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1 Johdanto 

 

 

Suomeen on 1990-luvun laman jäljiltä muodostunut rakenteellista työttömyyttä, jossa työ-

voiman tarjonta ei vastaa kysyntään. Työttömyys vaikuttaa negatiivisesti yksilön elämään 

ja sen hoito on suuri sosiaalimenojen kustannuserä. Työllisyysasteen nostamiseksi raken-

teellinen työttömyys on purettava ja työurat pidennettävä. (Ala-Kauhaluoma 2007, 1, 7 8.) 

 

Vuoden 2010 lopulla työttömiä työnhakijoita oli 244900, joista 142000 rakennetyöttömiä. 

Kaikki rakennetyöttömät eivät voi huonosti, mutta työttömyyden jatkuessa riski menettää 

työ- ja toimintakykyä lisääntyy. Useimmat rakennetyöttömätkin tarvitsevat ensisijaisesti 

työtä, eivät kuntoutusta. (Karjalainen 2011, 92.) 

 

Työllistämistuki on perinteinen työvoimapoliittinen normaalitoimenpide. Tukityöllistämi-

nen ei juuri auta avoimille työmarkkinoille työllistymisessä. Työllistämistuen vähäinen 

vaikuttavuus johtuu osaltaan siitä, etteivät työllistämistuella järjestetyt avustavat työtehtä-

vät valmenna avoimilla työmarkkinoilla oleviin työpaikkoihin (Työministeriö 2003, 81). 

Työhönvalmennus on uudehko työllistymisen tukemisen malli. Nykymuotoinen työhön-

valmennuskaan ei usein johda työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Kristiina Härkä-

pää (2010) esitti erääksi syyksi, ettei työnantajien tarpeita ole huomioitu työllistämisessä. 

Työnantajat olisivat valmiimpia palkkaamaan vajaakuntoisia tai muutoin vaikeasti työllis-

tyviä, jos työnantaja saisi apua työllistetyn ohjaamisessa ja tukemisessa. 

 

Kuntoutuksessa on perinteisesti kuntoutettu vajaakuntoisia takaisin työkykyiseksi. Työttö-

myys heikentää työkykyä ja on selvä terveysriski (ks. Kortteinen & Tuomikoski 1998, 38, 

53). Vakituisessa työsuhteessa olevilla ihmisillä on etuja (työterveyshuolto, varhainen am-

matillinen kuntoutus, tyky-toiminta), jotka tukevat heidän työ- ja toimintakykyään, mutta 

työttömillä tai pätkätyöntekijöillä tällaisia työkykyä ylläpitäviä rakenteita ei ole. Työllisty-

mistä ja hyvinvointia tukevien ohjelmien ja kuntoutustoiminnan päämäärät ovat usein yksi-

lön resurssien, vaikutusmahdollisuuksien ja elämänhallinnan vahvistaminen (ks. Ala-

Kauhaluoma 2007, 180). 
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Jukka Valkonen, Ulla Peltola ja Kristiina Härkäpää (2006, 70) totesivat tutkimuksessaan 

mielenterveyskuntoutujien työllistymismalleista, että työn tekeminen itsessään kuntouttaa 

ja että työkyky realisoituu parhaiten luonnollisessa työssä. Kuntoutumisen ajatellaan liitty-

vän positiivisiin merkityksiin, joita kuntoutujat antavat työlle. 

 

Pitkäaikaistyöttömien on vaikea päästä kuntoutukseen. Sosiaalisia syitä ei huomioida am-

matillisen kuntoutuksen perusteissa, vaikka pitkään jatkuneeseen työttömyyteen liittyy 

usein juuri psykososiaalista huonovointisuutta. Työ- ja sosiaalihallinnon normaalitoimien 

rinnalla Suomessa tuetaan työllistymistä ja hyvinvointia lukuisissa projekteissa. Projekti-

toiminta on nykyään vaihtoehto paneutua pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen kuntoutukselli-

sesti. Projektit ovat usein non-institutionaalista kuntoutusta, jolloin niissä ei puhuta amma-

tillisesta tai sosiaalisesta kuntoutuksesta. (Karjalainen 2011, 94–95.)  

