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Miniopas järjestöjen 
työllistymisedellytyksiä parantavaan 
toimintaan 
Kuntoutussäätiö kehitti yhdessä viiden muun järjestön kanssa työllistymisedellytyksiä parantavia 

toimintamalleja. Yhteiskehittämiseen osallistuivat Irakin naisten yhdistys, Kalliolan Setlementti, 

Kuntoutussäätiö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto.  

Yhteiskehittämisen yhtenä tuloksena syntyi miniopas järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan 

toimintaan. Opas on tarkoitettu yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille. Se tarjoaa kehittäjille 

käytännön vinkkejä työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan.  

Keskeisimmät asiat 

Tavoitteiden asettaminen ovat kaiken ydin. On tärkeää käyttää riittävästi aikaa tavoitteen 

kirkastamiseen. Tavoite määrittää myös sopivan toimintamuotojen valintaa, esimerkiksi sitä, 

keskitytäänkö yleisemmän elämänhallinnan vahvistamiseen tai esimerkiksi digitaitojen parantamiseen.   

Verkostot ovat välttämättömiä järjestöille. Niissä jaetaan tietoa ja osaamista. Yhteistyö rakentaa myös 

sosiaalista pääomaa ja sitoutuneisuutta. Verkostot sopivat järjestöjen yhteiskehittämiseen 

erinomaisesti. Ne ovat hierarkioita notkeampia työmuotoja. Informaatio ja osaaminen kehittyvät ja 

elävät vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Verkostot voivat olla monentyyppisiä, esimerkiksi 

rutiiniverkostoja, kehittämisverkostoja ja innovaatioverkostoja. Kehittäjän kannattaa pohtia, mitä 

lisäarvoa verkostoyhteistyöltä haluaa.  

Parviäly on tapa hyödyntää joukkojen viisautta kohdennetusti ja tehokkaasti. Tärkeintä siinä on halu 

edistää yhteistä tavoitetta tai ratkaista yhteinen ongelma ilman erillistä käskyä tai velvoitetta. Parviälyn 

käyttö ei edellytä suuria joukkoja. Digialustat ovat tehokas tapa joukkoistaa. Parviälyä voi käyttää myös 

järjestöjen yhteistyönä.  

Yhteiskehittäminen on hyvä toimintatapa toimintamallien kehittämiseen. Yhteiskehittämisessä 

korostuvat ihmissuhdetaidot; empatia, vastavuoroisuus ja kyky aitoon dialogiin. Hyvä 

yhteiskehittäminen sallii erilaisia näkökulmia ja keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. Kuten 

verkostomalleissa yleensä, myös yhteiskehittämiseen tarvitaan fasilitointia. 



 

Tutkimus ja arviointi tukevat kehittämistyötä. Kiinnostava tutkimustulos voi toimia lähtölaukauksena 

kehittämiselle. Tutkittu tieto lisää vakuuttavuutta hakemukseen, vaikkei rahoittajaa sinänsä 

kiinnostaisikaan tieteellinen näkökulma hankkeen varsinaisessa toteutuksessa. 

Hakemukselle voi olla eduksi, jos siinä kykenee viittamaan tutkittuun tietoon tai näyttöön jonkin 

toimintamallin toimivuudesta tai hyödyistä kohderyhmille. Esimerkiksi työhönvalmennus, 

työkykykoordinaattoritoiminta, yksilöllinen räätälöitävä tuki ja työn muokkaus ovat toimintatapoja, jotka 

ovat tutkimuksissa osoittautuneet tuloksellisiksi.  

Arvioinnista järjestöt saavat tukea kehittämistyöhön sen eri vaiheissa. Missä olemme onnistuneet, 

missä olisi parantamisen varaa? Mistä meidän kannattaa ottaa opiksi jatkoa ajatellen? Arvioinnit 

tuottavat tärkeää tietoa myös rahoittajille ja sidosryhmille. Tuloksista ja onnistumisista on tärkeää 

viestiä myös oman järjestön sisällä.  

Toimintamallin levittäminen ja skaalaaminen. Kehittämisen tulokset jäävät liian usein paikallisiksi, 

yhden organisaation sisäisiksi. Onkin tärkeää pohtia, olisiko työllistämisedellytyksiä parantava 

toimintamalli, konsepti tai tulos laajemmin hyödynnettävissä. Onko mahdollista laajentaa mallia uusiin 

kohderyhmiin tai uusille maantieteellisille alueille?  

Joskus levittäminen ei onnistu esimerkiksi resurssipulan vuoksi omassa organisaatiossa, jolloin voi olla 

tarkoituksenmukaista siirtää sen toisen yhteisön vastuulle. Verkkoalustat ovat kustannustehokas tapa 

levittää toimintamalleja. Niihin voi yhdistää henkilökohtaista tukea mallien käyttöönottajille, esimerkiksi 

avoimina koulutuksina.  

Järjestöt ovat taitavia sosiaalisia innovaattoreita. Sosiaalinen innovaatio on merkittävä uusi 

toimintamalli, palvelu tai konsepti, jonka ensisijaisena päämääränä on tuottaa sosiaalisia ja 

yhteiskunnallisia hyötyjä. Usein se on uudenlainen yhdistelmä jo olemassa olevia toimintatapoja, 

käytänteitä tai palveluita. 

Järjestöjen kannattaa pohtia, keitä sosiaalisen innovaation kehittämiseen tarvitaan mukaan ja mitkä 

osaamiset ovat välttämättömiä. Kehittäjän taidot ovat usein erilaisia kuin taidot, joita tarvitaan mallin 

skaalaamiseen ja levittämiseen.  

Löydät minioppaan Yhteisömedian verkkosivuilta osoitteessa: 

https://yhteisomedia.fi/tyollistymisedellytyksien-parantaminen/  
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