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Opas käyttöösi 

Tämä opas on tarkoitettu kaikille ihmisten työllistymisedellytyksien parantamisesta kiinnostu-
neille järjestöille ja yleishyödyllisille säätiöille. Opas tarjoaa tutkittua tietoa, ideoita oman toi-
minnan ja toimintamallien kehittämiseen sekä esimerkkejä hyvistä malleista. 

Oppaan näkökulma on osatyökykyisten ja muuten haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistä-
misessä.  

Opas on valmistunut yhteiskehittämisen tuloksena. Yhteiskehittämiseen osallistuivat Irakin naisten yhdistys,  
Kalliolan Setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. 

Yhteiskehittämistä tehtiin vuonna 2022. Oppaan laadinnan ja yhteiskehittämisen mahdollisti Sosiaali- ja terveys-
alan avustuskeskus STEA Kuntoutussäätiölle myöntämällään avustuksella (Ak6). 
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Miksi ihmisten työllistymisedellytyksiä on 
tärkeää parantaa? 

Kuntoutussäätiössä on koko sen olemassaolon ajan kehitetty toimintatapoja ihmisten työllistämiseen. Työllistämi-
nen ja työhön kuntoutuminen ovat olleet säätiön perustehtävää sen säätämisestä, vuodesta 1945 lähtien. 

Työllistyminen elää ajassa. Ihmisten tarpeetkin muuttuvat. Moni asia kuitenkin säilyy ennallaan. Työn merkitys ei 
ole hävinnyt mihinkään. Työ luo turvaa ja toimeentuloa sekä tarjoaa sosiaalisia suhteita. Monelle työ on olennainen 
elämän merkityksellisyyden lähde. 

Järjestöt ja yleishyödylliset säätiöt ovat tärkeitä toimijoita erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
 auttamisessa. Työllistymistä ajatellen kolmannella sektorilla on paljon annettavaa. 

Järjestöt kohtaavat ihmisiä arjen ympäristöissä. Niiden toimintaan on helppoa mennä mukaan. Moni hakeutuu  
järjestötoimintaan, koska siinä ei ole stigmaa eikä viranomaisleimaa. Diagnoosien perään ei kysellä. 

Järjestöjen tarjoamien aktiviteettien kirjo on laaja. Moni tarjoaa erityisryhmille yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea 
ihmisille, joilla on oppimisvaikeuksia, mielenterveyden häiriöitä ja syrjäytyneisyyttä.  

Järjestöjen avoimissa toiminnoissa voi harjaannuttaa esimerkiksi digitaitoja. Joillakin järjestöillä on koulutettuja 
työkykykoordinaattoreita, jotka auttavat ihmisiä näiden kokonaistilanteen selvittelyssä ja ohjaavat heitä oikean 
tuen piiriin. Järjestöt toteuttavat myös kilpailutettuja palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja työhönval-
mennusta.  

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asema työmarkkinoilla ei ole helppo. Monella pitkään työelämän  
ulkopuolella olevalla ihmisellä on useita ja samanaikaisia pulmia työ- ja toimintakyvyssään. 

Palvelujärjestelmä Suomessa on mutkikas. Palveluita ja toimintoja on kehitetty, mutta ne ovat edelleen hajallaan.  

Työllistymisedellytyksien parantamiseen tähtäävässä toiminnassa tavoite ei välttämättä ole työllistyminen  
avoimille työmarkkinoille. Monelle päämäärä ei ole realistinen, eikä edes tarkoituksenmukainen. Sen sijaan moti-
voiva tavoite voi olla se, että ihminen kykenee tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiaan ja rakentaa omaa työl-
lisen identiteettiään. 

Tämän oppaan näkökulma, esimerkit ja toimintamallit liittyvät järjestöjen ja säätiöiden toimintaan, jossa apua  
annetaan haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Käytämme oppaassa käsitettä ”työllistymisedellytyksiä  
parantava toiminta”. Usein tällainen toiminta on kokonaisvaltaista. Se auttaa ihmisiä samanaikaisesti monissa hei-
dän tarpeissaan. 

Opas on syntynyt järjestöjen yhteistyönä. Kaikilla yhteistyöhön osallistuneilla järjestöillä on vahva halu aut-
taa ihmisiä työllistymään. Haluamme tehdä tätä työtä ihmislähtöisesti, eettisesti ja kestävästi.  

Kuntoutussäätiö käynnisti järjestöjen yhteiskehittämisen vuonna 2022. Idea syntyi järjestöiltä ja säätiöiltä sekä  
ihmisiltä itseltään tulleesta palautteesta. Mikään järjestö ei ole vahva yksin. Tarvitsemme kumppanuutta ja ideoiden 
jakamista. Työllistämisen sosiaaliset innovaatiot tarvitsevat moniäänisyyttä kehittyäkseen, juurtuakseen ja  
levitäkseen. 
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Kuntoutussäätiö johti yhteiskehittämistä. Tarjosimme mukaan tulleille järjestöille vertaisoppimisen foorumeita ja 
alustaa ideoinnille. Vuosi on lyhyt aika pitkäjänteiselle kehittämiselle, mutta pääsimme vähintään hyvään alkuun.  

Osa oppaan esimerkeistä koskettaa määrällisesti pieniä ihmisryhmiä. Heidän asemansa näkyväksi tekeminen on 
mielestämme yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tärkeää. Käytämme oppaassa käsitteitä osatyökykyinen ja  
haastavassa työmarkkinatilanteessa oleva ihminen. 

Oppaan rakenne on seuraava. Oppaan ensimmäisessä osiossa taustoitamme osatyökykyisten työllistämistä  
edistäviä toimia Suomessa. Tämä luo laajempaa kehystä järjestöjen toiminnalle. Kun yhteiskunta muuttuu, vaikut-
taa se myös järjestöihin. 

Osiossa kaksi kuvaamme osatyökykyisyyttä ja osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä on  
kolmentasoisia. Yhteiskunnalliset, työmarkkinoihin ja yksilöihin itseensä liittyvät tekijät vaikuttavat kaikki työllisty-
miseen. 

Osioon kolme olemme koonneet tutkittua tietoa työkyvyn tukitoimista sekä osatyökykyisten työllistämisen  
tuloksellista toimintamalleista. On tärkeää, että järjestöt hyödyntäisivät tutkimustuloksia mahdollisimman laajasti 
kehittämistyössään. Myös järjestöjen oman toiminnan ja toimintamallien arvioinnilla saadaan monia hyötyjä.  

Osiossa neljä kuvaamme yhteiskehittämiseen osallistuneiden järjestöjen ja säätiöiden omia toimintamalleja. 

Oppaan lopussa osiossa viisi annamme vielä kokoavasti käytännön vinkkejä järjestöille niiden työllistymis- 
edellytyksiä parantavaan toimintaan. Mitä asioita sinun kannattaisi järjestössäsi huomioida, kun suunnittelet ja  
kehität työllistymisedellytyksiä parantavaa toimintaa? Miten saisit toiminnasta vielä tuloksellisempaa ja  
kestävämpää? Millä tavoin järjestösi kehittämän toimintamallin voisi levittää ja skaalata uusille kohderyhmille tai 
alueille? 

Kuntoutussäätiön puolesta lausun vielä lämpimät kiitokset yhteiskehittämiseen osallistuneille järjestöille! 

Helsingissä 21.12.2022 

Soile Kuitunen 
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OSIO 1: Työllistäminen ja yhteiskunnan 
tarpeet 

Tässä osiossa tarkastelemme järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavan toiminnan laajempaa yhteiskunnal-
lista kehystä. Minkälaisin toimin osatyökykyisten asemaa on Suomessa haluttu parantaa viimeisten vuosien ja  
vuosikymmenten aikana? 

Suomessa osatyökykyisten ja muutoin hankalassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistäminen on  
tärkeä yhteiskuntapoliittinen kysymys. Se on näkynyt myös hallitusohjelmissa. Lukuisat hankkeet ja kehittämis- 
toimet ovat edistäneet osatyökykyisten työhön pääsyä ja työssä pysymistä. 

Osatyökykyisten työllisyysasteen nostaminen on erityisen ajankohtaista 2020-luvun Suomessa. Meillä on työvoima-
pula, joka koskettaa kaikkia toimialoja. Samanaikaisesti työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointi- 
yhteiskunnan perusta säilyy ja palvelut kyetään tuottamaan. 

2010- ja 2020-luvuilla hallitus toisensa jälkeen on käynnistänyt ohjelmia ja hankkeita osatyökykyisten työllisyys- 
asteen nostamiseksi. Tilanne ei edelleenkään ole tyydyttävä. Liian moni jää työelämän ulkopuolelle. 

Järjestöjen työllistämistä parantavalle toiminnalle on kysyntää! 

Osatyökykyisten työllistämistoimet 

Osatyökykyisten työllistämistä ja työllisyysasteen nostoa on Suomessa pidetty tärkeänä yhteiskuntapoliittisena  
tavoitteena. Asiaa on perusteltu inhimillisesti ja taloudellisesti. Perustuslain mukaan jokaiselle kuuluu oikeus toimia 
valitsemassaan työssä tai ammatissa. 

Inhimillisen näkökulman puolesta puhuvat lukuisat tutkimustulokset. Ne osoittavat, että työttömyys heikentää  
terveyttä ja lisää sairastavuutta. 

Työttömyyteen liittyy ongelmien kasautumista. Köyhyys, matala koulutustaso ja joillekin epäterveelliset elämän-
tavat ovat yhteydessä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Onkin tärkeää, että huomioimme työllisyysedellytyksien 
parantamiseen tähtäävässä toiminnassa ihmisten kokonaisvaltaisen auttamisen ja tuen. 
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KUVA 1. Työttömyys kuormittaa psyykkisesti ja taloudellisesti (Kuva: Eemil Jussila). 1 

 
 
Työelämän ulkopuolella oleminen vaikuttaa paitsi ihmisten hyvinvointiin myös koko yhteiskuntaan. Työttömyys 
maksaa karkeasti laskien Suomelle kuusi miljardia euroa vuosittain. Tämä raha voitaisiin käyttää sosiaalisiin 
investointeihin – ihmisten työllistämiseen. 

Suomen väestörakenteen kehitys on ajanut lähes kaikki toimialat tilanteeseen, jossa työn tarjonta ja  
kysyntä eivät riittävästi kohtaa. Työvoimapula koskettaa Suomen elinkeinoelämää syvästi. Tilanne on kääntynyt 
erityisen huolestuttavaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta työvoimasta on puutetta muillakin sektoreilla,  
majoitus- ja ravitsemustoiminnasta rakennusalaan. 

Suomi tarvitsee kaiken työvoimapotentiaalin käyttöön. Katse on syytä kääntää yhä tarkemmin myös osa-
työkykyisiin. Työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin edellyttää, että yhä useampi osatyökykyinen  
pääsee työhön ja jatkaa työelämässä. Tämä edellyttää monia tukitoimia. On selvää, että järjestöjen panos 
on välttämätön. Miten voisit tuoda järjestösi toimintaa vielä paremmin näkyville päättäjille ja muille sidos-
ryhmille?  

  

 
1. Leemann L, Isola A-M, Kukkonen M, Puromäki H, Valtari S, Keto-Tokoi A (2018). Työelämän ulkopuolella olevien osalli-

suus ja hyvinvointi. Kyselytutkimuksen tuloksia. THL 2018. 
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Osatyökykyisten työllistäminen hallituksen kärkihankkeissa 

Pyrkimys saada osatyökykyisiä laajemmin työelämään on näkynyt hallitusohjelmissa. Kolmen viimeisen hallitus-
kauden aikana kulloiseenkin hallitusohjelmaan on tehty kirjaus osatyökykyisten työllistämisen kärkihankkeesta tai 
ohjelmasta. 

   

VUOSI 2013 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta Osa-
työkykyiset työssä -ohjelman (Osku-ohjelma). Ohjelman keskeisenä kimmokkeena on samana 
vuonna valmistunut Markku Lehdon ja Jorma Rantasen laatima raportti. Raportissa hahmotetaan 
toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi. Taustalla ovat havainnot siitä, että osatyö- 
kykyisten työllistymisen esteinä ovat luottamuspula, ennakkoluulot ja tiedon puute, toimeentulo-
turvan loukut, työnantajan kokemat riskit sekä osatyökykyisten saaman tuen ja ohjauksen  
epämääräisyys. 

 

VUOSI 2015 

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjataan OTE – Osatyökykyisille tie työelämään -hanke. 
Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2018. Hankkeen tehtävänä on vahvistaa osatyökykyisten  
asemaa työmarkkinoilla siten, että he voivat jatkaa työssä tai työllistyvät aiempaa paremmin.  
Lisäksi tavoitteena on muuttaa asenteita työelämässä myönteisemmiksi ja avoimeksi monimuo-
toista työelämää kohtaan. Hyötyjä tavoitellaan osatyökykyisille, työnantajille ja koko palvelu- 
järjestelmään. Järjestöt tunnistetaan tärkeänä resurssina osatyökykyisten työllistämisessä asian-
tuntijoina sekä palveluiden ja tuen tarjoajina. 

 

VUOSI 2019 

Pääministeri Antti Rinteen hallitus käynnistää työkykyohjelman, joka on sidottu sosiaali- ja  
terveydenhuollon rakenteelliseen uudistukseen. Ohjelman tavoitteina on osatyökykyisten työttö-
mien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyn ja työssä pysymisen tukeminen, työttömyyden pitkit-
tymisen ehkäiseminen sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuuden  
vahvistaminen. Kantava ajatus työkykyohjelmassa on, että osatyökykyisten palvelut nyky- ja  
valmisteilla oleviin rakenteisiin integroimalla saadaan muutoksia aikaan. Näin myös osatyö- 
kykyisten työllisyysaste nousee. Ohjelmalla on yhteydet erityisesti valmisteilla oleviin sote- 
keskuksiin. Työkykyohjelmaa toteutetaan OTE-hankkeen tavoin STM:n ja TEM:n yhteistyönä.2 

 

 

 
2. Kuitunen & Oivo (2021): Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi ja osatyökykyisestä työkykyiseksi. Puheenvuoroja osatyö-

kykyisyydestä Suomessa. https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/06/puheenvuoroja_osatyokykyisyy-
desta_0906_valmis.pdf. 

KUVA 2. Kirjaukset osatyökykyisten työllistämisestä edellisten hallitusten kärkihankkeissa 
(Kuva: Eemil Jussila). 