 

Euroopan unioni ohjaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella projektien työtä työl-

lisyyspoliittisten tavoitteidensa mukaisiksi. Näissä projekteissa tavallisia työorientaatioita 

ovat heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten palveluohjaus (case management), val-

taistuminen (empowerment) ja aktivointi. Suomessa työhallinto valvoo projektien toimin-

taa. Työhallinnon vaikutus näkyy eniten projektien valinta- ja rakennusvaiheessa. (Ala-

Kauhaluoma 2007, 37.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pitkäaikaistyöttömien työllistymishankkeen asiakkaiden 

kokemuksia työttömyydestä ja työllistymisestä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

asiakkaiden näkökulmasta, mikä hankkeessa tai muutoin tukee onnistunutta työllistymistä 

ja mikä on työn merkitys työllistyneelle.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat työllistymishankkeen työllistyneet tai koulutuksen aloit-

taneet asiakkaat. Hankkeen asiakkaat olivat pitkäaikaistyöttömiä (rakennetyöttömyys), jot-

ka voisivat työllistyä pienellä lisätuella. Asiakkaat tulivat hankkeeseen itsenäisesti tai esi-

merkiksi sosiaalitoimiston tai työ- ja elinkeinotoimiston lähettäminä. Asiakkaat saivat työl-

listymisprosessissaan tukea työhönvalmentajalta. Yksilöllinen työhönvalmennussuunnitel-

ma laadittiin yhteisessä palaverissa asiakkaan, työhönvalmentajan ja lähettävän tahon kes-

ken. 
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Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on työllistyvyys laajana lähestymistapana työs-

säoloon ja työttömyyteen sekä työn merkitys. Työllistyvyystekijät liittyvät yksilöön, hänen 

henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa ja ulkoisiin työmarkkina- ja yhteiskuntatekijöihin. Työn 

merkitys jäsentyy työn sosiaaliseen, taloudelliseen sekä henkiseen ja toiminnalliseen ulot-

tuvuuteen. Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään teoreettisia lähtökohtia. 

 

Tutkimusraportin kolmannessa luvussa tarkastellaan aihealueen aiempia tutkimuksia. 

Useissa tutkimuksissa 2000-luvulla on selvitetty työvoimapoliittisia toimenpiteitä sekä 

työllistymishankkeita eri kohderyhmille ja niiden vaikuttavuutta. Tutkimuksissa on käsitel-

ty ainakin toimenpiteisiin osallistuneiden taustoja, työllistymisen esteitä, työllistyneiden 

määriä, interventioiden sisältöjä ja vaikuttavuutta työllistymisnäkökulmasta. Tutkijat pitä-

vät työllistymisen parantamisessa tärkeänä työnantajayhteistyön kehittämistä. 

 

Neljännessä luvussa käsitellään tämän tutkimuksen toteuttamista. Tutkimus on laadullinen 

tutkimus, jonka aineisto kerättiin keväällä 2011 teemahaastatteluilla työllistymishankkeen 

yhdeksältä asiakkaalta. Aineiston analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Vii-

des ja kuudes luku ovat tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten kysymysten pohdintaa. 

 

Tulokset kerrotaan luvuissa seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Tulokset jäsenneltiin seu-

raaviin teema-alueisiin: työn ja työttömyyden merkitys ja työllistymiskokemukset, työllis-

tymistä tukevat ja estävät tekijät sekä kokemukset hankkeesta. Viimeinen luku on tulosten 

pohdintaa. 
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2 Käsitteelliset ja teoreettiset lähtökohdat 

 

 

2.1 Työelämä  

 

Yhteiskuntaa ja sen muutosta on tulkittu monella tapaa. Ammatillisen kuntoutuksen näkö-

kulmasta tärkeä teema on työmarkkinoiden muutos. (Suikkanen & Lindh 2010, 53–54.) 

Richard Sennett (2002, 27) totesi työn muuttuneen paljon historiallisessa ajassa, ja näiden 

muutosten vaikutus yksilöön on suuri. Edellisellä sukupolvella oli lineaarinen elämäntarina, 

johon sosiaaliset ja taloudelliset tapahtumat kasautuivat, mutta nykyään eletään jatkuvassa 

muutoksessa. Ihmiselämän tapahtumilla ei tunnu olevan keskinäisiä yhteyksiä.  

