydyistä keskusteluista avainsanoja. Näitä hyödynnettiin, kun suunniteltiin
valmennustarpeita.

Osa osallistujista oli toiveikkaita ja uskoi vahvasti hyvään tulevaisuuteen. Osa taas

koki joutuneensa tai ajautuneensa palveluiden ulkopuolelle tai olevansa työllistämispalvelussa väliinputoajana, tekemisissä usean eri toimijan kanssa.

6.4.2 Työllistymisen esteitä
Osallistujien pitkittynyt työttömyys näkyi monina erilaisina työllistymisen esteinä ja

haasteina. Niitä havaittiin elämänhallinnassa, psykososiaalisuuteen liittyvissä asioissa
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ja nykyhetken työelämän tuntemisessa. Myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sei-

kat kuten tuki- ja liikuntaelinvaivat ja mielenterveysongelmat nousivat selkeästi esiin.
Osa osallistujista koki omatoimisen työhaastatteluun pääsemisen lähes mahdottomana, koska pelkäsivät etukäteen suuria hakijamääriä. Osa koki myös hankkeen

kautta tuetusti saadut työhaastattelumahdollisuudet epäilyttävinä omiin työttömyysvuosiin, tarjottavaan työnkuvaan tai suosituksiin liittyen. Työhistorian aukoista kertominen oli vaikeaa. Yhteistyöyritysten epäiltiin tarjoavan vähäpätöisimpiä työtehtäviä
alipalkkauksella. Suositusten vaikutukseen ei uskottu tai niiden hakemusta tukevaa
voimaa ei ymmärretty.

Joillekin työnhakudokumenttien tekeminen oli sujuvaa tai jopa helppoa, mutta soittaminen oli usein vaikeaa tai haasteellista. Vaikka työnantaja mainitsi työpaikkailmoi-

tuksessa puhelinnumeron lisätietojen kysymistä varten, soittaminen koettiin silti häi-

ritsevänä, ja se jäi usein tekemättä. Monia työnhaun nykyaikaisia keinoja – sosiaalinen

media, verkostoituminen, piilo- eli tarvetyöpaikkojen etsiminen – ei tunnettu, hallittu
tai uskallettu käyttää.

Verkostoituminen koettiin vaikeaksi, vaikka tutkimukset ovat osoittaneet sen tehok-

kuuden työhaussa (Hoye 2017). Osalla osallistujista asenteet verkostoitumista koh-

taan olivat vanhanaikaisia. He välttelivät sitä vedoten siihen, että eivät ymmärrä mitä

se käytännössä tarkoittaa. Verkostoitumisen pelkoa lievennettiin ryhmätapaamisissa,
yritystapaamisissa sekä Kumous Oy:n kaksipäiväisessä työpajassa, jossa yhtenä tee-

mana oli verkostoitumisen myytit ja kipupisteet. Kun verkostoitumista käsiteltiin eri

näkökulmista ratkaisukeskeisyyttä korostaen, muuttui moni osallistuja myönteisemmäksi sitä kohtaan. Omien jo olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen nähtiin
kurssin jälkeen parempana mahdollisuutena kuin ennen.

Osa osallistujista koki koulutuksensa vanhentuneen tai olevan tarjolla oleviin työsuhteisiin nähden epäsopiva. Hakeutumista uudelleenkoulutukseen vastustettiin ja väl-

teltiin osittain taloudellisen tilanteen, osittain oppimisvaikeuksien takia. Jatkokoulu-

tuksen pelättiin siirtävän työllistymistä vielä pidemmälle tulevaisuuteen.

Joillekin työn syrjään kiinni päässeille oli vaikeaa ymmärtää, mikä työssäolo pitkän

työttömyyden jälkeen oikeastaan tarkoitti. Sitoutuminen työhön saattoi olla hankalaa
vapaa-ajan supistuessa, työtehtävien suorittaminen määrätyissä työajoissa saattoi

tuottaa vaikeuksia tai tuntua liian kontrolloidulta. Välillä joillakin oli ristiriitaisia tunteKUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 58/2019
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muksia siitä, oliko ala oikea, vaikka siihen oli omasta halusta hakeuduttu. Jos osallis-

tujalla oli terveydellisistä syistä tarvetta muokata työtään, asian esiin ottaminen tuntui
erityisen vaikealta, sillä silloin ajateltiin, että työnantajan odotukset petetään. Työsuh-

teiden alussa saatettiin kokea ylikuormittavaa tunnollisuutta ja näyttämisen tarvetta,

jolloin tarvittiin psykologin tai mentorivalmentajan apua.