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/06/puheenvuoroja_osatyokykyisyydesta_0906_valmis.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/06/puheenvuoroja_osatyokykyisyydesta_0906_valmis.pdf
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Suomessa on jatkossakin tarvetta strategisille hankkeille, jotka edistävät osatyökykyisten työllistämistä. 
Tarpeet eivät ole hävinneet mihinkään ja tehtävää riittää. 

 

Yhteisötalous-aloite – keinoja osatyökykyisten työllistämiseen 

Yhteisötalous on yhteiskunnallinen aloite, joka koskettaa myös osatyökykyisten työllistämistä. Yhteisötalous kattaa 
kirjon erilaisia toimijoita yhteiskunnallisista yrityksistä osuuskuntiin ja järjestöihin. 

Kun markkinatalous perinteisesti asettaa voitontavoittelun ykköseksi, on yhteisötaloudessa järjestys toinen 
– ihmiset ja maapallo ensin. Yhteisötalouden toimijat käyttävät suurimman osan voitostaan yhteis- 
kunnallisen päämäärän edistämiseen. Lisäksi näille toimijoille ominaista on demokraattinen tai osallistava 
hallintomuoto. 

Monet yhteisötalouden toimijat haluavat edistää myös osatyökykyisten ja muutoin haavoittuvassa asemassa  
olevien ihmisten pääsyä työhön. Niin sanotut työhön integroivat yritykset ovat Euroopassa tunnistettu jo varsin  
hyvin, Suomessa heikommin3. 

Euroopan Komissio on viimeisten vuosien aikana laatinut useita jäsenmaita sitovia aloitteita yhteisötalouden  
vahvistamiseksi jäsenmaissa. Komissio julkisti aloitteensa yhteisötalouden toimintasuunnitelmaksi 9.12.2021. 

Euroopassa on 2,8 miljoonaa yhteisötalouden toimijaa. Ne työllistävät yhteensä noin 13,6 miljoonaa ihmistä.  
Suomessa yhteisötalouteen lukeutuvia yhteiskunnallisia yrityksiä on tunnistettu Yhteiskunnallisten yritysten osaa-
miskeskuksen datasivustolla vajaat 30004. 

Suurin osa osatyökykyisiä työllistävistä yrityksistä Suomessa toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kiertotalous ja 
uusiokäyttö sekä monipaikkaisuus avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia työhön integroiville yrityksille. 

 
3. Työhön integroivien yritysten toiminta ei ole Suomessa kovin tunnettua. Suomessa on 2000-luvulta alkaen vilahdellut 

keskusteluissa ja teksteissä käsite ”työhön integroiva yhteiskunnallinen yritys”. Ks. https://yyo.fi/ajankohtaista/ty-
ohon-integroiva-yhteiskunnallinen-yritys-mita-ihmetta/.  

4. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen datasivustolle on koottu tiedot 3500 yhteiskunnallisesta yrityksestä. 
Niissä on yhteensä 65 000 työpaikkaa. 

Pohdittavaksesi  
 
Järjestöjen osaaminen tulisi saada jatkossa laajemmin hyödynnettäväksi myös hallitusohjelman kärki-
hankkeissa tai ohjelmissa. 

• Mitä voisitte tehdä yhdessä muiden järjestöjen kanssa, jotta osaamisenne tulisi paremmin  
hyödynnetyksi?  

• Voitteko olla järjestöjen kesken yhdessä aloitteellisia ja laatia esimerkiksi vetoomuksia, tehdä  
toimintaanne näkyväksi ja niin edelleen? 

https://yyo.fi/ajankohtaista/tyohon-integroiva-yhteiskunnallinen-yritys-mita-ihmetta/
https://yyo.fi/ajankohtaista/tyohon-integroiva-yhteiskunnallinen-yritys-mita-ihmetta/
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5 

  

 
5. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskushanketta toteutetaan vuoden 2023 loppuun saakka.  
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OSIO 2: Mitä osatyökykyisyys tarkoittaa ja 
mitkä asiat vaikuttavat osatyökykyisten 
työllistymiseen? 

Tässä osiossa tarkastelemme osatyökykyisyyden käsitettä. Joitakin vuosia sitten saattoi törmätä nyt  
kummalliselta kuulostavaan termiin vajaakuntoinen. Vajaakuntoisuuden käsitettä on sittemmin muotoiltu. On 
alettu puhua osatyökykyisyydestä. 

2020-luvulla dokumenteissa on alkanut vilahdella termi täsmätyökykyinen. Termi on varsin osuva. Työkyky on 
aina suhteessa kulloiseenkin työtehtävään. Johonkin tehtävään henkilö voi olla täysin työkykyinen, johonkin  
toiseen tehtävään työkyky ei ole riittävä. 

Osatyökykyisten työllistämiseen vaikuttavat monet tekijät. Ydinasioita ovat henkilön oma motivaatio, elämän- 
tilanne ja osaaminen. 

Myös yhteiskunta määrittää työllistymismahdollisuuksia. Työmarkkinatilanne sekä työpaikkojen osaamis- ja  
työvoimatarpeet vaikuttavat työllistymiseen. 

Yhteiskunta tarjoaa osatyökykyisille ja työnantajille tukia ja tukirakenteita. Näitä ovat erilaiset palvelut, sosiaalituki 
sekä työn muokkaustuki. Osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavat myös yhteiskunnassa ja työpaikoilla  
vallitsevat asenteet. 

 

 

  
Työkyky on aina suhteessa kulloiseenkin työ- 
tehtävään. Johonkin tehtävään henkilö voi olla täysin 
työkykyinen, toiseen tehtävään työkyky ei ole riittävä. 
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Keistä oikeastaan puhumme? Vajaakuntoinen, osatyökykyinen 
ja täsmätyökykyinen 

Suomalaisista noin 600 000 henkilöä kokee terveydentilansa rajoittavan työkykyään. Näistä 600 000 henkilöstä 
240 000 on työkyvyttömyyseläkkeellä ja työssä noin 300 000 henkilöä. On arvioitu, että Suomessa on noin 56 000 
osatyökykyistä työelämän ulkopuolella olevaa ihmistä, jotka haluaisivat työhön6. 

Tiedot alkavat olla jo vanhoja, ne ovat vuodelta 20127. Uudempaa tietoa ei ole tarjolla, mutta oletettavaa on, ettei 
määrissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Osatyökykyisten tai työkyvyttömien työttömien määrää ei tiedetä. Vain osa heistä on kyetty tunnistamaan palvelu-
järjestelmässä8. 

Puhe osatyökykyisyydestä on muuttunut. Vielä kymmenisen vuotta sitten tavatonta ei ollut törmätä käsitteeseen 
vajaakuntoinen tai vajaatyökykyinen. Osittain tämä selittyi lainsäädännöllä, jossa kyseiset käsitteet elivät vahvoina.  

Sittemmin osatyökykyisyyden rinnalla, paikoitellen sen sijaankin, on alettu käyttää täsmätyökyvyn käsitettä. Se  
kuvaa asiaa hyvin. Työkyky on aina suhteessa kulloiseenkin työtehtävään. Se ei ole absoluuttinen käsite. 

Henkilö ei voi olla osatyökykyinen pelkän sairauden tai vamman perusteella. Johtopäätös siitä, onko henkilöllä  
työkyvyn vajeita, edellyttää työkyvyn vertaamista tehtävän tai tehtävän työn asettamiin vaatimuksiin9. 

Kun vielä jokin aika sitten yleisemmät syyt työkyvyn heikkenemiselle Suomessa olivat tuki- ja liikuntaelinperäisiä, 
ovat syyt tällä hetkellä ensisijaisesti mielenterveyden häiriöissä. Mielenterveyden häiriöistä merkittävimpiä on  
masennus. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kakkossijalla työkyvyn heikkenemisessä ja työkyvyttömyydessä. 

Mitkä tekijät vaikuttavat osatyökykyisten työllistymiseen? 

Kimmo Kumlander10 on jaotellut osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavat tekijät kolmeen pääryhmään (kuvio). 
Näitä ovat työmarkkinatilanteeseen, osaamistarpeisiin ja työvoimatarpeisiin liittyvät tekijät, yhteiskunnan  
tarjoamat mahdollisuudet ja rakenteet sekä yksilötekijät. Kun järjestösi kehittää omaa toimintaansa, voi olla  
tarkoituksenmukaista asemoida, mihin eri tekijöihin haluatte toiminnallanne vaikuttaa.  

 
6. Ks. esim. Kumlander 2022, https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf.  
7. Tilastokeskus (2012). Hyvinvointikatsaus 4/2012. https://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2012_04.html.  
8. Kerätär, R (2016): Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän. Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkä-

aikaistyöttömillä. Väitöskirja. Oulun yliopisto D 1340.  
9. Paanetoja, J (2017): Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3864-9.  
10. Kumlander, K (2022): Työllistymisedellytysten parantaminen, hyvät toimintamallit.  https://yhteisomedia.fi/assets/fi-

les/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf. 
 

https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf
https://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2012_04.html
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3864-9
https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf
https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf
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KUVA 3. Työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä (Kuva: Eemil Jussila). 
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Usein työllistymisen esteinä työnantajien näkökulmasta ovat Kumlanderin mukaan seuraavat: 

• luottamuspula 
• ennakkoluulot ja tiedon puute 
• toimeentulon loukut 
• työnantajan kokemat riskit 
• osatyökykyisten saaman tuen ja ohjauksen epämääräisyys 

Työnantajien asenteet osatyökykyisten rekrytointia kohtaan ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet  
positiivisemmiksi. Työnantajilla nousee yleisesti kolme rekrytointikriteeriä yli muiden. Nämä ovat työnhakijan 
asenne työhön, hänen osaamisensa ja motivaationsa11. 

 
 

 

 

  

 
11. Ala-Kauhaluoma ym. (2017): Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-252-1. 

 

Pohdittavaksesi  

• Miten voisit omassa järjestössäsi vaikuttaa työnantajien asenteisiin? 

• Tapahtuuko se tietoa lisäämällä vai muilla keinoilla? 

• Keitä tarvitset mukaan asenneilmapiirin muokkaamiseen? 

• Olisiko tarkoituksenmukaista käydä jatkuvaa vuoropuhelua työnantajien ja yritysten edustajien 
kanssa? 

• Sopisiko tähän jokin säännöllinen aamukahvi-toimintamalli tai palautteen ja ideoiden  
kerääminen? 

• Voisiko yrityksiä ja muita työnantajia pyytää yhteiskehittämiseen mukaan ja ideoida uusia  
toimintamalleja osatyökykyisten työllistämiseen yhdessä?   

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-252-1
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OSIO 3: Tutkimus ja arviointi järjestöjen 
kehittämisessä 

Tässä osiossa pohdimme tutkitun tiedon ja arviointitiedon hyödyntämistä järjestöjen kehittämistyössä. Tutkittu 
tieto voi toimia lähtöpisteenä toimintamallin kehittämiselle tai sen levittämiselle. 

Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien työllistymistä edistävä IPS-toimintamalli vakuutti päättäjät tutkimuk- 
sellisella näytöllään. Mallia on koulutettu sote-alan ammattilaisille mm. hyvinvointialueilla. 

Arviointi on puolestaan monelle järjestölle vakiintunut toimintatapa saada tietoa kehittämisen pohjaksi. Arvioinnit 
antavat tärkeää tietoa järjestöjen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Arviointitiedosta saadaan tärkeää perustaa 
järjestöjen strategisiin valintoihin. Arvioinnit ovat myös hyviä oppimisprosesseja. 

Mitä hyötyä tutkitusta ja arviointitiedosta on järjestöjen 
kehittämistyölle? 

Tutkittua tietoa ja kokemustietoa 

Järjestöt voivat hyödyntää monenlaista tietoa toimintansa kehittämisessä. Koska järjestöillä on tyypillisesti tiiviit 
yhteydet kohderyhmiinsä, saavat ne arvokasta kokemustietoa ihmisten arjesta ja sen haasteista. 

Kokemustiedon rinnalla on usein tarkoituksenmukaista käyttää myös tutkittua tietoa. Tutkimustulokset voivat olla 
kimmoke kehittämistyölle. Tutkittuun tietoon viittaamalla saa lisää vakuuttavuutta hakemukseen.  

Tutkimusnäyttö voi auttaa myös siinä vaiheessa, kun suunnitellaan toimintamallin juurruttamista ja levittämistä. 
Se voi antaa osviittaa esimerkiksi siihen, minkälaisiin kohderyhmiin malli sopii tai miten sitä olisi syytä muokata.  

Järjestöjen ei useinkaan ole mahdollista ryhtyä itse toteuttamaan tai tilaamaan tutkimuksia. Monia ammatti- 
korkeakouluja, yliopistoja ja sektoritutkimuslaitoksia yhteistyö järjestöjen kanssa kuitenkin kiinnostaa. Myös jotkut 
järjestöt ovat erikoistuneet tutkimustoimintaan 12 . Kannattaa siis olla aktiivinen ja selvittää kumppanuuden  
mahdollisuuksia. 

  

 
12. Esimerkiksi Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö harjoittavat myös tutkimustoimintaa ihmisten työ- ja toimintakykyyn sekä 

sosiaaliseen osallisuuteen liittyen. Kuntoutussäätiö toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa erityisesti järjestösektorin 
kanssa.  
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Arvioinneista eväitä kehittämiseen 

Monelle järjestölle oman toiminnan arviointi on arkipäivää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöissä STEA:n 
myöntämään rahoitukseen liittyy jatkuva toiminnan arviointi ja tulosten raportointi. 

Kuntoutussäätiössä on kehitetty toimintatapoja erityisesti pienten sote-järjestöjen arviointitoiminnan tueksi 13 .  
Löydät hyviä materiaaleja Artsin kotisivuilta www.artsi.fi.  

 

Itsearvioinnit ovat hyvä tapa kehittää omaa toimintaasi. Voit toteuttaa toimintamallien kehittämisen yhteydessä 
itsearvioinnit vaikkapa niin, että arviointia tekevät niin kehittäjät kuin kohderyhmätkin, eli työntekijät ja asiakkaat. 