 

Sennett (2002) tiivisti nykyajan työelämän ulottuvuuksista hyvinvointia vaarantaviksi teki-

jöiksi ajelehtimisen, joustavuuden, käsittämättömyyden ja riskinoton. Joustavuuden ja jat-

kuvien muutosten vuoksi yksilöiden on hankala ymmärtää kokonaisuuksia ja on vaikeaa 

nähdä, mikä omissa piirteissä on arvokasta. Joustavuus ahdistaa, kun ei voi tietää, mikä työ 

pysyy tai sopii itselle ja mitä riskejä kannattaa ottaa. Hyvinvointipuskurina puolestaan Sen-

nettin mukaan toimii sosiaalinen tuki. Epäonnistumisen tai riittämättömyytensä keskellä 

ihminen saa voimaa yhteisöllisyydestä, yhteisestä vastuun kantamisesta.  

Myös Lindh (2007, 42 43) katsoi työelämän muutoksen tuoneen uusia haasteita työelämäs-

sä selviytymiselle. Kilpailu työmarkkinoilla on koventunut 1990-luvulta lähtien, koska 

palkkatyöpaikkojen kokonaismäärä ei enää kasva voimakkaasti ja samaan aikaan työpaik-

koja on vähennetty. Yksi koulutus ja oman alan ammattitaito eivät enää välttämättä riitä 

työpaikan saamiseen. Koulutus on mahdollisuus päästä työmarkkinoille, mutta kilpailuti-

lanteissa ja muutoksissa sosiaaliset taidot ja itsensä markkinointi korostuvat. 

Lindhin (2007, 48) mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömillä, ikääntyvillä ja vajaakuntoisil-

la on ollut vaikeuksia integroitua työelämään. Yksilön työmarkkina-asema vaihtelee useas-

tikin elämänkulun aikana. Yksilön on kehitettävä omia työmarkkinavalmiuksiaan jatkuvasti 

ja myös epävarmuuden sietämisestä on tullut tärkeää. Yksilöt tarvitsevat yhteiskuntapolitii-

kan ja asiantuntijoiden tukea identiteettinsä ja elämänsä rakentamisessa. 
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Työmarkkinoilla vaadittava pätevyys ja suoriutumiskyky muuttuvat yhä nopeammin. Yksi-

lön on vastattava muutoksiin pärjätäkseen työmarkkinoilla. Modernissa työelämässä vaadi-

taan perinteisten tuotannollisteknisten kvalifikaatioiden eli ammattipätevyyden lisäksi so-

siokulttuurisia kvalifikaatioita eli lähinnä vuorovaikutus-, tiimityö ja verkostoitumistaitoja. 

Lisäksi työntekijältä vaaditaan sitoutumista, muutosvalmiutta ja itseohjautuvuutta sekä so-

peutumista työhön ja työyhteisöön ja jatkuvaa työssä oppimista ja työn ja osaamisen kehit-

tämistä. (Lindh 2007, 44.) (Ks. Tuulikki Petäjäniemi 2002, 59.)  

 

Palkkatyöyhteiskunnan avointen työmarkkinoiden rinnalle on muodostettu välityömarkki-

nat. Välityömarkkinat ovat asiakkaalle reitti avoimille markkinoille. Välityömarkkinoihin 

kuuluvat esimerkiksi työpajat, kuntouttava työtoiminta, sosiaaliset yritykset ja työharjoitte-

lu. Jotkut asiakkaat palaavat työvoiman peruspalveluihin ja joillekin asiakkaille välityö-

markkinat ovat pysyvä ratkaisu. (Suikkanen 2010, 6.) Työpajat ovat sosiaalisen työllistämi-

sen yksiköitä, joissa tuetaan asiakkaiden elämää ja työhön kiinnittymistä. Työpajatoiminta 

on aloitettu Suomessa 1983. Työpajat oli suunnattu pääasiassa nuorille 1990-luvun loppuun 

saakka. 2000-luvulla toimintaa on suunnattu myös pitkäaikaistyöttömille aikuisille. (Pekka-

la 2004, 13–17.) 

 

 

2.2 Työllistyvyys 

 

Työllistyvyys voidaan määritellä yksilön kykynä pitää tai saada haluamansa työpaikka (ks. 

De Cuyper & De Witte 2011, 154). Aukje Nauta ym. (2009, 235) määrittelivät työllisty-

vyyden kolmesta näkökulmasta: taloudellis-sosiaalinen, yksilö- ja organisaationäkökulma. 