Esteitä muodostivat myös diagnosoimattomat terveyden ja työkyvyn ongelmat.

Hankkeen osallistujat vahvistivat käsitystä, että työttömät eivät ole terveystarkastusten osalta tasa-arvoisessa asemassa työllistyneiden kanssa.

Kuvassa 12 on esitetty useimmin mainitut työllistymisen esteen. Määrä perustui han-

ketiimin haastattelumuistiinpanoista kerättyjen työllistymisesteiden avainsanojen

toistuvuuteen. Menetelmän avulla saadaan kuva siitä, mitä asioita sekä osallistujat

että valmentajat nostivat esiin merkittävimpinä esteinä. Taulukossa on listattu ne seikat, jotka vähintään neljännes osallistujista mainitsi tai valmentaja huomasi.

Kuva 12. Useimmin mainitut työllistymisen esteet

Haastatteluissa huomattiin lisäksi paljon muita tekijöitä, jotka myös ilmeisimmin vaikeuttavat työllisyyttä, esimerkkejä taulukossa 3.
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Taulukko 3. Työllistymisen esteitä.

ULKOISIA ESTEITÄ
o
o
o
o
o
o
o
o

Ikä, joko nuoruus tai
vanhuus
Monikulttuurisuus,
kulttuuritausta
Työkokemuksen puutteet
Työttömyyden pitkittyminen
Erilaiset omat ja työnantajien ennakkoluulot
Työmarkkinatilanne
Aktiivimalli
Viranomaisten pelottelu

MIELEN ESTEITÄ
o
o
o
o
o
o

Motivaation, innostuksen tai oma-aloitteisuuden puute
Nirsoilu työpaikoista,
mieluisan työpaikan
löytämisen vaikeus
Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen
Näköalattomuus, kapeakatseisuus
Velkatilanne
Itsensä markkinoinnin
vaikeus

MUITA ESTEITÄ
o

o
o
o
o
o
o

Koulutuksen vanhentuminen,
koulutuksen puute, keskeytyneet tutkinnot, yli/alikoulutus
Työkokemus ei vastaa koulutusta
Suosittelijoiden puute
Ajokortittomuus
Perhetilanne, erityislapsiperheellisyys
Sosiaalisen median ulkopuolisuus
Kodittomuus

Huomion arvoista on se, että tärkeimpinä esteinä eivät noussut esiin kovat, esimer-

kiksi ammattitaitoon liittyvät seikat, vaan sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen liittyvät

asiat. Vaikka hankkeessa lähestyttiin jokaisen osallistujan tilannetta yksilöllisesti, auttoi esteiden toistuvuuden tunnistaminen kehittämään sopivia pienryhmäharjoitteita

ja etsimään useammalle sopivia esteitä madaltavia ratkaisuja. Kuvassa 13 on mainittu

keinoja, joilla osallistujien mainitsemia esteitä on pyritty madaltamaan.

Kuva 13. Hankkeessa käytettyjä keinoja työllistymisen esteiden madaltamiseksi.
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Havainnot vahvistavat sitä käsitystä, että vaikeimmin työllistyvien pitkäaikaistyöttömien tukemisen pitää alkaa elämänhallinnan ja omanarvontunteen kasvattamisen

kautta, ja vasta sen jälkeen tulee työllistymiseen liittyvien tekniikoiden itse työnhakuun liittyvä tuki.

6.4.3 Työllistymisen edellytyksiä
Kuvassa 14 esitetyt työllistymisen edellytykset perustuu hanketyöntekijöiden haastattelumuistiinpanoista kerättyjen avainsanojen toistuvuuteen, samoin kuin esteiden

tunnistamisessa. Taulukossa on listattu ne seikat, joita vähintään neljännes osallistujista mainitsi tai hanketyöntekijä huomasi.

Kuva 14. Hankkeessa havaitut työllistymisen edellytykset.
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Haastatteluissa havaittiin lisäksi monia muita työllistymistä edistäviä tekijöitä (taulukko 4).

Taulukko 4. Työllistymistä edistäviä tekijöitä.