 

 

 
13. Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnassa on kehitetty pitkäjänteisesti arvioinnin työvälineitä sosiaali- ja terveysalan järjes-

töille. Artsi-toiminta tukee erityisesti pieniä järjestöjä, mutta sen piirissä kehitetyt välineet, toimintamallit ja arvioinnin 
viitekehykset soveltuvat myös suurempien järjestöjen ja yleishyödyllisten järjestöjen käyttöön, toimialasta riippu-
matta. https://www.artsi-opas.fi/opas/. 

 

Pohdittavaksesi  
 
Arvioinnit tuottavat arvokasta tietoa järjestöjen toiminnan kehittämisen pohjaksi.  

• Mikä järjestösi toiminnassa toimii jo hyvin, ja mitä ehkä tulisi parantaa? 

• Miten järjestösi työllistämisedellytyksiä parantavat toimintamallit olisivat vieläkin tuloksellisem-
pia ja kestävämpiä? 

• Kenelle kaikille on tarkoituksenmukaista kertoa järjestösi toiminnan tuloksista? 

KUVA 4. Arvioinnin hyödyt (Kuva: Eemil Jussila). 

http://www.artsi.fi/
https://www.artsi-opas.fi/opas/
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Järjestön koko toiminta tulisi aina suhteuttaa siihen, mikä on toiminnalle määritelty tavoite. Arvioinnin myötä  
pyritään tekemään näkyväksi se, onko järjestön toiminta vastannut tavoitteita. 

Työllistämisedellytyksiä parantavat toimintamallit eivät toimi tyhjiössä. Ihmisten tilanteisiin vaikuttavat saman- 
aikaisesti monet eri tekijät. Joskus yksittäisen järjestön toimintamallin vaikutusten sijaan on tarkoituksen- 
mukaisempaa arvioida niin sanottua yhteisövaikuttavuutta, eli sitä, miten eri toimijat ovat kyenneet vaikuttamaan 
yhteisen tavoitteen toteutumiseen. 

Yhteisövaikuttavuudella tarkoitetaan eri toimijoiden sitoutumista yhteisen tavoitteen edistämiseen ratkaistakseen 
jotakin ongelmaa. Tällöin yhteisö saa aikaan vaikutuksia ja yksittäinen toimija voi suhteuttaa omaa vaikuttavuut-
taan suhteessa tämän yhteisön aikaansaamiin hyötyihin ja vaikutuksiin.  

Järjestötoimijat ovat kohderyhmiensä ja toimintaympäristöjensä asiantuntijoita. Monelle järjestön työntekijälle 
syntyy ideoita toiminnan kehittämisestä ilman palautteen keräämistäkin. Palaute ja sen systemaattinen  
hyödyntäminen luovat kuitenkin uskottavampaa pohjaa kehittämiselle ja toiminnan uudelleen suuntaamiselle.  

Arvioinnin aikana kerätty palaute ja sen dokumentointi luovat uskottavuutta järjestön hallitukselle ja rahoittajille, 
miksei myös verkostokumppaneille ja sidosryhmille sekä järjestön omalle henkilöstölle. Onnistumisista ja tuloksista 
kannattaa aina viestiä myös sisäänpäin omaan organisaatioon! 

Tutkittua tietoa osatyökykyisten työllistämistoimista 

Osatyökykyisten työllistämisen malleja on Suomessa kehitetty paljon14. Näitä toimintamalleja on käyty systemaat-
tisesti läpi Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa.  

Kimmo Kumlanderin mukaan hyviksi arvioiduissa toimintamalleissa korostuvat yksilölliset ratkaisut, palvelujen  
kokoaminen helpommin saavutettaviksi ja tiivis yhteistyöverkosto15. Verraten harva järjestö on arvioinut kuitenkaan 
itse toimintamallejaan tai raportoinut vaikutuksista.  

Riikka Shemeikan ja Anna Pärnäsen kirjallisuuskatsaus osatyökykyisten työllistämisen tutkituista malleista on  
hyödyllinen ja voi antaa ideoita järjestösi kehittämistyöhön 16. Seuraava osio perustuu Shemeikan ja Pärnäsen  
laatimaan katsaukseen. 

 
14. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa on koottu yhteen osatyökykyisten työllistämisen malleja järjestöissä 

ja säätiöissä. Näistä yhteisöistä suurin osa toimii myös yhteiskunnallisina yrityksinä. Mallien arviointi osoittaa, että 
vaikka hankkeita ja toimintamalleja on paljon, ne eivät leviä. Tähän osasyynä on rahoitus, joka hillitsee skaalaamista ja 
laajempaa levittämistä. Suomessa esimerkiksi järjestöjen rahoitus kohdentuu kehittämiseen, ei kehitetyn toiminta-
mallin jalostamiseen innovaatioksi. Innovaatiolla tarkoitamme tässä yhteydessä toimintamalleja ja konsepteja, jotka 
on levitetty laajemmin käyttöön.  

15. https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf 
16. Shemeikka, R & Pärnänen, A (2019): Toimenpide-ehdotukset osatyökykyisten työllistymistä edistävistä tukikeinoista. 

Julkaisussa Työllisyyden tutkijatyöryhmän raportti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-868-4. 
 

https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-868-4
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IPS-malli eli työhönvalmennuksen malli tukee osatyökykyisten 
työllistymistä 
 
Tuetun työllistymisen malli IPS on tutkimusten perusteella tuloksellinen. IPS-malli perustuu  
seuraaville periaatteille: 
 

1. tuettuun työllistymiseen keskittyneet työvalmentajat 
2. työllistymistavoitteen asettaminen avoimille työmarkkinoille 
3. nopea työn etsintä 
4. palveluintegraatio 

 
IPS-malli lisäsi tutkimusten mukaan työllistymistä henkilöillä, joilla oli erilaisia mielenterveyden  
häiriöitä sekä joillakin muilla ryhmillä (esim. kognitiivisia rajoitteita kokevilla, syöpää sairastavilla, 
pitkäkestoista kipua kokevilla). 

 

Tuettu työllistyminen voi edistää työllistymistä monilla eri ryhmillä 
 
Tuettu työllistyminen auttaa kehitysvammaisia ja autisminkirjon henkilöitä työllistymään avoimille  
työmarkkinoille. Myös psyykkisiä häiriöitä sairastavat näyttävät hyötyvän tuetun työllistymisen ohjelmista. 
 
Räätälöity työllistyminen perustuu yksilön vahvuuksiin, tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Sen  
tavoitteena on, että vammaisen henkilön kyvyt ja työnantajan tarpeet sovitetaan yhteen. On myös viitteitä, 
että tämä edistää kohderyhmiin kuuluvien ihmisten työllistymistä. 

 

 

Pohdittavaksesi järjestössäsi 

• Voisitko yhdistää jonkin vaikuttavaksi todetun toimintatavan olemassa 
olevaan toimintamalliin? 

• Tai voisitko uudistaa järjestösi toimintamalliasi tutkitun tiedon perusteella? 

FAKTALAATIKKO 1 

FAKTALAATIKKO 2 
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Työn muokkauksella myönteisiä vaikutuksia työllistymiseen 
 
Työn tai työolosuhteiden muokkaamisen toimenpiteet edistävät työhön pääsyä ja työelämässä pysymistä 
henkilöillä, joilla on jokin pysyvä vamma. 
 
Fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita kokevien henkilöiden työllistymistä lisäsivät muun muassa erilaiset  
ohjaustoimenpiteet (esim. ammatillinen neuvonta ja koulutus), toisilta saatu apu sekä työaikataulun muu-
tokset 
 
Se, että vammaiset henkilöt edustivat itseään ja saivat tukea työnantajalta ja muulta yhteisöltä oli  
keskeistä työllistymisen edistämisen kannalta. 
 
Työllistymisen kannalta tärkeitä olivat myös seuraavat asiat: saadun koulutuksen ja ohjauksen määrä, 
 työaikataulujen ja työorganisaation joustavuus sekä työtovereiden ja työnantajan asenteet, ymmärrys ja 
työntekijän vammaan tai sairauteen liittyvät tietämys. 
 
Työn muokkaus voi lisätä työssäkäyntiä myös henkilöillä, joiden toimintakyky on heikentynyt psyykkisistä 
sairauksista johtuen. 

 

Työnantajat tarvitsevat lisää tietoa osatyökykyisten työllistämisen 
mahdollisuuksista 
 
Työnantajien asenteet osatyökykyisten työllistämiseen ovat muuttuneet positiivisemmiksi.  
Työnantajat tarvitsisivat kuitenkin lisää tietoa ja tukea osatyökykyisten rekrytointitilanteisiin ja työn 
vaatimien muokkausten suunnitteluun. 
 
Työnantajille tulisi välittää tietoa tarjolla olevista tukimahdollisuuksista työllistämiseen ja  
työolosuhteiden järjestelyyn. 

 

 

 

 

 

FAKTALAATIKKO 3 

FAKTALAATIKKO 4 
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Järjestöillä on paljon osaamista osatyökykyisten 
työllistämisestä 

Järjestöillä on paljon arvokasta osaamista haastavassa asemassa olevien ihmisten työllistymisestä. Järjestöt ovat 
tärkeitä kumppaneita julkiselle sektorille, mutta niiden potentiaalia ja osaamista voisi hyödyntää paljon nykyistä 
laajemmin myös yrityksissä.  

  

Pohdittavaksesi 
 
On hyvä tunnistaa oman järjestösi vahvuudet ja osaaminen. Seuraavista voi olla tässä apua: 
 

• Järjestömme työllistää osatyökykyisiä. Meillä on käytännön kokemusta monimuotoisen 
 työyhteisön kehittämisestä ja hyvistä työkyvyn tuen käytänteistä. 

• Järjestömme kohderyhmissä on paljon osatyökykyisiä ihmisiä, joilta saamme arvokasta  
kokemustietoa kehittämiseen ja toimintaan. 

• Meillä on erityisosaamista eri diagnoosi- ja asiakasryhmistä. Voimme auttaa julkista sektoria ja 
työnantajia huomioimaan näiden erityisryhmien tarpeet työpaikalla. Voimme tukea työpaikkoja 
myös työn muokkauksen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

• Järjestömme tarjoaa kokemustietoa, kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea osatyökykyisille ja 
yhteistyökumppaneille. 

• Järjestöllämme on laajat verkostot, joita voimme hyödyntää yhteiskehittämisessä. 
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OSIO 4: Järjestöjen toimintamalleja 
työllistymisedellytyksiä parantavassa 
toiminnassa 

Tässä osiossa esittelemme yhteiskehittämiseen osallistuneen kuuden järjestön toimintamalleja työllistymis- 
edellytyksiä parantavassa toiminnassa. Toimintamallikuvaukset voivat auttaa sinua kehittämään oman järjestösi 
toimintaa ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INY ry tukee maahan muuttaneita naisia edistämällä heidän asemaansa 
perheessä ja yhteiskunnassa. Iso osa INY:n toiminnasta liittyy naisten  
opiskelu- ja työelämän tukemiseen. 

Naisten kokonaisvaltainen kotoutuminen on tärkeää, sillä se ehkäisee 
maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä. INY auttaa perheväkivaltaa  
kohdanneita naisia sekä voimaannuttaa naisia kertomalla heidän  
oikeuksistaan. 

Vuonna 2000 INY:n perusti joukko rohkeita irakilaisnaisia, jotka halusivat 
puolustaa naisten oikeuksia. Tärkeä työ jatkuu maahanmuuttajanaisten 
parissa. 

Irakin naisten 
yhdistys (INY ry) 

Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla  
toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Edistämme ihmisten välistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja luomme 
mahdollisuuksia hyvään arkeen. 

Kalliolan 
Setlementti 

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla 
vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Osaamisalueemme 
ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. 

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen 
monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja 
kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan 
asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita. 

Kuntoutussäätiö 
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Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien 
sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille  
tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa  
neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja. 

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai  
neuroloogista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä  
neuroyhteisö. Palveluitamme ovat 50 vuoden kokemuksella mm.  
neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut. Liitto perustettiin vuonna 1971 
ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry 

Neuroliitto 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva  
maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja 
rohkea katse. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisten äänen 
kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä. 
(Strategia 2021–2025). 

Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturva-
yhdistys ry 

Sininauhaliitto on noin 100 jäsenjärjestön yhteistyöverkosto, joka auttaa 
vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Toimimme jäsen- 
järjestöjemme keskusliittona ja autamme jäseniämme onnistumaan 
omassa tehtävässään. Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen erityis-
osaamista ovat päihde- ja pelihaitat, asunnottomuustyö, ruoka- 
aputoiminta sekä sosiaalinen työllistäminen. Meille on tärkeää, että  
jokaisella on mahdollisuus kokea osallisuutta ja vaikuttaa omaan elä-
määnsä. 

Sininauhaliitto 
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Irakin naisten yhdistys auttaa maahan muuttaneita naisia 
kokonaisvaltaisesti  

Kirjoittaja: Jana Türk 

Irakin naisten yhdistys (INY ry) tukee Suomeen muuttaneita naisia edistämällä heidän asemaansa perhe-elämässä 
sekä yhteiskunnassa. INY:n toiminta keskittyy pääasiassa naisten tukemiseen opiskelu- ja työelämässä. 

Naisten kokonaisvaltainen kotoutuminen ehkäisee maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä, minkä vuoksi se on  
hyvin tärkeää. Lisäksi INY auttaa perheväkivaltaa kohdanneita naisia sekä voimaannuttaa naisia kertomalla heille 
oikeuksistaan. INY:n perusti vuonna 2000 ryhmä rohkeita irakilaisnaisia, jotka halusivat puolustaa naisten oikeuksia. 
Jo 20 vuotta sitten alkanut tärkeä työ jatkuu edelleen maahan muuttaneiden naisten parissa. 

Työelämää kohti (TeKo-toiminta) 

Yksi osa INY:n toimintaa on Työelämää Kohti (TeKo) -toiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää maahan  
muuttaneiden naisten työllistymistä ja tukea maahan muuttaneita naisia ja heidän perheitään yhteiskunnan  
aktiivisessa jäsenyydessä. 

Osana TeKo-toimintaa järjestämme suomen kielen kursseja, digikursseja, kerho- ja vertaisryhmätoimintaa sekä  
ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja seminaareja. 