Taloudellis-sosiaalinen työllistyvyysnäkökulma erottaa työlliset ja työttömät. Sen erityis-

piirre on, että se on läheisessä suhteessa yhteiskuntapolitiikkaan, joka kannustaa työttömiä 

työmarkkinoille. Interventioiden kohteena ovat olleet erilaiset ryhmät: henkilöt, joilla on 

fyysinen tai psyykkinen haitta, naiset, nuoret ja vähemmistöt. Yksilönäkökulma on tullut 

esiin 1990-luvulla siirtäen huomion vähäosaisista koko väestöön. Yksilönäkökulmassa ko-

rostuu ammattien muuttuminen yhä hahmottomammiksi, yksilöiden ammatillinen mukau-

tuminen ja kehittyminen, liikkuvuus, ammatillinen asiantuntemus, persoonallinen kehitty-
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minen sekä elinikäinen oppiminen. Organisaationäkökulma korostaa organisaatioiden mu-

kautumista muuttuviin vaatimuksiin lisääntyvän kansainvälistymisen ja teknologian muut-

tumisen vuoksi. 

 

Inmaculada Silla ym. (2009, 741) toteavat, että työllistyvyyttä on määritelty monin tavoin, 

mutta suurin yksimielisyys on siitä, että työllistyvyys tarkoittaa työntekijän mahdollisuuk-

sia löytää vaihtoehtoinen työpaikka työmarkkinoilta. Työllistyvyyteen liitetään objektiivisia 

tai subjektiivisia indikaattoreita. Objektiivisesti työllistyvyyttä mitataan inhimillisen pää-

oman tai uran kautta. Voidaan mitata koulutustasoa, ammattiasemaa tai työpaikanvaihto-

määriä. Subjektiivisesti voidaan tarkastella työntekijöiden havaintoja tarjolla olevista vaih-

toehdoista.  

 

Ronald W. McQuaid ja Colin Lindsay (2005, 208) puolestaan selittävät työttömyyttä ja 

työssäoloa laajalla työllistyvyyden käsitteellä (kuvio 1), joka sisältää sekä työvoiman tar-

jonta- että kysyntätekijöitä. He toteavat päättäjien usein käyttävän työllistyvyys-termiä liian 

kapeasti yksilön ominaisuuksiin ja työllistymistaitoihin liitettynä, kun pitäisi tunnustaa 

myös henkilökohtaisen tilanteen, työmarkkinoiden olosuhteiden ja muiden ulkoisten teki-

jöiden vaikutus työttömyyteen tai työllisyyteen.  

 

Yksilötekijät Henkilökohtaiset olosuhteet Ulkoiset tekijät 

Henkilökohtaiset ominai-

suudet ja taidot 

Työmarkkina-asema 

Sosiodemografiset tekijät 

Terveys 

Liikkuvuus 

Huoltovelvollisuudet 

Taloudellinen tilanne 

Sosiaalinen tuki 

Yhteisön työkulttuuri 

Työmarkkinatekijät 

Talouden vakaus 

Työpaikkojen laatu 

Rekrytointitavat 

Työvoimapoliittiset palvelut 

Muut palvelut 

Kuvio 1 Työllistyvyyden viitekehys (McQuaid & Lindsay 2005, 209 210.) 

 

Yksilöllisten ja ulkoisten tekijöiden vuorovaikutus vaikuttaa henkilön kykyyn toimia te-

hokkaasti työmarkkinoilla. Yksilöllisiä tekijöitä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet ja tai-

dot, esimerkiksi sosiaaliset taidot, luotettavuus ja työhalukkuus; henkilökohtainen kompe-

tenssi, esimerkiksi ahkeruus, aloitteellisuus ja sisäinen motivaatio; eritasoiset taidot, esi-
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merkiksi hyvä lukutaito, vuorovaikutustaidot ja tiimityöosaaminen, pätevyys ja koulutus; 

työtuntemus eli työelämätaidot, työkokemus ja ammatillinen osaaminen. Työnantajat vaati-

vat työllistettäviltä yhä enemmän myös tunne- ja estetiikkataitoja etenkin asiakastyössä. 

Viime vuosina yrittäjyyskyvytkin ovat tulleet tärkeämmiksi, samoin sopeutuminen organi-

saatioon ja sen henkilöstöön on yhä merkittävämpi yksilötekijä. McQuaid ja Lindsay luo-

kittelevat myös työmarkkina-aseman eli työmarkkinoille kiinnittymisen asteen yksilöteki-

jöihin. (McQuaid & Lindsay 2005, 208, 210.) 