ULKOISET TEKIJÄT
o
o
o

Kattavat matalan
kynnyksen mielenterveyspalvelut
Ennakkoluulottomat työnantajat
Kannustava työttömyysturva

MIELENHALLINTA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Motivaation löytäminen
Itsetunnon ja luottamuksen vahvistuminen
Alan vaihtaminen
Mielenhallintaidot
Rohkeus, uskallus kokeilla
Tulevaisuudenusko
Työelämätaitojen harjoittelu
Työyhteisön tukeen uskominen
Omien vahvuuksien löytäminen

MUUT TEKIJÄT
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valmennuskurssit
Oma valmentaja koordinoimassa, tukemassa ja kannustamassa käytännön asioissa
Tukityöllistyminen
Lisäkoulutus, taitojen kertaus
Työhaastatteluiden treenaaminen
Suosittelijoiden saanti
Työnhakudokumenttien päivittäminen
Palautteen saanti
Velkajärjestely

Työllistymistä edistävinä asioina nousi esiin esteiden lailla luonteenpiirteet ja asenne,
kovat taidot olivat vasta toissijaisia tekijöitä. Useimmin mainittu sitkeys heijastelee
hankkeeseen hakeutuneiden asennetta: yksi apu tai kanava ei takaa työllistymistä,
vaan on yritettävä edetä eri reittejä.

Kolmen kärki, sitkeys, ystävällisyys ja sosiaaliset taidot, ilmenivät usein myös hank-

keen aikana työllistyneiden ja muun jatkopolun löytäneiden luonteenpiirteissä. Ku-

vassa 15 on mainittu keinoja, jolla hankkeessa pyrittiin vahvistamaan työllistymisen

edellytyksiä.
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Kuva 15. Hankkeessa käytettyjä keinoja työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi.

Hankkeen edetessä yhä useampi osallistuja kertoi, miten epämukavuusalueelle siirtyminen oli auttanut eteenpäin. Kumous Oy:n työpajassa kysyttiin, mitä pitäisi tehdä,

jos kokee työnantajille soittamisen todella epämukavana. Yhtenä keinona esitettiin,

että pitää vain mennä omalle epämukavuusalueelle, vaikka väkisin. Tätä toimintamallia moni osallistuja alkoi käyttää eri tilanteissa, rohkaisu ja rohkeus toimia epämuka-

vien asioiden parissa madalsi kynnystä tarttua toimeen. Konkreettisia esimerkkejä olivat muun muassa työnantajille soittaminen, omien verkostojen hyödyntäminen ja

avun pyytäminen, avoimien työhakemusten teko ja lähettäminen sekä itsensä kehuminen.
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7 Palaute ja vaikuttavuus
Osallistujilta kerättiin palautetta sekä hankkeen toimivuudesta että hanketiimin toiminnasta. Tapaamisissa keskusteltiin työskentelyn mielekkyydestä sekä saaduista

hyödyistä. Samalla hankekoordinaattori arvioi, vastasiko työtapa osallistujan tavoittei-

siin vai oliko syytä ottaa työpari seuraaviin tapaamisiin, jotta saataisiin uusi näkökulma osallistujan tilanteeseen ja voitaisiin löytää uusi reitti eteenpäin.

Keskustellen saadun palautteen lisäksi hankkeessa käytettiin verkko- ja lomakeky-

selyjä. Vaikuttavuustuloksia saatiin välillisesti myös aktiivisuusrannekkeen käyttäjiltä,
kun kerättyä tietoa verrattiin muuhun dataan.

7.1 Vaikuttavuuskysely
Osallistujille suunnattu vaikuttavuuskysely (pulssimittari) tehtiin itsearviointina

Webropol-verkkokyselynä. Kysymykset laadittiin yhteistyönä Jyväskylän ammattikor-

keakoulun (JAMK) opiskelijoiden opinnäytetyön kanssa (Kirsilä, Lesonen ja Vierijärvi
2019). Kysely tehtiin tunnisteellisesti, mikä vaikutti vastaamisprosenttiin: muutama ilmoitti, etteivät tahdo vastata kyselyyn, josta ovat tunnistettavissa. Päätös kerätä vastaukset tunnisteellisina oli harkittu, näin voitiin reagoida nopeasti yksilöllisiin kommentteihin ja muuttaa tarvittaessa toimintatapoja.