INY:llä on esimerkiksi läksykerho, jossa autetaan aikuiskoulutukseen osallistuvia ihmisiä heidän läksyjensä kanssa. 
Lisäksi INY:n vapaaehtoiset vetävät hyvinvointi- sekä suomen kielen kursseja. Nämä kurssit antavat kursseille  
osallistujille oikeaa tietoa palvelujärjestelmästä sekä mahdollisuuden tutustua paremmin kantasuomalaisiin ja 
Suomen palvelujärjestelmään. Kurssien lisäksi asiakkaille on tarjolla yksilöohjausta, jonka aikana työntekijät  
auttavat arjen haasteissa ja Suomen palvelujärjestelmän kanssa toimimisessa. Tämä on tärkeää niin työllistymisen 
kuin yleisesti maahanmuuttajanaisten elämän kannalta. Työntekijät voivat myös toimia siltana asiakkaan ja  
viranomaisten välillä. 

Toiminnassamme on mukana monia naisia, joilla on pieniä lapsia. Tämän vuoksi meiltä saa tarvittaessa lasten-
hoitoapua, jotta myös pienten lasten äidit pystyisivät paremmin osallistumaan toimintaan. Lastenhoidon  
tarjoaminen on olennaista, jotta myös äidit saisivat mahdollisuuden osallistua kursseille, saada tietoa, oppia  
esimerkiksi suomen kieltä ja kehittää digitaitoja. 

”Työllistymisedellytyksiä parantavan toiminnan yhteiskehittäminen” -hankkeen aikana olemme havainneet, että 
kaikilla hankkeeseen osallistuneilla järjestöillä oli samankaltaisia haasteita, tarpeita ja toiveita. 

Etenkin yhteiskunnan digitalisoituminen aiheuttaa haasteita monille ihmisryhmille ja etenkin useampaan  
vähemmistöön kuuluville ihmisille. Yhteisten keskustelujen perusteella olemme kehittäneet omakielisiä digituki-
toimintoja ja vahvistaneet jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia esimerkiksi Kalliolan DigiNonStop  
-hankkeen kanssa. 

Hankkeen ansiosta INY sai uusia yhteistyökumppaneita ja meillä oli mahdollisuus tunnistaa muita tahoja, jotka  
tarjoavat samankaltaisia palveluja ja kohtaavat samanlaisia haasteita kuin TeKo-hankkeessamme. Pidämme tätä 
erittäin tärkeänä etenkin, koska tänä vuonna on ehdotettu monia työvoimapoliittisia uudistuksia, jotka  
toteutuessaan heikentäisivät järjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden toimintaedellytyksiä. 
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Hanke on siis lisännyt pienen järjestömme vaikuttamisen työkaluja sekä auttanut meitä tunnistamaan oman  
menestysreseptimme. Tämä menestysresepti koostuu seuraavista viidestä periaatteesta: turvallisempi tila,  
luottamus, asiakaskeskeisyys, vahvuuksiin perustuva lähestymistapa ja traumatietoinen lähestymistapa. 

Menestysreseptimme kohderyhmien työllistämisedellytyksien parantamisessa 

1. Turvallisempi tila 

Pyrimme INY:ssä luomaan ja ylläpitämään turvallisempaa tilaa. Yhtenä keinonamme luoda turvallisempaa tilaa on 
se, että meillä on kaikessa ryhmätoiminnassamme käytössä ryhmien omat säännöt ja järjestön yleiset  
turvallisemman tilan säännöt. 

Säännöt luovat pohjan yhdenvertaisuudelle. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus ehdottaa ja lisätä omia sääntö-
jään. Tuomitsemattomuus on erittäin tärkeä edellytys turvallisemman tilan luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Meiltä on 
mahdollista pyytää apua matalalla kynnyksellä ja esittää kysymyksiä ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. 

 2. Luottamus 

Tuomitsemattomuus on yksi asioista, joka luo luottamusta INY:n toiminnassa. Tämän lisäksi työssämme olennaista 
on omakielisyys sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys. Nämä periaatteet edistävät myös luottamuksen  
syntymistä. 

Työntekijämme ovat myös kokemusasiantuntijoita, mikä auttaa heitä nopeasti ymmärtämään asiakkaiden  
tilanteita. Osa heistä on käynyt samoja asioita läpi kuin asiakkaat. Asiakkaamme voivat asioida meillä ilman tulkkia 
eli he voivat kommunikoida työntekijöiden kanssa ilman välikäsiä. Tämä saa aikaan voimaantumista. 

 3. Asiakaskeskeisyys 

Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita ja otamme ne huomioon. Asiakkaita huomioidaan sekä yksilö-
ohjaustapaamisissa että ryhmätapaamisissa. Pyrimme INY:ssä aina vastaamaan kysyntään. 

Yhtenä esimerkkinä tästä on, että tarjoamme kaikkien ohjelmien ajalle mahdollisuuden lastenhoitoon, sillä monella 
INY:n asiakkaalla on pieniä lapsia. Asiakaskeskeisyys tarkoittaa meille myös sitä, että järjestämme toimintoja  
asiakkaiden kanssa ja heidän avustamanaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaamme  
tarjoavat ruoanlaittokertoja ja ohjaavat käsityökerhoa. 

4. Vahvuuksiin perustuva lähestymistapa 

Kaikessa toiminnassamme tunnistamme asiakkaiden vahvuudet ja rohkaisemme heitä käyttämään niitä.  
Esimerkiksi yksilöohjaustilanteissa rohkaisemme asiakasta hoitamaan omatoimisesti asioita osaamisensa  
mukaisesti. Heille annetaan myös työkaluja siihen, miten he voivat hoitaa asioita omatoimisesti. Asiakkaamme  
voivat järjestää myös omaa ohjelmaa ja toimintaa, kuten käsityökerhon tai ruoanlaittokertoja. Tämä antaa naisille 
mahdollisuuden käyttää osaamistaan, harjoitella suomen kieltä ja viettää aikaa uusien ystäviensä kanssa. 
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5. Traumatietoinen lähestymistapa 

Joillakin INY:n toimintaan osallistujista on pakolaistausta tai kokemuksia väkivallasta. Tämän vuoksi työmme  
edellyttää traumainformoitua lähestymistapaa. 

Käytännössä lähestymistapa tarkoittaa ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, miten emotionaalinen trauma vaikuttaa  
yksilön kykyyn olla oman elämänsä aktiivinen toimija. Traumatietoinen lähestymistapa pyrkii vahvistamaan  
asiakkaan voimaantumista ja huomioimaan emotionaalisen trauman vaikutuksen ihmisen kokonaisvaltaiseen  
hyvinvointiin. 

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä 
parantavassa toiminnassa 

Kunnat tai valtio ja näiden sosiaalityöntekijät eivät voi palvella kaikkia kaikissa asioissa, 
eivätkä ne voi reagoida kaikkeen omalla kielellä taikka tasavertaisesti nykytilanteessa. 
Järjestöillä on siis tärkeä rooli ja mahdollisuus ottaa koppia monessa asiassa. Voimme 
olla ennen kaikkea rinnalla kulkija, joka kuuntelee ja kädestä pitäen auttaa ja  
voimaannuttaa ihmisiä heidän omalla kielellään. Saamme aikaan tuloksia esimerkiksi 
traumatisoituneen ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneen ihmisen kanssa, kun palvelemme 
tätä ilman tuomitsemista ja kohtuuttomia velvoitteita. Voit nimittäin onnistua  
esimerkiksi traumatisoituneiden pakolaisten kanssa vain tämän omat tarpeet ja taustat 
huomioiden ja hyväksymällä, että kaikki ei aina mene ihan niin kuin Strömsössä.  
Järjestöt voivat siis olla silta asiakkaiden ja viranomaisten välissä – äänenvahvistimena 
ja tarpeiden kartoittajana viranomaisten suuntaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että  
saadaan resurssit, joilla toimia. 

 

Muutama sana yhteistyöstä 

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on todella tärkeää, sillä jo pelkästään yhteinen keskustelu on ollut antoisaa.  
Esimerkiksi digitaitojen kehittäminen asiakaslähtöisesti voisi olla jatkuvan yhteistyön aihe. Myös vaikuttamistyön 
puolella olisi todella hyödyllistä tehdä yhteistyötä, esimerkiksi uuteen työnhakuvelvoitteeseen liittyen. Ehkä myös 
koulutuksia voisi miettiä yhdessä. Yhteistyö on tärkeää myös sen kannalta, että emme tee päällekkäistä työtä ja hae 
rahoitusta samaan työhön. Konkreettisena asiana yhteistyön kehittämiseksi voisimme sopia yhdessä tapaamis- 
päivät. Täten mahdollistetaan se, että kaikki, joilla on annettavaa ja sanottavaa, pääsevät mukaan tapaamisiin. Siis 
myös ne, jotka tekevät työtä asiakkaiden kanssa ruohonjuuritasolla. 

Tulevaisuuden yhteistoimintaa ajatellen olisi todella kivaa, jos järjestöillä olisi sellaista kehittävää verkosto- 
toimintaa, jossa olisi kuukausittain jotain koulutusta ja työpajaa. Siten, että jokainen järjestö voisi miettiä teeman 
mukaan tuleeko mukaan vai ei. Tähän voisi liittyä esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja. Ja tietysti hankkeiden 
suunnittelusta alkaen olisi järkevää tehdä yhteistyötä, esimerkiksi teeman “digitalisaatio työelämässä” -osalta.  
Yhdistetään siis voimia ja saadaan ehkä sen kautta myös enemmän resursseja ja toisaalta sen kautta vaikuttamis-
työtäkin pidemmälle.  
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Kalliolan Setlementti edistää työllisyyden jatkumoita 

Kirjoittaja: Karoliina Koskinen 

Kalliola toteuttaa vuosina 2022–2023 koulutus- ja työllisyyspalveluissaan Jatkumoita -hanketta. Hankkeen rahoitus 
on työvoimapoliittisella avustuksella ja siinä työskentelee kaksi henkilöä. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on 
riskinä pitkittyvä työttömyys tai he ovat yli 55-vuotiaita (vuonna 2023 yli 50-vuotiaita). 

Hankkeen hyvät toimintamallit voidaan jakaa kolmeen osioon: kurssitarjonta, yksilövalmennus ja ostetut lyhyt-
korttikoulutukset. 

Hyväksi koetut kurssit 

Kohderyhmässämme on paljon henkilöitä, joilla on pitkä työura takana. Heidän ei ole tarvinnut työssään käyttää 
tietokonetta tai välttämättä edes älypuhelinta. Työttömäksi joutuessaan he ovat tipahtaneet nykypäivän digi- 
kansalaistaidoista, ja osallistuminen yhteiskunnan palveluihin ilman osaamista on lähes mahdotonta. Näiden  
taitojen oppiminen lisää mahdollisuuksia osallistumiseen ja työnhakuun sekä sähköisiin palveluihin. 

Kohderyhmässä on myös henkilöitä, joille muun muassa pilvipalvelu käsitteenä on uusi; joko he eivät työssään  
tarvinneet kyseessä olevia palveluita käyttää tai niistä jokin osa on vain hämärästi tuttua. Taitojen oppiminen lisää 
työllistymisen mahdollisuuksia ja mahdollistaa hakemusten tekoa Wordilla. 

 

Kurssi Kenelle? 

Digitaidot ajan tasalle Suunnattu henkilöille, joilla pääosin ei ole omaa tietokonetta tai sen 
käyttö on ollut hyvin vähäistä. Kurssilla opetellaan erilaiset peruskäsitteet, 
kuten tietokoneen ja tabletin työpöytä, internetselain, sekä muita  
perusasioita, kuten langattomaan verkkoon yhdistäminen tai sähköpostin 
käyttö. Suoritettuaan kurssin, siitä voi saada yhden (1) opintopisteen  
merkinnän 

Työelämän tieto- ja viestintä-
tekniikka 

Suunnattu henkilöille, joilla on jo perusosaaminen tietokoneen käytössä. 
Kurssilla opetellaan Office365 -palvelun käyttöä niin, että työelämässä 
vaadittava perusosaaminen olisi hallinnassa. Suoritettuaan kurssin, siitä 
voi saada yhden (1) opintopisteen merkinnän. 

CV-työpaja Suunnattu henkilöille, joilla on aiemmat kurssisisällöt jo hieman tuttuja. 
Työpajassa, kuten muillakin kursseilla myös vertaistuen merkitys on suuri. 
Pienryhmässä työstetään oma CV 2020-luvulle ja tallennetaan se omaan 
pilvipalveluun. CV-työpaja kestää 2 x 4 tuntia. 
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Yksilövalmennuksesta tukea työnhakuun 

Yksilövalmennus on nimensä mukaisesta valmennusta työnhakuun henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.  
Jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus varata tarvitsemansa määrä yksilövalmennustunteja. Tapaamisissa  
keskitytään työnhakuun, sähköisiin palveluihin, CV:n ja hakemusten tekemisiin sekä täytetään eri työnhaku- 
profiileja. 

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea asioidessaan itsenäisesti sähköisissä palveluissa ja alustoissa. 
Usein henkilöllä on myös haasteita sanoittaa omaa osaamistaan eri hakemuksiin ja alustoille. Monilla on myös  
vaikeuksia hahmottaa mitä eri palveluita heille on tarjolla, kun työttömyys on täysin uusi asia. Useat kokevat  
TE-palveluista saadun tuen riittämättömäksi ja työttömyyteen liittyvän tiedon etsiminen on haasteellista. 

Korttikoulutuksilla takaisin työelämään 

Jatkumoita-hanke ostaa tarvittaessa asiakkailleen lyhytkorttikoulutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi työturvallisuus- 
ja tulityökortti, hygieniapassi sekä EA1. Näiden korttien tarve kartoitetaan alkuhaastattelun yhteydessä. Kun  
katsotaan, että tietty korttikortti voisi lisätä työllistymistä, se ostetaan ulkopuolelta. Hyvänä esimerkkinä on vaikka 
varastoalan työntekijä, joka voisi työllistyä elintarvikealan varastoon, kun hygieniapassi on suoritettu. 

Toiminnat tukevat toisiaan 

Alun perin ajateltiin, että asiakkuus hankkeessa kestäisi noin kolme kuukautta. Heti jo keväällä pidetyn kurssin  
aikana huomattiin, että osallistujilla on kova halu ja tarve päivittää taitojaan laajemmin. Osa asiakkaista osallistui 
Digitaidot ajan tasalle, Työelämän tieto- ja viestintätekniikka ja CV-kursseille. Tämä kertonee siitä, että myös pitkään 
ja säännöllisessä työelämässä olleilla on puutteita perus- ja työnhakutaidoissa, kun palvelut tarjotaan digitaalisesti. 
Kalliolan Jatkumoita-hanke vastaa juuri tähän tarpeeseen. 