 

Yksilöllisiä tekijöitä ovat lisäksi sosiodemografiset tekijät kuten etnisyys, sukupuoli ja ikä. 

Nämä voivat vaikuttaa henkilön motivaatioon tai kykyyn suorittaa tiettyjä töitä. Lisäksi yk-

silötekijöihin sisältyvät terveys-, hyvinvointi- ja työnhakutekijät. Työllistyvyyteen vaikut-

tavat myös yksilön joustaminen palkkavaatimuksissaan ja maantieteellinen liikkuvuus. 

(McQuaid & Lindsay 2005, 211.) 

 

Toinen ryhmä työllistyvyyden osatekijöitä ovat henkilökohtaiset olosuhteet, joihin kuuluu 

sosioekonomisia kontekstitekijöitä suhteessa yksilön sosiaaliseen ja kotitalouden tilantee-

seen. Nämä voivat vaikuttaa kykyyn ja halukkuuteen vastaanottaa työtä tai sosiaaliseen 

paineeseen hyväksyä tai hylätä työmahdollisuuksia. Tällaisia tekijöitä ovat huoltovelvolli-

suudet, taloudelliset resurssit, sosiaalinen tuki ja työkulttuuri. Onko vallitseva, yksilön 

asenteisiin ja pyrkimyksiin vaikuttava, työkulttuuri työhön kannustava. Onko asuminen 

kunnossa, saako perhe taloudellista tukea, onko työnhakijalla mahdollisuus liikkua omalla 

autolla. (McQuaid & Lindsay 2005, 209, 212.) 

 

Työllistyvyyden ulkoisia osatekijöitä ovat työväestön kysynnän olosuhteet ja julkiset työl-

listyvyyttä tukevat palvelut. Työllistyvyyteen vaikuttavat työmarkkinatekijät: mille aloille 

työvoiman kysyntä paikallisesti kohdistuu, ovatko paikalliset työmarkkinat keskeisessä vai 

syrjäisessä suhteessa keskusteollisuuteen, mikä on työpaikkojen ammattirakenne ja niin 

edelleen. Kysyntätekijöitä ovat lisäksi talouden vakaus, työpaikkojen laatu sekä palkkaus ja 

työnantajien rekrytointitavat. (McQuaid & Lindsay 2005, 209, 213.)  

 

Työllistyvyyden ulkoisia tekijöitä, jotka mahdollistavat tai tukevat työllistymistä, ovat 

myös työvoimapolitiikka ja muut poliittiset tekijät. Työllistymiseen vaikuttavat työvoima-
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poliittiset palvelut, niiden saatavuus ja läpäisevyys. Millaista neuvonta ja työnhakuteknolo-

gia ovat, käyttävätkö työnantajat ja -hakijat palveluita ja uskovatko he niihin. Mikä on pal-

veluiden olemus, tuottavatko ne hyvinvointia työhön, vai aktivoivatko, mitä velvoitteita on. 

Työvoimapolitiikkaan kuuluvat työttömyyskorvaussysteemi, harjoittelumahdollisuudet, 

toimenpiteet, joilla helpotetaan koulutuksesta työhön siirtymistä sekä työllistyvyyskysy-

myksistä keskustelu oppilaitoksissa. Muita poliittisia tekijöitä, jotka mahdollistavat työllis-

tymistä, ovat julkisen liikenteen, lastenhoidon ja muiden tukipalveluiden satavuus ja edulli-

suus. (McQuaid & Lindsay 2005, 210.) 

 

Työllistyvyys laajemman lähestymistavan mukaan on kokonaisvaltainen ja realistinen ku-

vaus tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön kulkuun työmarkkinoilla. Esimerkkinä McQuaid 

ja Lindsay mainitsevat, että henkilö ei ehkä kykene saamaan tai ottamaan työtä vastaan 

puutteellisen koulutuksen vuoksi. Lisäksi työllistymistä voi estää institutionaalisen infra-

struktuurin puute, kuten lastenpäivähoidon tai julkisen liikenteen puute. Eräs työmarkki-

noiden kysyntätekijä liittyy työnantajan etuun eli työnantaja tarjoaa ainoastaan vuorotyötä 

tai syrjii joitain ryhmiä. Nämä tai jotkut muut tekijät voivat yksin tai yhdessä vaikuttaa 

henkilön työllistyvyyteen. Esimerkiksi, jos alueen työnantajat harjoittavat syrjintää, syrjit-

tyyn ryhmään kuuluva henkilö ei työllisty, vaikka hänellä olisi kaikki vaadittavat ominai-

suudet ja työllistymistaidot. (McQuaid & Lindsay 2005, 206 207.) 