Palautetta kerättiin vuoden 2018 ajan. Aluksi kysely tehtiin viikon välein. Saadun palautteen perusteella se oli liian usein: viikossa ei ehtinyt tapahtua olennaista muu-

tosta; huhtikuusta joulukuuhun kysely tehtiin joka toinen viikko. Vastausaktiivisuuden
keskiarvo oli 54 % ja vaihteli välillä 30 – 74 % (kuva 16). Vastausaktiivisuus laski vuo-

den 2018 loppua kohti. Yksi syy tähän oli muutamien osallistujien hiipunut kiinnostus

toimintaa kohtaan. Heidät oli laskettu mukana oleviksi, vaikka he eivät enää olleet aktiivisia osallistujia.
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Kuva 16. Viikko- eli vaikuttavuuskyselyn vastausaktiivisuus.

Kysymykset jakautuvat kahteen ryhmään: a) hankkeen vaikuttavuuteen ja työllistymiseen sekä b) liikuntaan ja lepoon (mittaustuloksia luvussa 7.3).

7.1.1 Hankkeen työllisyyttä edistävä vaikutus
Viikkokyselyssä oli viisi työllistymisen edistymiseen liittyvää kysymystä ja vapaa pa-

laute (kuva 17). Kysymyksiin vastattiin asteikkolla 1-7, jossa 1 on ’huonoin/vähiten

merkityksellinen’ ja 7 ’paras/vaikuttavin’ vaihtoehto.
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Kuva 17. Vaikuttavuuskyselyn työnhakuun ja verkostoitumiseen liittyvät kysymykset.

Osallistujien arvio hankkeen vaikutuksesta edistää työelämään pääsyä oli nousujohteinen koko vuoden 2018 ajan (2, kuva 18). Tätä tukee osallistujien antama muu

myönteinen palaute ja jatkopolkujen löytyminen.
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Työnhakuvalmius (3, kuva 18) oli osallistujien mielestä hyvä koko seurantajakson ajan.
Hanketiimin havaintojen perusteella on kuitenkin todennäköistä, että osallistujat ovat

arvioineet valmiutensa ylioptimistisesti.

Työpaikkojen haku (4, kuva 18) käynnistyi varovasti. Tämä vahvistaa sitä, että hank-

keeseen hakeutui vaikeimmin työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä, joilla työpaikan haku ei
ollut vielä käytännössä ajankohtaista: työllistymiselle oli paljon esteitä ylitettävänä.

Verkostoituminen (5, kuva 18) oli myös vaikeaa, ja edellytti monien ennakkoluulojen
ja sosiaalisten esteiden purkamista (ks. myös luku 6.4.2.)

Kuva 18. Osallistujien vastaukset työllistymiseen liittyviin vaikuttavuuskysymyksiin.
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Kysymyksellä 6 (kuva 19) kartoitettiin osallistujan työtilannetta. Siitä nähdään, että
työllistyminen (vihreä) käynnistyi kevään 2018 aikana. Niiden osallistujien määrä,

jotka eivät pitäneet työnhakua ajankohtaisena tai eivät olleet hakeneet töitä, pysyi
noin 40 %:n paikkeille koko vuoden 2018.

Kuva 19. Osallistujien itsearvio työllistymisestään tai työnhakujen määrästä.

7.1.2 Liikuntaa ja lepoa edistävä vaikutus
Vaikuttavuuskyselyssä oli kuusi liikuntaan ja lepoon liittyvää kysymystä ja vapaa palaute (kuva 20). Kaksi kysymyksistä oli suunnattu vain niille, joilla oli aktiivisuusranneke käytössä.
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Kuva 20. Viikkokyselyn liikuntaan ja lepoon liittyvät kysymykset.

Aktiivirannekkeen käytön vaikutus ei ollut osallistujien mielestä aluksi kovin merkittävää (kuva 21), mutta käytön vakiintuessa sen merkitys alkoi vähitellen kasvaa.
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Kuva 21. Aktiivisuusrannekkeen vaikutus liikunnan ja levon määrään.

Osallistujat arvioivat liikunnasta saamansa mielihyvän vähän paremmaksi kuin liikun-

nan riittävyyden itselleen. Riittävyydellä ja siitä saadulla mielihyvällä oli vahva korrelaatio (kuva 22).