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä 
parantavassa toiminnassa 

Työllistymisen edistäminen on hyvin virkamieslähtöistä, byrokraattista ja se koetaan 
usein kankeana. Asiakkaan kohtaaminen järjestötyöntekijän kanssa on monille  
luontevampaa. Järjestöt ovat ketteriä, joten ne pystyvät palvelemaan asiakkaitaan  
julkista sektoria joustavammin. Haasteena kuitenkin on, että pienemmissä järjestöissä 
on resurssien puute. Isommilla järjestöillä tutkimuspuolella on resursseja ja kykyä  
toimia yhteistyössä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Yhteistyössä on voimaa 

Yhteistyössä voimme viedä tietotaitomme eri järjestöihin ja heidän ylläpitämiin asukastiloihin ja asumisyksiköihin 
eli sinne missä ihmisiä on.  Verkostoitumisen kautta tietotaitoa jaetaan ja asiakkaita osataan tällöin ohjata eri  
paikkoihin avun ja neuvon saamiseksi. Yhteistyön muotoja on monia, mutta kasvotusten tapaamiset ovat ihan eri 
asia tiedon jakamiseksi syvällisemmin.  
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Kuntoutussäätiö tekee työllistymisedellytyksiä parantavaa 
toimintaa monella tasolla 

Kuntoutussäätiö tutkii työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan liittyviä malleja ja niiden vaikuttavuutta, 
teemme arviointeja ko. toiminnasta eri organisaatioille ja niiden hallinnoimille hankkeille, osallistumme itse tähän 
liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja toimintaohjelmien toteutukseen sekä tuotamme ja kehitämme  
kuntouttavaa työtoimintaa ja muita työllistymisedellytyksiä palveluja. Lisäksi koulutamme mm. IPS-mallin  
käyttöön sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tekemiseen, toteutamme työkykykoordinaattorikoulutuksia ja  
työkykykoordinaattoreiden täydennyskoulutuksia sekä ylläpidämme työkykykoordinaattoreiden verkostoa. Näillä 
toiminnoilla on useita eri tilaajia ja rahoittajia. 

Järjestöjen välinen yhteistyö on erittäin tärkeää ja tähän aihepiiriin liittyville uusille  
verkostoille olisi tarvetta. 

Järjestöjen väliseen yhteistyöhön kuuluu yhteiskehittäminen, jota kannattaa jatkaa ja erityisesti soveltaa jo  
kehitettyjä malleja eri toimijoiden käyttöön. Lisäksi tutkimukselle on tarvetta sekä mallien vaikuttavuuden että  
erityisesti kustannusvaikuttavuuden osalta. Samoin tutkitun tiedon levittämiselle on tarvetta, että ko. malleista ja  
niiden vaikuttavuudesta leviäisi tieto mahdollisimman hyvin käyttöön. 

Askeleet töihin auttaa työhönvalmennuksella ihmisiä uudelleen työmarkkinoille 

Kirjoittajat Marja-Liisa Schiess ja Päivi Häikiö 

Askeleet töihin on Kuntoutussäätiössä toteutettava hanke, jossa tarjoamme asiakkaillemme työhönvalmennusta ja 
edistämme siten heidän pääsyään uudelleen työmarkkinoille. Asiakkaina ovat henkilöt, joiden työttömyys on  
pitkittynyt tai se uhkaa pitkittyä. Kohderyhmiin kuuluvat myös yli 50-vuotiaat ilman määriteltyä työttömyyden  
kestoa.  

Toiminnassamme luomme tehokkaita ja konkreettisia työllistymispolkuja. Samalla teemme työnhakijan omaa 
osaamista paremmin näkyväksi niin asiakkaalle itselleen kuin työnantajillekin. Toimintamme on monipuolista ja 
moniammatillista. Teemme tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa.    

Olemme asettaneet laadulliset ja määrälliset tavoitteet toiminnallemme. Päämäärinä on, että yli puolet asiakkaista 
työllistyy avoimille työmarkkinoille, siirtyy koulutukseen tai johonkin muuhun kuin työllisyyspalveluun.  

Toimintamme tuloksellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä seurataan loppukyselyin ja tarkastellen asiakkaiden siirtymiä. 
Keskimääräinen asiakkuuden kesto hankkeessa on 2–4 kuukautta, maksimissaan kuitenkin kuusi kuukautta.  

Autamme kaikissa työnhaun vaiheissa 

Autamme työnhakijoita löytämään avoimia työpaikkoja sekä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. 
Motivoimme ja autamme asiakkaita työhakemusten teossa ja työhaastatteluihin valmistautumisessa. Kartoitamme 
erilaisia piilossa olevia työpaikkoja muun muassa järjestöistä ja aktivoimme asiakkaitamme niiden hakemiseen.  
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Palvelun alkaessa asiakkaiden kanssa tehdään alkukartoitus, johon perustuu työvalmennuksen suunnitelma.  
Huomioimme asiakkaan toiveet ja tavoitteet. Työn tukena käytämme myös erilaisia testejä, kuten Kykyviisaria,  
ammatinvalinta- ja luonteenvahvuustestejä sekä muita asiakkaan vahvuuksia kartoittavia keinoja, jotka  
mahdollistavat heidän tilanteensa laaja-alaisen ymmärtämisen.   

Joillekin asiakkaillemme tärkeää on työnhakuasiakirjojen päivitys, toisille taas henkinen tuki sekä rohkaisu työn-
hakuun. Jotkut asiakkaat ovat pitäneet olennaisena digitaitojen vahvistamista. Etänä toteutettava työhön- 
valmennus kehittää luontaisesti näitä taitoja.  

Digitaitovalmentaja toimii asiakkaiden IT-tukena työnhakuun liittyvissä tietoteknisissä ongelmissa sekä digitaito-
opettajana tarjolla olevassa Arjen digitaidot -kurssilla. Kurssin suorittamisesta asiakkaat saavat todistuksen lisäksi 
halutessaan osaamismerkin. 

Käytämme asiakastyössä ratkaisukeskeistä työotetta, joka perustuu työkykykoordinaattoritoimintamalliin. Erityis-
vahvuuksiamme on myös laaja tietämys oppimisvaikeuksista.  Hyödynnämme tutkittua tietoa tukiessamme  
asiakkaita.  

Asiakasprosessi on suunnitelmallinen  

Asiakasprosessi on meillä suunnitelmallinen ja perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja tutkittuun tietoon.   

1. Asiakkaat ohjautuvat meille Uudenmaan TE-toimistosta ja Uudenmaan kuntakokeilukunnista. Teemme 
tarvittaessa asiakaskohderyhmän tarkennukset TE-palvelujen kanssa. Teemme myös omaa asiakas- 
hankintaa yhteistyössä muun muassa SATO:n ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n sekä Kuntoutussäätiön 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Hanketta markkinoidaan sosiaalisessa mediassa (Twitter), 
Kuntoutussäätiön omilla verkkosivuilla ja Yhteisömedia-sivustolla. Puskaradio on myös tärkeä väylä.   

2. Kuntoutussäätiön työvalmentaja toteuttaa alkuhaastattelun asiakkaalle ja esittelee säätiön palvelu- 
mallin, jonka jälkeen voidaan tehdä päätös asiakkuuden aloittamisesta. Ensisijaisesti pyritään löytämään 
asiakkaille heidän toiveidensa mukaisia työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta.  

3. Asiakkuus alkaa työkykykoordinaattorin työotetta hyödyntäen. Alkukartoituksen jälkeen selviämme  
asiakkaan palvelutarpeita, tunnistamme hänen kanssaan yhdessä voimavaroja sekä hyödynnämme  
erilaisia työllistymistä tukevia keinoja. Toimimme myös koordinaattoreina; pyrimme löytämään  
asiakkaalle hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin vastaavan palvelukokonaisuuden. Käyttämämme 
työvälineet ovat monipuolisia. Käytössämme on Kykyviisari, joka tehdään kaikille toiminnassa aloittaville. 
Lisäksi hyödynnämme muita arviointityökaluja, kuten Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa 
kehitettyjä KOMO- ja Ohjaten Uralle -kyselyjä. Kartoitamme myös asiakkaan digitaitojen kehittämis- 
tarpeita, jotta työnhaku olisi mahdollisimman onnistunutta.  

4. Työvalmentajat työskentelevät pareittain, jolloin asiakas saa laajemman ja monipuolisemman työ- 
valmennussuunnitelman. Työvalmennustapaamisista asiakas saa aina lyhyen yhteenvedon, joka sisältää 
esimerkiksi avoimia työpaikkoja, koulutukseen liittyviä asioita tai muita valmennuksessa läpi käytyjä asia-
kokonaisuuksia. Yhteenveto auttaa asiakasta sitoutumaan valmennukseen sekä muistamaan läpikäytyjä 
asioita ja tehtäviä. 
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5. Valmennustapaamisiin asiakas voi valita lähi-, hybridi- tai etävalmennuksen. Lähitapaamiset järjestetään 
Kuntoutussäätiön tiloissa tai esimerkiksi asiakkaiden lähikirjastoissa. Toteutamme etämuotoista työ- 
valmennusta osana valmennusta. Näin vahvistamme asiakkaiden etätyövalmiuksia. 

6. Asiakkaille tarjotaan sähköinen ilmoitustaulu Trello, jossa ilmoitetaan muun muassa avoimista työ- 
paikoista, rekrytointi- ja messutapahtumista sekä erilaisista palveluista työttömille. 

7. Digitaitovalmentajamme antavat IT-tukea ja vahvistavat asiakkaiden työnhaun verkkotaitoja. Asiakkaille 
annetaan perusdigitaitoihin liittyvää koulutusta, josta asiakas saa tunnustuksena digitaalisen  
osaamismerkin. Osaamismerkkejä käytetään muutoinkin asiakkaiden osaamisen tunnustamiseen.  

8. Asiakkaiden työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi toimintamme mahdollistaa korttikoulutuksiin 
pääsyn. Näitä ovat esimerkiksi hygieniakoulutus, työturvallisuuskoulutus ja anniskelupassikoulutus.  

9. Työvalmennuksen jatkotavoitteena on intensiivisen työnhaun käynnistyminen ja nopea työllistyminen. 
Käytämme tässä apuna Kuntoutussäätiön olemassa olevia ja muissa hankkeissa löydettyjä työn- 
antajakontakteja. Tarvittaessa hyödynnetään myös Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen  
palveluita oppimisvaikeuksiin liittyen, jos se on tarkoituksenmukaista asiakkaan tarpeiden kannalta. 

10. Mikäli asiakkaan tavoitteena on löytää sopiva koulutus- tai opiskelupaikka, niin hankkeessa  
hyödynnetään oppilaitosyhteistyötä Taitotalon kanssa (kumppanuussopimus).  

11. Hankkeen toimintaa arvioidaan asiakkaille lähettävien loppukyselyiden ja siitä saatujen tietojen  
perusteella. 

Tuloksiamme  

Olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta toteuttamastamme työhönvalmennuksen toimintamallista.  
Asiakkaiden antaman palautteen keskiarvo on ollut kiitettävä. Palautteissa nousee esiin esimerkiksi ohjaajien  
rohkaisu mahdollisuuteen vielä työllistyä ja sensitiivinen asiakkaan kohtaaminen.  

Asiakaspalautteissa on painotettu myös sisällön tuomista elämään, kannustusta ja tukea, jota toiminnastamme on 
saatu toivottomalta tuntuvassa tilanteessa. Toimintamallin hyvinä tuloksina ovat myös, että asiakkaiden omia  
vahvuuksia on tunnistettu ja heidän mielialansa on kohentunut. 

Noin 40 prosenttia asiakkaistamme on työllistynyt tai lähtenyt koulutukseen. Noin 20 prosenttia asiakkaistamme 
on siirtynyt muihin palveluihin kuten Kelan kuntoutukseen, eläkkeelle, kunnallisten työllisyyspalvelujen pariin tai 
kuntouttavaan työtoimintaan. Pääosa asiakkaistamme, noin 70 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Olemme valitettavasti 
havainneet merkkejä ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla. 

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä parantavassa 
toiminnassa 

Järjestöillä on erittäin keskeinen rooli. Tämä koskee sekä erityisesti jonkin kohderyhmän parissa toimivia järjestöjä 
(kuten sairausryhmäkohtaiset tai erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevat tai muut heikoimmassa asemassa 
olevat ryhmät) että työllistymisen edistämiseen keskittyviä järjestöjä. Samoin järjestöille, joilla on erityisosaamista 
tutkimuksen ja kehittämisen osalta on tarvetta. Kuntoutussäätiö on kolmannen sektorin toimija, jolla on tähän  
aihepiiriin liittyvää erityisosaamista samoin kuin tutkimus-, kehittämis- ja arviointiosaamista. Tällä osaamisella  
tuemme myös muita toimijoita. 
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Neuroliiton työelämäpalveluissa rakennetaan hyviä käytäntöjä 
ja tehdään kehittämistyötä 

Kirjoittaja: Marju Teinikivi 

Neuroliiton työelämäpalvelut ovat järjestölähtöistä toimintaa, jossa yhdistyy laaja osaaminen osatyökykyisten  
työllistymisen ja työkyvyn tukemisen keinoista sekä kokemusperäinen tieto käytännön ratkaisuista. 

Kohderyhmämme eroavat monista muista vamma- ja pitkäaikaissairauksien ryhmistä sillä, että sairaudet ovat  
eteneviä ja oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Oireilu voi vaihdella.  

Pahenemisvaiheiden aikana oireet saattavat heikentää merkittävästi toimintakykyä. Ne voivat palautua  
normaaleiksi tai lähes normaaleiksi pahenemisvaiheiden välillä. Osalla on jatkuvasti lieviä oireita, jotka eivät haittaa 
työntekoa, kun ne huomioidaan.  

Neuroliiton kohderyhmistä suurin on MS-tautia sairastavat. Muut diagnoosiryhmät ovat harvinaissairauksia, eli  
sairauksia, joiden esiintyvyys on alle 5/10 000. Harvinaissairauksien haasteena työelämässä on se, että suureen 
osaan ainoa apu on oireiden mukainen lääkitys. Harvinaissairauksiin on saatavissa heikommin tietoa, kokemusta 
ja vertaistukea kuin MS-tautiin.  