Kuva 22. Osallistujien arvioita liikunnan riittävyydestä ja sen tuottamasta mielihyvästä.
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat tutkivat vaikuttavuusmittausta ja aktiivisuusrannekkeiden kahden kuukauden (helmi- ja maaliskuu 2018) dataa opinnäytetyössään (Kirsilä, Lesonen ja Vierijärvi 2019). He havaitsivat, että yli 40-vuotiaat

osallistujat kokivat rannekkeen käytön motivoivan liikkumaan enemmän. Alle 40-vuo-

tiaat liikkuvat määrällisesti enemmän, mutta heille liikunta ei tuottanut samaa mielihyvää.

Osallistujat arvioivat, että levon (unen) riittävyys parani hankkeen aikana. Levon vir-

kistävyydessä ei samaa trendiä ollut havaittavissa. Levon riittävyydellä ja virkeydentilalla oli kuitenkin vahva korrelaatio (kuva 23).

Kuva 23. Osallistujien arvioita levon (unen) riittävyydestä ja sen tuottamasta virkeydestä.

7.1.3 Väliarviot
Hankkeen väliarviot kerättiin lomakekyselynä kolme kertaa, helmikuussa, touko-

kuussa ja syyskuussa 2018. Kyselylomake oli mukailtu Millerin (Duncan ym. 2003) ja
Lyhytterapiainstituutin kaavakkeista.

Arviot tehtiin osana ryhmätapaamisia, joista kuhunkin osallistui 10-15 henkilöä. Vas-

taajien määrä oli pienempi kuin nettikyselynä tehdyissä vaikuttavuuskyselyissä. Osal-

listujat antoivat arvion toiminnasta neljällä osa-alueella sekä yleisarvosanan (kuva 24).
Arviot olivat kauttaaltaan hyviä ja nousujohteisia. Vapaassa palautteessa toivottiin
eniten henkilökohtaista, yksilöllistä tukea ja keskustelua, ja toiseksi yritysvierailuja
ja -yhteistyötä.
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Tätä erittäin positiivista palautetta ei kuitenkaan voi yleistää kaikkien osallistujien

mielipiteeksi, koska ryhmätapaamisiin arvioitiin osallistuvan tyypillisesti niiden, jotka

kokivat saavansa eniten hankkeen palvelusta.

Kuva 24. Osallistujien ryhmätapaamisissa kerätyt välipalautteet.

.

7.1.4 Psykologin pienryhmävalmennusten palaute
Psykologin pienryhmävalmennuksista kerättiin palaute lomakkeella, jossa kysyttiin, 1)
mitä hyötyä valmennuksesta oli, 2) mitä kehitettävää olisi, 3) mitä lisätoiveita olisi ja
4) yleisarvio valmennuksesta.

Palautteet olivat valmennuksesta riippumatta hyvin saman kaltaisia.
Hyötynä pidettiin, että
o valmennukset järjestettiin pienissä (4-8 henkeä) ryhmissä, joissa pääsi keskustelemaan vertaistensa kanssa rennossa ilmapiirissä,

o saatiin käytännöllisiä ohjeita ja harjoituksia, joita voi helposti hyödyntää arjessa,

o vanhat hyvät opit muistuivat uudelleen mieleen.
Kehittämisideoita olivat
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o rentoutustekniikan päivän järjestäminen,

o positiivisten mielenhallinnan keinojen lisääminen,
o paketti stressinhallinnan perusteista.
Toiveina mainittiin
o lisää samanlaisia valmennuksia,

o valmennus itsetunnon ja omien vahvuuksien tunnistamiseksi,
o keskustelu ajatusvääristymistä,

o tutustuminen toisten kokemuksiin,
o pitkiä harjoituksia enemmän.

Yleisarviot kouluasteikolla olivat 8-10 ja maininnalla hyvästä kiitettävään.
Palaute auttoi psykologia kehittämään valmennuksien sisältöä, toteutustapaa ja määrää.

7.1.5 Loppupalaute
Loppupalaute kerättiin anonyymisti joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 verkkoky-

selynä. Palautteen antoi 25 osallistujaa (61 %). Seuraavassa poimintoja palautteesta,

jossa eri toimintojen merkitsevyyttä arvioitiin asteikolla (1) Ei lainkaan, (2) Vähän, (3)
Vaikea arvioida, (4) Jonkin verran ja (5) Vastasi hyvin.