Sairastuneet kokevat työterveyshuollosta saamansa tuen vähäiseksi, koska työterveyslääkäritkään eivät aina tunne 
näitä sairauksia17. Osa kokee haastavaksi tulla ymmärretyksi erityisesti näkymättömien oireiden kanssa. 

MS-tauti ei kuulu harvinaissairauksiin, mutta on myös suhteellisen harvinainen. Työterveyslääkärit kohtaavat  
keskimäärin yhden MS-tautia sairastavan vuodessa18 ja jokainen sairastunut on oireeltaan omanlaisensa ja niiden 
merkitys erilainen erilaisissa työtehtävissä. 

MS-tauti on aikaisemmin ollut nopeasti toimintakykyä heikentävä sairaus, mutta viimeisen 20 vuoden aikana  
sairauden kulkuun vaikuttavia lääkkeitä on tullut useita ja tänä päivänä diagnoosin saavista suurin osa pärjää  
pitkään työelämässä sairaudesta huolimatta. Moni tarvitsee kuitenkin työn muokkausta. Erityisen haastavana tänä 
päivänä koetaan työelämän lisääntynyt kognitiivinen kuormitus yhdistettynä sairauteen liittyvään uupumukseen. 

Neuroliiton työelämäpalveluista yksilöllistä neuvontaa sekä vertaistukea 

Työkykyyn vaikuttaa usein useampi asia samanaikaisesti, esim. lapsiperhetilanne tai pitkät työmatkat, taloudelliset 
huolet tai epävarmuus työn jatkumisesta. Kaikkia kuormitustekijöitä ei voida poistaa, mutta työelämä- 
asiantuntijamme pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla kokonaiskuormitus vähenisi. Joskus ratkaisut liittyvät selkeästi 
työssä oleviin tekijöihin, toisinaan enemmän arjen muuhun hallintaan. 

Työelämäasiantuntija voi osallistua asiakkaan toiveesta erilaisiin työkykyä tukeviin palavereihin, kuten työterveys-
neuvotteluihin tai ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa pidettävään 
palaveriin. Asiantuntija voi tuoda esimerkkejä käytetyistä ratkaisuista tai selkeyttää käsitystä sairauden  
vaikutuksista työkykyyn. 

 
17. Työkyvyn tuki neurologista harvinaissairautta sairastavilla (2/2022) - Duodecim (terveysportti.fi) 
18. Työterveyshuollon tuki MS-tautia sairastavalle työntekijälle (4/2019) - Duodecim (terveysportti.fi) 

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article/ttl02054/search/teinikivi
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article/ttl01794/search/teinikivi
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Olemme huomanneet myös vertaistuen voiman työssä jaksamisen tukena. Järjestömme työelämäpalvelut on  
järjestänyt Pärjätään töissä -vertaistapaamisia usean vuoden ajan eri paikkakunnilla ja koronan myötä valta- 
kunnallisesti verkossa. Nämä molemmat toimintamuodot tulevat olemaan käytössä jatkossa. Tapaamisissa  
pääpaino on ollut vertaiskeskustelussa, tsemppaamisessa ja vinkkien vaihtamisessa, mutta työelämäasiantuntija 
on ohjannut keskustelua ja vastannut mahdollisiin kysymyksiin esim. etuuksista. 

Viimeisimpänä työelämän vertaistukea on mahdollistettu matalan kynnyksen Pärjätään opiskeluissa ja töissä  
-ryhmächatin keinoin. Koulutetut vertaisohjaajat ylläpitävät kerran kuukaudessa Väestöliiton Hyvä kysymys  
-alustalla olevaa ryhmächattia, johon voi osallistua anonyymisti nimimerkillä.  

Tällä toimintamuodolla pyritään tavoittamaan erityisesti nuorimpia sairastuneita ja niitä, jotka haluavat pitää  
tiedon omasta sairaudestaan salassa. Työelämäasiantuntija toimii ryhmächatissa moderaattorin roolissa, mutta 
osallistuu keskusteluun tarvittaessa. 

MS-tautiin liittyy toisinaan ikäviä ennakkoluuloja, jotka perustuvat pitkälti siihen käsitykseen, millaisena sairautta 
pidettiin ennen sairauden kulkuun vaikuttavien lääkkeiden tuloa markkinoille. Keväällä 2021 toteutimme  
opinnäyteyhteistyönä kyselyn syrjintäkokemuksista MS-tautia sairastaville työikäisille. Osa MS-tautia sairastavista 
on kokenut, että tieto sairaudesta on vaikuttanut työn saamiseen tai työuralla etenemiseen negatiivisesti. 

Syksyllä 2022 tehtiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa työantajille puhelinhaastattelut koskien ennakko- 
käsityksiä ja työkyvyn tukemisen mahdollisuuksia MS-tautia sairastavilla. Haastattelun mukaan työnantajat  
kaipaavat tietoa sairaudesta, käytännön ratkaisumalleista, työantajan velvollisuuksista sekä taloudellisista tuista. 
Työnantajat toivovat avointa keskustelua, jotta ratkaisujen löytäminen riittävän ajoissa olisi mahdollista. 

Tietoa tuotetaan ja tarjotaan monella tavalla 

Tiedon lisäämiseksi järjestömme työelämäpalvelut tuottaa materiaalia verkkoon19. 

• Kaikki työelämäaiheiset oppaat ovat maksutta luettavissa verkkokaupassamme20. 
• Oppaita on saatavissa toimituskuluilla myös paperiversioina. 
• Työelämäaiheisia videoita on katsottavissa Neuroliiton YouTube-kanavalla21.  

Järjestömme työelämäasiantuntija tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja käy kertomassa työllistymisen ja työ-
kyvyn tuen keinoista esim. sopeutumista tukevilla kursseilla tai kuntoutuskursseilla, ensitietopäivissä tai muissa 
teema- tai tietopäivissä. 

Järjestömme työelämäpalveluissa tehdään säännöllisesti opinnäyteyhteistyötä, mutta tutkimustyötä tehdään 
myös omin voimin. Tutkimustöiden avulla tuotetaan tietoa sekä kehitetään toimintaa. 

Keväällä 2021 toteutimme työelämäkyselyn Neuroliiton harvinaissairaille jäsenille. Kysely toi esiin, että kaikille ei 
ollut selvää, mitä Neuroliiton työelämäpalvelut tarjoaa. Palvelun löytämistä helpotetaan tänä syksynä valmistuvan 
reilun minuutin pituisen piirrosvideon avulla. 

 
19. www.neuroliitto.fi/tyo 
20. www.neuroliitto.fi/verkkokauppa/ 
21. (1402) Neuroliitto - YouTube 

http://www.neuroliitto.fi/tyo
http://www.neuroliitto.fi/verkkokauppa/
https://www.youtube.com/c/neuroliittory
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Yhteistyö on järjestölähtöisen työelämäpalvelun tärkein voimavara 

Tiivistä yhteistyötä tehdään jatkuvasti myös muiden vammaisjärjestöjen työelämäpalveluja tarjoavien työntekijöi-
den kanssa. Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Vates-säätiö sekä muut työryhmät ovat tärkeitä verkostoja, joissa 
lisätään ajankohtaista tietoa, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä toteutetaan yhteisiä hankkeita. Viime vuosilta 
mainittakoon erityisesti Yritystä! -hanke, joka edisti vammaisyrittäjyyttä ja vammaisyrittäjien verkoston kehittymistä. 

Neuroliitossa on viime vuosina tehty paljon yhteistyötä kognitiivisten oireiden huomioimiseksi työelämässä. Yhteis-
työssä Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kanssa toteutettiin vuosina 2017–2021 hanke, jossa kehitettiin työelämä-
valmennusta kognitiivista oireista kärsiville sekä tuotettiin paljon kiitosta saanut opas Kognitiiviset oireet työelä-
mässä. 

Teeman mukaista työtä on jatkettu hankkeen jälkeen ja myöhemmin aukeaa aivoturvamies.fi -sivusto, jonka  
tavoitteena on lisätä tietoisuutta kognitiivisten oireiden kanssa pärjäämisestä työelämässä.  

Aivoturvamies on jo pidempään käytössä ollut hieman humoristinen hahmo, jonka toivotaan tuovan lisää huo-
miota tärkeään aiheeseen. Sivustolle tulee koko ajan karttuva ratkaisutietopankki erilaisista käytännön ratkaisuista, 
joilla työn tekemistä on voitu helpottaa. Tämä tulee palvelemaan paitsi sairastuneita itseään, myös työnantajia. 

Neuroliiton työelämäpalveluista vastaa työelämäasiantuntija, jonka tukena on 3–4 kertaa vuodessa kokoontuva 
työelämäasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäsenet ovat työllisyyden, ammatillisen kuntoutuksen ja 
työkyvyn tukemisen huippuasiantuntijoita sekä Neuroliiton kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Neuvottelukunnan 
tehtävänä on yhteistyössä työelämäasiantuntijan kanssa suunnitella, kehittää, seurata ja edistää järjestömme työ-
elämäpalveluja. 

Kohderyhmän kuuleminen, verkostoituminen, yhteistyö ja jatkuva kehittäminen ovat Neuroliiton työelämä- 
palvelujen keskeisiä arvoja. 

Yhteiskehittäminen voi olla hyvin hedelmällistä ja sen kautta kuulee aina erilaisia näkökulmia kehitettävään asiaan 
liittyen. Yhteiskehittäminen voi myös johtaa yhteistyöhön sellaisten tahojen kanssa, joita yhdistää sama teema. 
Aiempaa säännöllisempi tapaaminen ja kohtaaminen saman pöydän ympärillä voisi jatkossa tuoda vielä enemmän 
oivalluksia.   

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä 
parantavassa toiminnassa 

Järjestöt ovat tärkeässä roolissa työllistymisen edesauttamiseksi, sillä edustamme juuri niitä matalankynnyksen 
paikkoja, joista haetaan ja saadaan tukea ja apua. Työmme on ohjaavaa neuvontatyötä ja työelämän kysymykset 
muodostavatkin keskeisen roolin neuvontatyössä ja kuntoutuspalveluissa. Järjestönä pystymme tarjoamaan tukea 
ja vahvistamaan henkilön toimijuutta vaikkapa tilanteessa, jossa ihminen sairastuu aikuisiällä ja kokee epävar-
muutta. Tällöin hän kykenee itsenäisesti vaatimaan esimerkiksi omia oikeuksia tavalla, jolla asiat sitten edistyvätkin.  

Uhkakuvana voidaan nähdä tilanne, ettei järjestöt pysty toteuttamaan tehtäväänsä ra-
hoituksen menettämisen vuoksi. Tällöin ihmiset menettävät toimintaedellytyksensä 
esim. palkkatukiuudistuksen takia. Haasteellista on myös se, että järjestölähtöinen pal-
velu määrittelee mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Hyvät ideat saattavat hautautua myös 
rahoituksen epävarmuuteen, mikä on vähän turhauttavaa. 

http://www.aivoturvamies.fi/
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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen oivalluksia 
yhteiskehittämisestä 

Kirjoittaja: Hilkka Pirhonen 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Toimintamme tarkoituksena on  
edistää ihmisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa alueelliset näkökohdat huomioon ottaen.  

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille  
tärkeitä. Yhdistyksemme strategiset painopisteet ovat osallisuus, järjestöt ja yhteiskuntapolitiikka.  

Tuike – Tuetusti kohti monimuotoista työelämää -hanke 

Yhteiskehittäminen tuki järjestössämme käynnissä olevaa työtä. Toteutamme parhaillaan Tuike – Tuetusti kohti 
monimuotoista työelämää -hanketta, jonka kohderyhmänä ovat osatyökykyiset ja maahan muuttaneet työnhakijat 
sekä alueen työnantajat. Tavoitteena on tukea työnhakijoiden työllistymistä ja monimuotoisuuden vahvistumista 
toimialueella tarjoamalla yksilöllistä tukea työhönvalmennuksena, joka on tuottanut tulosta. Jotta maahan  
muuttaneet voidaan kohderyhmänä tavoittaa, meillä työskentelee maahan muuttanut henkilö, jonka kautta ver-
kosto laajenee ja tiedonmäärä kasvaa. Kiireettömissä omakielisissä keskusteluissa on tullut esimerkiksi esille työl-
listymisen esteet. Tällaista tietoa sitten viedään viranomaistaholle ja yritetään näin purkaa työllistämistä hidastavia 
esteitä ja löytää ratkaisuja. 

Mitä hyötyä yhteiskehittämisestä meille oli?  

Meille yhteistyö on itsestäänselvyys. Itse asiassa teemme jatkuvasti yhteistyötä useamman tahon kanssa. Yhteistyö 
kasvattaa verkostoja. Kuntoutussäätiön kanssa toteutettu yhteiskehittäminen oli mielenkiintoinen kokemus. 
Saimme tuhdin aineistopaketin, joka liittyy suoraan hankkeen toimintaan. Saimme tietoa siitä, mitä on jo muualla 
tehty ja kuulimme toisten toimivista käytänteistä. Saimme myös tilaisuuden pysähtyä aiheen äärelle ja näin  
innostusta jatkoon.  Yhteiskehittäminen tuki myös ajatusta, että teemme jo oikeita asioita. Lisäksi saimme  
mahdollisuuden kuulla muiden toimijoiden työllistymistä tukevista käytännöistä.  Valtakunnallista yhteis- 
kehittämistä siis tarvitaan, sillä voimavarat yhdistämällä saamme enemmän aikaan. 

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä 
parantavassa toiminnassa 

Järjestöjä todella tarvitaan, sillä ne tarjoavat tukea sekä esimerkiksi hienoja mahdollisuuksia tarjoamalla työ- 
paikkoja ns. välityömarkkinoilla. Kyseessä on aina tavoitteellinen toiminta, jota seurataan. Se voi olla kuntouttavaa 
työtoimintaa, työkokeilu tai palkkatuettu työ. Itse tarjoamme yksilöllistä tukea maahan muuttaneiden ja osatyö-
kykyisten parissa. Tarjoamme myös ruohonjuuritason tietoa viranomaisille asiakkaiden työllistymisen tueksi. 
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Järjestöillä on haasteensa 

Haasteena on löytää työntekijöitä ja tuoda näkyväksi järjestöjen vaikuttavuus. 
Myöskään ruohonjuuritason tieto ei helposti tavoita viranomaisia, mikä lisää 
haasteellisuutta työllistymisessä. Paikallisena haasteena on myös maahan 
muuttaneiden työllistyminen, vaikka samaan aikaan on pulaa tekijöistä. Riskinä on se, 
että maahan muuttaneet hakeutuvat työn perässä Etelä-Suomeen. 

 
Kaipasimme hankkeellemme yhteiskehittämisestä tukea erityisesti monimuotoisuuden vahvistamisen teemaan. 
Onko hyviä käytäntöjä? Videoita? Millaista tukea työnantajat toivovat, että uskaltavat palkata osatyökykyisen?  
Tähän teemaan siis tartuttiin. 

Käytännössä saimme aineistokoonnin, joka piti sisällään näyttöön perustuvia toimintamalleja osatyökykyisten  
työllistymisestä sekä tutkittua tietoa työnantajien näkemyksistä osatyökykyisten rekrytoimisesta. Lisäksi koonnissa 
oli linkkivinkkejä sekä videoita työnantajista, jotka palkkaavat osatyökykyisiä ja maahan muuttaneita. Mukana oli 
myös tietoa monimuotoisuuden edistämisestä työpaikalla ja työyhteisössä22.   

 
22. https://yhteisomedia.fi/tyollistymisedellytyksien-parantaminen/jarjestojen-yhteiskehittaminen/ 
 

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


 

 KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 67/2023  

38 

Sininauhaliiton Nivel-mallilla halutaan luoda onnistuneita 
siirtymiä kuntouttavaan työtoimintaan 

Kirjoittaja: Jaana Joutsiluoma 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt kohtaavat ja tukevat poikkeuksellisen vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.  
Järjestöjen kuntouttavan työtoiminnan palvelu on monelle tärkeä askel kohti työelämää. 

Mutta mitä silloin, jos ihmisen voimavarat eivät vielä riitä kuntouttavan työtoimintaan? Tähän kysymykseen haettiin 
ratkaisua yhteiskehittämisen keinoin, ja sen tuloksena syntyi Nivel-malli. 

Nivel-mallin tavoitteena on tavoitteellisen työskentelyn avulla varmistaa onnistunut siirtyminen kuntouttavaan 
työtoimintaan. Mallia kehitetään paraikaa, ja toimintaa tullaan pilotoimaan yhdessä Sininauhaliiton  
jäsenjärjestöjen kanssa. 

Mallin idea: Miksi tukea tarvitaan jo ennen kuntouttavaa työtoimintaa? 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työllistämistoiminnasta tehdyn kartoituksen mukaan kuntoutumisen  
alkuvaiheessa kuntouttava työtoiminta on osalle asiakkaista liian vaativa tai muuten väärä palvelu. Vaikeimmin 
työllistyvät asiakasryhmät tarvitsevat syvemmälle menevää tukea toimintakykyyn ja sitä kautta työllistymisen  
edellytyksiin. Nivel-mallin tavoitteena on tavoitteellisen työskentelyn avulla varmistaa asiakkaan onnistunut  
siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan. 

Poikkeuksellisten vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentelevien järjestöjen lisäksi myös  
julkishallinnon toimijat ovat tunnistaneet näiden asiakkaiden palveluihin liittyvät tarpeet. Esimerkiksi Tampereen 
työllisyyspalveluiden alueella arvioidaan olevan palvelutarve noin 2 500 henkilölle, ja arvioitu tarve koko Pirkan-
maalla on noin 3 500 henkilölle. Koko Suomessa arvioidaan olevan tarve kuntouttavaa työtoimintaa edeltävälle 
toiminnalle noin 35 000–50 000 henkilölle. Tulevaisuuden toimintaympäristön monet muutokset todennäköisesti 
lisäävät arvioitua palvelutarvetta. 

Nivel-mallia kehitettiin usean toimijan yhteistyönä 

Aito yhteistyö tässä muuttuvassa toimintaympäristössä ja jaettujen resurssien myötä on 
todella tärkeää ja toimii myös voimavarana. Tällaisen yhteistyön myötä järjestöt voisivat 
muun muassa omassa toiminnassaan ja sen kehittämisessä hyödyntää sitten sitä  
tuotettua tietoa.  

Nivel-malli on Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen Kuntoutussäätiön tuella yhteiskehittämä malli. Mallin  
kehittäminen perustuu Sininauhaliiton jäsenjärjestökyselyistä saatuihin tuloksiin. 

Nivel-mallin kehittämistyössä on hyödynnetty Sininauhasäätiön asumispalveluiden asiakkaille kehittämää mallia 
ja toiminnassa karttunutta tietoa (Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0-asumis- 
palveluissa -hanke). 
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Yhteiskehittämistä on tehty usean jäsenjärjestön kanssa Kuntoutussäätiön kanssa yhteistyössä järjestettyjen  
työpajojen avulla. Mukana kehittämistyössä ovat olleet Sininauhaliiton jäsenjärjestöt Manna-Apu ry, Vihreä Keidas 
ry, Suomen Caritas ry, Sininauhasäätiö, Jyväskylän Suvanto ry ja Tukikohta diakonia ry. 

Jäsenjärjestöjen hyvä tuntemus asiakkaiden työllistymisen esteistä, palvelutarpeista ja tarvittavista palveluista sekä 
heidän pitkäaikeinen kokemuksensa paljon tukea työllistymiseen tarvitsevien ihmisten kanssa työskentelystä, on 
tuonut Nivel-mallin kehittämistyöhön vahvan käytännön näkökulman. 

 
 

 

Kenelle ja miten Nivel-toimintaa voidaan järjestää? 

Paljon tukea työelämävalmiuksien vahvistumiseen tarvitsevilla henkilöillä voi olla monia samanaikaisia ja  
kasautuvia vaikeuksia. Haastava elämäntilanne, heikot voimavarat ja muut tekijät kuten koulutuksen ja osaamisen 
vajeet, ajanhallinnan puutteet, terveydelliset ongelmat, päihderiippuvuus tai keskeneräinen kuntoutus, pitkäaikais-
työttömyys, talousvaikeudet, kielivaikeudet sekä heikko motivaatio ja arjentaitojen puutteet ovat yleisiä  
työllistymisen esteitä. 

Nivel-malli on toimintamalli, jossa tarkastellaan asiakkaan koko elämän kokonaisuutta. Toiminta on tavoitteellista 
ja perustuu suhdeperusteiseen, reflektiiviseen ja asiakasosallisuutta vahvistavaan toimintakulttuuriin sekä  
yksilöllisesti räätälöityyn tukeen ja ohjaukseen. Nivel-malli on toimintaa, joka luo vahvan alun asiakkaan  
ensimmäiselle askeleelle kohti työllistymisen polkua. 

 

 

KUVA 5. Nivel-malli (Kuva: Oskari Huolman). 



 

 KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 67/2023  

40 

Nivel-malli on tarkoitettu henkilöille, joilla ei vielä ole riittäviä valmiuksia tai voimavaroja siirtyä kuntouttavaan  
työtoimintaan, ja jotka tarvitsevat laaja-alaista tai pitkäkestoista tukea vahvistaakseen työelämävalmiuksiaan.  
Mallin toiminnassa korostuvat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, joilla tähdätään onnistuneeseen  
kuntouttavaan työtoimintaan siirtymiseen. 

Nivel-mallin toiminnalla tuetaan kuntoutumista ja vahvistetaan työelämävalmiuksia. Toiminta tarjoaa tarvittavia 
eväitä sosiaalisten taitojen, henkilökohtaisten voimavarojen ja hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn  
vahvistumiseen sekä arjen perustaitoihin, kuten ravitsemukseen ja päivärytmiin. 

Hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan palvelupäätöksistä ja ohjautumisesta vastaavien toimijoiden kanssa 
luodaan selkeät yhteistyöprosessit ja -käytännöt, jotka tukevat onnistunutta siirtymistä ja kuntouttavaan  
työtoimintaan kiinnittymistä. 

Nivel-malli on järjestöjen tuottamaa palvelua, joka sijoittuu hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin 
sosiaalipalveluihin. Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää kahdella tavalla: 

• erillisenä palveluna ennen kuntouttavaan työtoiminaan siirtymistä tai 
• rakentamalla Nivel-mallista kiinnittymistä tukeva jakso kuntouttavan työtoiminnan aloitusvaiheeseen. 

Näin Nivel-mallilla voidaan mahdollistaa asiakkaiden tarpeenmukainen ja oikea-aikainen tuki hyvinvointialueilla, 
vaikka kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumisessa tai sen järjestämisessä olisi hyvinvointialueiden välisiä eroja. 

 

 
 

 

KUVA 6. Nivel-malli työllisyyden ekosysteemissä (Kuva: Oskari Huolman). 
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Nivel-mallin keskeiset vaiheet 

Nivel-mallin toiminnassa edetään kolmivaiheisesti: 

 
Vaiheet ja niiden tavoitteet ovat osin päällekkäisiä. Mallin kullekin vaiheelle on asetettu omat tavoitteet, joiden  
lisäksi tavoitteiden asettelua ohjaavat yksilön henkilökohtaiset kuntoutumistarpeet, jotka vahvistavat myös  
siirtymään tarvittavia valmiuksia ja voimavaroja. Mallin aktivointivaiheessa saatetaan tunnistaa, että asiakas  
hyötyisi jostakin muusta palvelusta. Silloin hänet ohjataan kyseisen tuen piiriin. 

Aktivointi: Yhteistyösuhde muutoksen mahdollistajana. Kiinnittyminen yhteisöön, osallisuuden ja arjentaitojen 
vahvistuminen. Keskeistä on toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksellisten tarpeiden selvittäminen. 

Voimaantuminen: Tavoitteellinen työskentely ja yksilölliset tukitoimet identiteetin ja toimijuuden vahvistajina. 
Rohkaistuminen sekä taitojen ja valmiuksien karttuminen. Keskeistä on kuntoutumisrauhan (toimeentulo, etuudet, 
elämäntilanne) varmistaminen ja henkilökohtainen tuki ja ohjaus. 

Kuntouttavaan työtoimintaan hakeutuminen ja aloittaminen: Määritellyt ja selkeät toiminta- ja yhteistyö- 
käytännöt varmistavat onnistuneen kuntouttavaan työtoimintaan siirtymisen ja kiinnittymisen. Keskeistä on  
varmistaa yhteistyön jatkuminen ja siirtymisen onnistuminen sekä mahdollisten riskien ennakointi. 

 

aktivointi 

voimaantuminen 

kuntouttavaan työtoimintaan hakeutuminen ja aloittaminen 

KUVA 7. Nivel-mallin vaiheet (Kuva: Oskari Huolman). 
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Kehittämistyön seuraavat askeleet 

Nivel-mallia pilotoidaan ja edelleen kehitetään pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta vuonna 2023.  
Pilotointien yhteydessä mallia kehitetään yhdessä toimintaan osallistuvien ihmisten kanssa. Pilotoinnin aikana  
Nivel-työskentelyn tueksi kehitetään toimintatapoja, kuten yhteiset käytännöt toiminnan tuloksellisuuden  
mittaamiseen. 

Tähänastinen yhteiskehittäminen on ollut kiinnostava ja oivalluttava oppimisprosessi. Erityisen arvokasta on ollut 
se, että monet eri toimijat ovat yhdistäneet osaamisensa. Kerromme mieluusti lisää kokemuksistamme ja  
havainnoistamme mallin työstämisen edetessä. 
 

Järjestöjen rooli ja tehtävät tulevaisuudessa työllistymisedellytyksiä 
parantavassa toiminnassa 

Mitä järjestöjen rooliin tulee nyt ja tulevaisuudessa, niin voidaan todeta, ettei julkinen puoli kykene pitkäkestoiseen 
toimintaan. Järjestöjen paikka on siis juuri siinä, että esimerkiksi asunnottomuus- ja/tai huumeidenkäyttöhistorian 
omaavat ihmiset saataisiin tuen ja palveluiden piiriin, jotta he voisivat kouluttautua ja päästä eteenpäin. Nivelmalli 
olisikin juuri hyvä alku tällaiseen. Se vastaisi sosiaalista kuntoutusta, joka olisi suunnattu tietylle kohderyhmälle, 
kuten heille, joiden polku eteenpäin on rakennettava heitä tukien, ei vaan työtä varten vaan myös monien muiden 
asioiden haltuun ottamiseksi.  

Järjestöillä on haasteensa 

Järjestöillä pitäisi olla myös selkeä rooli hyvinvointialueiden palvelujärjestelmässä.  
Lisäksi rahoitusmenettelyä pitäisi purkaa. Ja mitä hankkeisiin tulee; aina ei tarvita uutta 
hanketta, koska toiminnat saattavat olla olemassa jo olevassa hankkeessa. Tämä voi 
edesauttaa tavoitteiden saavuttamistakin. Tavoitteiden asettelussa on myös  
huomioitava vaihtelevat kriteerit. Esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan pääsyn  
kriteerit vaihtelevat hyvinvointialueittain. Myös käytänteet vaihtelevat eri paikoissa. 
Tämä on ratkaistava selvitystyöllä tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta ihminen pystyy ne 
kriteerit täyttämään. Yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos jokin tarvittava  
palvelu ihmisen auttamiseksi on läheltä saatavissa – vaikka naapuritoimijalta, oli tämä 
sitten järjestö tai julkisen puolen edustaja – niin rakennetaan se yhteistyö ihmisen 
vuoksi, ettei hän tipahda tyhjän päälle.  
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OSIO 5: Kehittäjän muistilista 

Oppaan lopuksi kokoamme yhteen kehittäjän muistilistan. Mitä on tärkeää huomioida, kun kehittämistä  
käynnistetään? Millä tavoin tutkimus ja arviointi voi tukea kehittämistyötä? 

Kumppanuudet ovat tärkeitä järjestöille – miten niitä voi rakentaa tavoitteellisesti ja kestävästi? Entä miten voit 
varmistaa kehittämistyösi tulosten hyödyntämistä ja leviämistä? 

1. Tavoitteet ovat kaiken a ja o 

Kun lähdet suunnittelemaan ja ideoimaan järjestösi kehittämistyötä, käytä riittävästi aikaa tavoiteasetantaan. Tällä 
on vaikutuksia siihen, minkälainen toimintamuoto on tarkoituksenmukaisin.  

Työllisyysedellytyksien parantamisen ydin on kohderyhmien taitojen, osallisuuden ja valmiuksien vahvistamisessa. 