Tärkeimpinä seikkoina KUTU-hankkeen työllistymismahdollisuuksien edistämisessä mainittiin (suluissa positiivisen arvion 4 tai 5 antaneiden osuus)
o Vahvuuksien hahmottaminen (88 %)
o Cv:n päivitys (72 %)

o Työpaikkojen etsintä (72 %)

o Työhakemusten teko (71 %)
Neljän merkittävimmän avun kärkeen nousi vahvuuksien hallinnan jälkeen kolme

suoraan työllistymiseen liittyvää tukea. Arjenhallinnan tukeminen ja mielentaitojen

tukeminen saivat vähän yllättäen keskimääräistä vähemmän positiivisia mainintoja,

vaikka yksilökeskusteluissa nämä nousivat vahvasti esiin. Voidaan olettaa, että loppu-

kyselyyn vastasi aktiivisimmin ne, jotka olivat edistyneet pisimmälle työllistymisen polulla, mikä selittäisi positiivisten mainintojen painottuvan aktiivisen työnhaun tukemiseen. Kaikki vastaukset ovat kuvassa 25.
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Kuva 25. Osallistujien näkemys siitä, mitkä seikat ovat edistäneet työllistymismahdollisuuksia.

Työllistyneistä tai muun jatkopolun löytäneistä 69 %:n mielestä jatkotuki vastasi tarpeita hyvin tai erittäin hyvin, 8 %:n mielestä vain vähän tai ei lainkaan (kuva 26).

Kuva 26. Osallistujien näkemys siitä, kuinka tarpeellista KUTU-tiimin tuki on ollut jatkopolun löytymisen jälkeen.
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Hyödyllisimpiä ja/tai mielenkiintoisimpia aktiviteetteja olivat OpoCoachingin

(positiivisia 81 %) ja Kumouksen (78 %) koulutukset, velkaneuvonta (80 %) sekä tietotekniikan, ohjelmien ja sosiaalisen median valmennukset (70 %) (kuva 27).

Kuva 27. Osallistujien näkemys siitä, kuinka hyödyllisiä erilaiset aktiviteetit olivat.

Aktiivisuusranneketta pidettiin helppokäyttöisenä (positiivisia 92 %) ja hyödyllisenä

liikunnassa (88 %) (kuva 28). Hankkeen antamaan käyttöpalautteeseen oltiin tyytyväisiä (53 %). Käyttömukavuus ei ollut osallistujille mieleen ja rannekkeen käyttöön jatkossa suhtauduttiin vähän epäillen.

Kuva 28. Osallistujien arvioita aktiivisuusrannekkeen käytöstä.
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Sähköpostiviestit (positiivisia 76 %) miellettiin selkeästi parhaaksi viestintätavaksi

(kuva 29). Myös perinteinen puhelimen tekstiviesti toimi osallistujien mielestä hyvin.
Some-maailma – blogit, Twitter – jäivät vieraammiksi.

Kuva 29. Osallistujien arviot eri viestintätapojen hyödyllisyydestä.

Palautetta pyydettiin myös kaikilta keskeyttäneiltä. Palautetta saatiin kahdelta kes-

keyttäneeltä kahdeksasta. Selvästikään hanke tai palautteen antaminen ei heitä enää
siinä vaiheessa kiinnostanut.

7.2 Työkyky- ja -valmiusmittarit
THL:n Työhönpaluuvalmius (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019) mittaa työstä

poissa olevan henkilön valmiusvaihetta omaan työhönsä tai tulevaisuuden työhön

palatessa. Lisäkysymykset kartoittavat työhön paluuta estäviä tai haittaavia ja edistäviä tekijöitä avoimilla kysymyksillä. Valmius palata työhön ei aina edisty tasaisesti.

Osallistujille tuli hetkiä, jolloin usko työhön paluun onnistumiseen heikkeni. Tämän

epäilyn työstäminen oli tärkeää. Mittarilla voitiin osoittaa, että joitakin työhön paluuseen liittyviä asioita täytyi käsitellä perusteellisemmin.

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen (2019) Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -ohjelmassa

kehitetty itsearviointimenetelmä, jossa tarkastellaan yksilön tilannetta monivalintaky-

symyksin. Kykyviisari jakautuu kuuteen osa-alueeseen: työkyky- ja toimintakyky, osallisuus, mieli, arki, taidot ja keho.
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Kysely tehtiin heti osallistujan liittyessä mukaan hankkeeseen. Vastaajia oli 33. Kaikki
eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tämä kysely ohjasi osallistujat ja valmentajat

dialogiin elämänhallinnan ja työelämän kunnon parantamiseksi. Kuvassa 30 on osallistujien työhön ja tulevaisuuteen liittyvien toiveiden yhteenveto. Työllistyminen, taloudellisen tilan parantuminen ja osaaminen ovat ymmärrettävästi kärjessä. Sen jälkeen tulee sitten vuorokausirytmi ja mielen hyvinvointi, asiat, joiden saattaminen
kuntoon oli edellytys muutokselle kolmen kärjessä (kuva 30).

Kuva 30. Kykyviisarin avulla kerättyjä tulevaisuuden toiveita.

Suurimmat erot naisten ja miesten toiveiden välillä olivat fyysisen kunnon, ihmissuhteiden ja harrastamisen ja osallistumisen suhteen. Tämä kuvastanee miesten naisia
voimakkaampaa taipumusta eristäytyä, mutta samalla halua korjata tilannetta.
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Ilmarisen (2019) kehittämä Future Score: Kuinka sinä pärjäät -testi arvioi yksilön ja
työantajan valmiuksia kohdata tulevaisuuden työelämä. Testi auttoi tarkastelemaan

omaan uudistumiskykyään työelämän teknologisen kehityksen rinnalla. Nykyisiin työelämätaitoihin kuuluu kyky määritellä oma osaamisensa ja valita kuhunkin tilanteeseen tai tehtävään parhaat keinot.

7.3 Aktiivisuusrannekkeiden käyttö
Aktiivisuusranneketta käytti 24 osallistujaa ja 9 verrokkia, jotka olivat Kuntoutussäätiön työntekijöitä. Rannekkeiden käyttäminen oli vapaaehtoista.

Kaikilta käyttäjiltä ei saatu täysiä aikasarjoja, koska osa piti seurannassa taukoja eivätkä kaikki halunneet käyttää ranneketta nukkuessaan. Tuloksista ei pienehkön

otoksen vuoksi voi vetää tilastollisesti vahvoja johtopäätöksiä. Suuntaa antavia tuloksia kuitenkin saatiin.

Rannekkeen käytöllä ja sillä, että osallistuja oli alttiimpi löytämään jatkopolun, näyt-

täisi olleen positiivinen korrelaatio. Neljä viidestä (19/24) rannekkeen käyttäjästä löysi
jatkopolun, kun sen löysi vain puolet (9/18) niistä, jotka eivät käyttäneet.

Työllistyneet tai työharjoitteluun päässeet kävelivät n. 400 askelta (6680 vs. 6270)

enemmän kuin muut seurannassa olleet. Syy-seuraussuhdetta ei näillä tiedoilla voida
vielä päätellä: oliko työllistymisen takana aktiivisempi liikkuminen, vai liikkuvatko

työssä olijat luontaisesti enemmän? Jälkimmäiseen viittaisi se, että verrokkiryhmä käveli n. 1200 askelta enemmän kuin osallistujat (kuva 31).

Rannekkeiden piti seurata unen pituutta, mutta seurannassa huomattiin, että todellinen unijakso oli lyhyempi kuin rannekkeen ilmoittama. Ranneke tulkitsi herkästi

uneksi myös esimerkiksi rauhallisen paikalla olon, vaikka tv:n katselun. Siksi tässä käytetään unen pituuden sijasta termiä lepo, joka kertoo aidommin mittaustuloksen
merkityksestä.

Osallistujat lepäsivät selvästi vähemmän kuin verrokit. Osallistujien vuorokautisen le-

von keskiarvo oli noin 7 tuntia 50 minuuttia, kun se verrokeilla oli 8 tuntia 25 minuuttia (kuva 32).
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Kuva 31. Osallistujien ja verrokkien askelten määrä laskettuna viikkokeskiarvona.