 

Kimmo Kumlanderin23 esittämää jaottelua hyödyntäen voidaan tunnistaa esimerkiksi 
seuraavanlaisia lähtökohtia toimintamuodon valinnalle: 
 
Toiminnan tavoitteet ja tavoitellut hyödyt:  
Mitä halutaan vahvistaa – osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja, arjen taitoja ja hallintaa, osaa-
mista, yleisempiä työelämävalmiuksia, työhön hakeutumistaitoja vai työssä pysymistä. Usein 
kyse on monen asian samanaikaisesta vahvistamisesta. Sininauhaliiton Nivel-malli on esimerkki 
toiminnasta, jossa siirrytään askel askeleelta kohti vaativampia tavoitteita.  
 
Toimintamuodot:  
Yksilöllinen ohjaus ja tuki, ryhmätoiminnot, avoimet ryhmätoiminnot, työhön ja työpaikoille  
jalkautuva tuki. Digitoiminta – läsnätoiminta – hybriditoiminta. 
 
Jatkuvuus:  
Lyhytkestoinen – pitkäkestoinen – jatkuva toiminta. 

 

 

 

 
23. https://yhteisomedia.fi/assets/files/2022/11/kumlander_Tyollistamismallit_171122.pdf 
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2. Luota kumppanuuksiin ja parviälyyn 

Verkostot ovat välttämättömiä järjestöille. Niissä jaetaan tietoa ja osaamista. Yhteistyö rakentaa myös sosiaalista 
pääomaa ja sitoutuneisuutta24. 

Verkostot sopivat järjestöjen yhteiskehittämiseen erinomaisesti. Ne ovat hierarkioita notkeampia työmuotoja. Tieto 
ja osaaminen kehittyvät ja elävät vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Verkostot eivät useinkaan ole pysyviä. Vakiinnuttamista ja verkoston kestävyyttä edistävät esimerkiksi pidempi- 
kestoinen rahoitus, osapuolten sitoutuneisuus ja luottamus toisiinsa sekä taitava verkoston koordinointi. 
Luottamus verkoston jäseniin rakentuu teoista.  

Innostava tulevaisuuden kuva eli visio on kokemustemme mukaan välttämätön verkostotoiminnassa. Kannattaa 
siis käyttää aikaa verkoston osapuolia sitovan yhteisen tavoitteen kirkastamiseen. 

 

Kun mietit verkostoitumista, on tarkoituksenmukaista selvittää, minkälaisia hyötyjä ja loppu- 
tuloksia verkostolta haet ja toivot:25 

 
 

 
24. Kuitunen & Haila (2006) Kuitunen, S & Haila, K (2006): Verkostoitumisen pakko? Kirjassa Kuitunen S, Niinikoski M-L 

(toim.) (2008) Osaamisklusterit innovaatioyhteisöjen rakentajina. Näkökulmia osaamiskeskusohjelman lisäar-
voon.  Työ- ja elinkeinoministeriö.   

25. Kuitunen & Haila (2006) Kuitunen, S & Haila, K (2006): Verkostoitumisen pakko? Kirjassa Kuitunen S, Niinikoski M-L 
(toim.) (2008) Osaamisklusterit innovaatioyhteisöjen rakentajina. Näkökulmia osaamiskeskusohjelman lisäar-
voon.  Työ- ja elinkeinoministeriö. 

KUVA 8. Verkostoitumistyypit (Kuva: Eemil Jussila). 
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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 joukkoja26. 

Voit hyödyntää parviälyä kahdellakin eri tavalla. Voit esittää ongelman tai haasteen valitsemalla laajasta ihmis- 
joukosta kohderyhmän, joka asiantuntijana alkaa ratkoa asiaa. Toinen tapa on osoittaa joukolle ihmisiä avoin 
haaste tai ongelma, johon joukon kiinnostuneet ja motivoituneet jäsenet tarttuvat ja muodostavat itse- 
organisoituvan parven27. 

Parviäly voi sopia jonkin ongelman ratkaisemiseen tai idean kehittelyyn joukkovoimaa hyödyntäen. Digitaaliset 
alustat mahdollistavat parviälyn käytön pienemmillekin järjestöille. 

 

 

 

 

 
26. https://digitalia.xamk.fi/julkaisut/files/2017/Parvi%C3%A4ly_ja_ongelmanratkaisu_digitaalisilla_alustoilla.pdf 
27. https://digitalia.xamk.fi/julkaisut/files/2017/Parvi%C3%A4ly_ja_ongelmanratkaisu_digitaalisilla_alustoilla.pdf 

Pohdittavaksesi: 
Mikä on sinun järjestösi kumppanuustavoite? 

• Haetteko uutta innovaatiota vai enemminkin uusia hyviä käytäntöjä järjestönne toimintaan? 

• Mikä on riskinottokykynne? 

• Voivatko yhteistyökumppanit täydentää toistensa osaamista tai arkitietoa? 

• Miten selvitätte osaamistarpeita verkostoja rakentaessanne? 

• Innovaatiotoiminta on uuden luomista, ja siihen liittyy aina riskejä. Toisaalta uudistuminen on 
välttämätöntä, koska kohderyhmien tarpeet ja yhteiskuntakin muuttuvat koko ajan. 

• Missä toiminnoissa ja toimenpiteissä voit rakentaa kumppanuuksia? Luonteva alusta ovat erilai-
set hankkeet, mutta ideoiden jakamista ja uuden luomista voi toteuttaa myös työpajoissa, vapaa-
muotoisissa keskusteluissa ja pyytämällä palautetta. 

• Voisitteko kokeilla parviälyn käyttöä verkostossanne? 

https://digitalia.xamk.fi/julkaisut/files/2017/Parvi%C3%A4ly_ja_ongelmanratkaisu_digitaalisilla_alustoilla.pdf
https://digitalia.xamk.fi/julkaisut/files/2017/Parvi%C3%A4ly_ja_ongelmanratkaisu_digitaalisilla_alustoilla.pdf
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3. Yhteiskehittäminen sopii hyvin järjestöjen toimintaan 

Yhteiskehittäminen on hyvä toimintatapa toimintamallien kehittämiseen. Yhteiskehittäminen on ihmisten välistä 
tavoitteellista yhteistoimintaa. Se edellyttää yhteistä tavoitteen asettelua ja osapuolten sitoutumista.  

Usein yhteiskehittämisellä viitataan myös asiakkaiden tai loppukäyttäjien osallisuuteen prosessissa. Kaiken  
kaikkiaan yhteiskehittämisessä on kyse ihmisten välisestä tavoitteellisesta yhteistyöstä 28. 

Yhteiskehittämistä voi käyttää moneen eri tarkoitukseen toimintamallien kehittämisessä. Sen avulla voi tunnistaa 
uusia asiakastarpeita, työstää ideoita, jalostaa toimintamalliaihioita eteenpäin, rikastaa omaa toimintamallia tai 
luoda verkostossa jotakin uutta. Yhteiskehittäminen on myös hyvä tapa oppia yhdessä.  

Yhteiskehittämisessä korostuvat ihmissuhdetaidot; empatia, vastavuoroisuus ja kyky aitoon dialogiin. Hyvä yhteis-
kehittäminen sallii erilaisia näkökulmia ja keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. Kuten verkostomalleissa yleensä, 
myös yhteiskehittämisessä tarvitaan fasilitointia. 

Yhteisövaikuttavuus on yksi yhteiskehittämisen tapa. Yhteisövaikuttavuudelle on viisi kriteeriä, joiden 
kaikkien tulee täyttyä29. Nämä ovat:  

 

 
28. Aaltonen, S., Hytti, U., Lepistö, T. ja Mäkitalo-Keinonen, T. (2016). Yhteiskehittäminen: kaikki siitä puhuu, mutta mitä se 

on ja miten siinä onnistua? Turun yliopisto. https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ajankohtaista/uutiset/Sivut/ Yhteiske-
hitt%C3%A4minen_kaikki-siit%C3%A4-puhuu,-mutta-mit%C3%A4-seon-ja-miten-siin%C3%A4-onnistua.aspx.  

29. https://itla.fi/yhteisovaikuttavuus/ 

toisiaan vahvistavat toiminnot 

yhteinen agenda ja tavoite jatkuva kommunikointi 

jaetut yhteiset mittarit taustatukiorganisaatio 
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Yhteisövaikuttavuus-toimintatapa sopii monimutkaisten ja monialaisten ongelmien käsittelyyn. Toimintatavassa 
tarkastellaan toimijoiden ja tekojen välisiä keskinäisiä riippuvuuksia. Siinä vahvistetaan toimia, joilla osapuolet  
voivat päästä yhteiseen tavoitteeseensa30. 

  

 
30. Yhteisövaikuttavuus-viitekehyksen ovat kehittäneet alun perin John Kania ja Mark Kramer Yhdysvalloissa 2011. Suo-

messa viitekehystä on jalkauttanut erityisesti Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. 
 

Olisiko yhteiskehittäminen tarkoituksenmukaista järjestöllenne? 

• Mitä tavoitteita voitte asettaa yhteiskehittämiselle? Keiden kaikkien olisi syytä olla mukana? 

• Mitä taitoja yhteiskehittäminen edellyttää osallistujilta? Miten oma järjestösi voi tukea näiden  
taitojen kehittymistä? 

• Entä voisitteko hyödyntää yhteisövaikuttavuuden viitekehystä järjestöjen ja julkisen sektorin  
toimijoiden välisessä yhteistyössä? 
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4. Hyödynnä tutkimusta ja arviointia 

Kiinnostava tutkimustulos voi toimia lähtölaukauksena kehittämiselle. Tutkittu tieto lisää vakuuttavuutta  
hakemukseesi, 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 tutkimustulos yksinäisyyden lisääntymisestä osoittaa, että 
tätä koskevalle toimintamallille on tarvetta. Samoin työkykykoordinaattoritoimintamallin hyötyjä koskevat tulokset 
voivat antaa perusteen yhdistää omaan hankehakemukseen tätä koskevia elementtejä.  

Tutkimustuloksista saat ideoita myös jatkokehittämiseen. Miten toimintamallista saataisiin vielä tuloksellisempi ja 
vaikuttavampi?  

 

Itsearvioinnit on hyvä yhdistää sidosryhmiltä kerättyyn arviointitietoon. Mitä odotuksia meillä itsellämme on ja  
miten nämä omat arviomme mahdollisesti eroavat ja ovat yhteneviä sidosryhmien näkemysten kanssa? Miten me 
itse arvotamme tuloksia, ja miten sidosryhmät katsovat meidän onnistuneen? 

  

Pohdittavaksesi 

Tutkittua tietoa työllistämisen toimintamalleista on varsin paljon olemassa. 

• Mikä olisi järjestöllesi hyvä tapa kerätä ja analysoida tätä tietoa? 

• Teettekö sitä itse vai haetteko hyvän kumppanin tukemaan tutkimustiedon kerryttämistä ja  
analysointia? 
 

Arvioinnista saat tukea kehittämistyöhön sen eri vaiheissa. 

• Missä olemme onnistuneet, missä olisi parantamisen varaa? 

• Mistä meidän kannattaa ottaa opiksi jatkoa ajatellen? 

• Onko meille arviointien kautta muodostunut ymmärrystä kehittämistoiminnan paremmasta  
johtamisesta ja toteutuksesta, jota voimme käyttää tulevaisuudessa – esimerkiksi prosesseissa 
tai toimintatapakuvauksissa?  

• Voimmeko tunnistaa arvioinnin avulla, miten yhteistyöverkostojamme kannattaisi kehittää? 
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5. Levitä ja skaalaa, jos mahdollista 

Yksi perusongelma Suomessa on, että kehittämisen tulokset jäävät helposti liian paikallisiksi, yhden organisaation 
sisäisiksi. Toimintamallien levittämistä ja skaalaamista uusille kohderyhmille tai uusille maantieteellisille alueille 
hankaloittaa meillä se, ettei tähän juurikaan ole rahoitusta järjestöille. Levittämistä voi kuitenkin toteuttaa eri tavoin 
ja hyödyntää siinä verkostoja. 

 

Näistä esimerkkikysymyksistä voi olla apua levittämistä ajatellen: 
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6. Tavoitteena sosiaalinen innovaatio? 

Suomessa järjestöt ovat kekseliäitä ja tuloksellisia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä. Sosiaalinen innovaatio on 
merkittävä uusi toimintamalli, palvelu tai konsepti, jonka ensisijaisena päämääränä on tuottaa sosiaalisia ja yhteis-
kunnallisia hyötyjä. Usein se on uudenlainen yhdistelmä jo olemassa olevia toimintatapoja, käytänteitä tai  
palveluita. 

Sosiaalisen innovaation tunnusmerkistö täyttyy, kun innovaatio on laajemmalle levinnyt. Pelkästään kehittäjä- 
yhteisön sisällä hyödynnetty toimintamalliuudistus ei tästä näkökulmasta katsoen ole sosiaalinen innovaatio. 

Kun suunnittelet kehittämistyön käynnistämistä, pohdi, voisiko kehittämistyöllä tavoitella sosiaalisia innovaatioita. 
Keitä tällöin tarvitset mukaan? Minkälaiset osaamiset ovat välttämättömiä? Kehittäjän taidot ovat usein erilaisia 
kuin taidot, joita tarvitaan mallin skaalaamiseen ja levittämiseen. Kumpikin vaatii omanlaistaan asiantuntemusta 
ja kokemusta. 

Mikä olisi toimintamallilla tavoittelemasi muutos yhteiskunnassa tai sosiaalisesti – koskeeko se esimerkiksi  
ihmisten hyvinvoinnin parantumista tai jatkopolkujen löytymistä? 

 

  

Pohdittavaksesi 
 
Innovaatioille tyypillistä on poikkisektoraalisuus ja monialaisuus. Mieti, olisiko hyvä sparrata kehittämis-
työtä oman toimialan, esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorin, ulkopuolisilla tahoilla. 

Minkälaisia vaikutuksia sosiaalisella innovaatiolla tavoittelette? Sosiaalisen innovaation on lähtökohtaisesti 
tarkoitus tuottaa inhimillistä ja yhteisöllistä hyvää. 

Olisiko kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista muodostaa kehittämis- tai innovaatioverkosto eri  
toimialojen edustajien kesken? 
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Kuntoutuksen suunnannäyttäjä 
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