Kuva 32. Osallistujien ja verrokkien levon määrä vuorokaudessa.
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Useat unen keskeytykset vaikuttavat seuraavan päivän virkeyteen. Osallistujien heräsivät keskimäärin 2,1 kertaa yössä ja verrokit 1,7 kertaa (kuva 33). Heräämisten määrässä näyttäisi olevan myös hienoinen vuodenaikariippuvuus: kesäaikaan herätään
hieman harvemmin.

Kuva 33. Osallistujien ja verrokkien yöllisten heräämisten keskiarvo.

Yöllisten heräämisten määrällä ja seuraavan päivän liikunnan määrällä on selvä yhteys. Rannekevalmistaja Withings julkaisi blogissaan (Roitman 2018) havainnot yli

400.000 mittauksesta. Kun niitä verrataan KUTU-hankkeen vastaaviin yli 4.000 mittaukseen, huomataan selkeä yhtäläisyys: usein yössä heräävät liikkuvat vähemmän
seuraavana päivänä (Kuva 34).
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Kuva 34. Päivän askelten määrään vaikuttaa edellisen yön heräämisten määrä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat (Kirsilä, Lesonen, Vierijärvi 2019) tulivat
KUTU-aineiston tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että – huolimatta mittausten, mittarin ja kysymysasettelun puutteista ja otannan pienuudesta – suuntaa antavia yhteyksiä fyysisen aktiivisuuden, työllistymistä edistävien aktiviteettien sekä verkostoitumisen välillä löytyy. He suosittelevat asian jatkotutkimista.
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8 KUTU-mallin mukaisen toiminnan opit ja levittäminen
Etsivä työ on laajasti käytössä nuorisotyön (Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

2019), päihteiden käyttäjien ja asunnottomien (Helsingin Diakonissalaitos 2017) pa-

rissa. Metodia voi soveltaa KUTU-hankkeen perusteella todistetusti myös työttömien
löytämiseen ja heidän ohjaamiseensa palvelun pariin.

Liikkuva työ tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tapaamiset eivät ole paikkasidon-

naisia. KUTU-hankkeessa havaittiin, että joskus tapaamiset oli hyvä sopia asiakkaan

tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaksi, esimerkiksi julkisten paikkojen pelkoa tuntevia tavattiin paikoissa, joihin he tunsivat turvalliseksi tulla.

Työparityöskentelystä ja työelämänpsykologin palveluista saadut hyvät koke-

mukset kannustavat laajentamaan niiden käyttöä systemaattisesti tuetun työllistämi-

sen palveluissa. Näiden hyödyt on todettu muun muassa Ohjaamojen 11 psykososiaalisen tuen ONNI-hankkeessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018). Siinä on havaittu,

että esimerkiksi psykologin parityö sosiaalialan ammattilaisen kanssa vapauttaa molempien voimavaroja omaan erikoisalaansa. Haastavia asiakastilanteita on helpompi

ratkoa, kun tilanteeseen saadaan useampi näkökulma. Myös työntekijöiden jaksamisen on havaittu paranevan yhteistyömallilla.

Tuetun työllistämisen tulee olla helposti saatavilla olevaa matalan kynnyksen palve-

lua ja yksilöllistä monialaista tukea. KUTU todettiin, että monien osallistujien tuki

muualla on usein ollut riittämätöntä ja palvelut ovat niin sirpaleisia, että väliinputoajia
tulee helposti. Mitä pidempään asiakas vaeltaa eri palveluiden välillä pääsemättä
eteenpäin, sitä todennäköisemmin hän passivoituu.

Tuki mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena osoittautui työllistymistä edistäväksi. Ly-

hytkin tuki voi auttaa, kun sitä saa helposti, intensiivisesti, oikea-aikaisesti ja jousta-

vasti. Osallistujilla on selkeä tarve myös vertaistuelle. Ryhmäytymisen edut rohkaise-

vat laajentamaan sosiaalista elämänpiiriä.

11

https://ohjaamot.fi
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Hankkeessa vahvistettiin liikunnan, levon, hyvinvoinnin ja työllistymisen positiivista riippuvuutta. Näitä kannattaa uusissa tuetun työllistämisen hankkeissa tutkia
lisää.

Hankkeen tulokset – mallikuvaus ja vaikuttavuustietoja - on tallennettu Innokylään

(https://www.innokyla.fi/web/malli8599170/toimintamalli), josta se toivottavasti löytää tiensä erityisesti järjestösektorin työllistämistoimien työkaluksi.
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