 

Ronald W. McQuaid (2006, 407, 415) tutki suurkaupungin työttömien onnistunutta työnha-

kua. Hän käytti tutkimuksensa viitekehyksenä laajaa lähestymistapaa työllistyvyyteen. To-

dennäköisemmin työnetsintä onnistui, kun työttömällä oli ammattipätevyyttä, hyvät kom-

munikointitaidot, harkittuja työhakemuksia ja hyvät kulkuyhteydet. Työllistymistä vaikeut-

tivat pitkä työttömyys, ikä ja edellinen työtehtävä ruumiillisessa työssä sekä kilpailu työ-

paikoista. Työnantajat voivat epäillä, ettei ruumiillista työtä tehneellä ole niitä taitoja, joita 

työssä tarvitaan tai että taidot ovat rapistuneet. Kun työvoiman tarjontaa on paljon, työnan-

tajien vaatimukset lisääntyvät ja pitkäaikaistyöttömyys voi olla syy syrjäyttää hakija. 

 



9 

 

2.3 Työn merkitys 

Raija Julkunen (2002, 32) toteaa työeetoksen elävän hyvin vahvana suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Työn keskeisyys politiikassa perustuu historiallisesti vahvaan työn ideologiaan. 

Työnteko on oikeutus arvokkaalle elämälle. Julkunen esittikin ihmisarvon hävinneen 1990-

luvun lamassa työeetokselle. Työttömät alettiin nähdä aiempaa useammin yhteiskuntaa hy-

väksi käyttäviksi työn vieroksujiksi, jotka ovat itse vastuussa tilanteestaan. (Julkunen 2006, 

208.) 

Ihminen on Pauli Niemelää (2009, 219–220) lainaten läpikotaisin toiminnallinen olento. 

Yksilö on tekemisensä kautta myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toimija. Euroopan 

yhteisössä osallistuminen ja syrjäyttäminen ovat uusia tärkeitä hyvinvoinnin jäsentäjiä. 

Osallistumisen ja tekemisen ajatellaan tuovan hyvinvointia. Osallistuminen on uuden tason 

hyvinvointiparadigma entisten hyvinvoinnin tarve- ja resurssiteoreettisten lähestymistapo-

jen rinnalla. Työllä on suuri merkitys ihmiselle, koska työ tekemisenä tuottaa hyvinvointia 

osallisuutena. Työstä saatu palkka tuo varmuutta elämään, luo hyvinvointiresursseja. Lisäk-

si työ tuo hyvinvointia tarpeiden tyydyttämisen kautta. Työn merkitys voidaan jäsentää 

kolmeen pääulottuvuuteen: aineellinen, sosiaalinen ja henkinen. Aineellinen merkitys on 

työn suoma toimeentulo. Työn sosiaalinen merkitys sisältää yhteiskuntaan jäsentymisen, 

ystävyyssuhteet, turvallisuuden, tasa-arvon, arvonannon ja oikeudenmukaisuuden. Työn 

henkinen merkitys muodostuu siitä, että työ on toimintaa, jolla yksilö pyrkii käyttämään ja 

kehittämään kykyjään.  

Työn merkitystä ihmiselle voidaan tarkastella myös työorientaation kautta. Työn välineelli-

nen luonne tarkoittaa, että työtä tehdään ainoastaan palkan vuoksi ja työn sisältöön suuntau-

tuminen, että työtä tehdään sen itsensä vuoksi. Välineellinen suhtautuminen työhön on li-

sääntynyt kolmessakymmenessä vuodessa aiemmasta 18 prosentista 32 prosenttiin. Suurin 

välineellisesti työhön suhtautuva ryhmä ovat työttömät, joista yli puolet tekisi töitä palkan 

vuoksi. Vähän koulutetuista yli 40 % suhtautuu työhön välineellisesti ja esimiehistä sekä 

yrittäjistä viidennes. Akateemisesti koulutetuille työn sisältö on merkittävintä, heistä 14 % 

suhtautuu työhön välineellisesti. (Melin & Blom & Kiljunen 2007, 14, 17.)  

Lisäksi työn merkitys voi tulla työn aikaa jäsentävästä luonteesta Työ jäsentää palkka-

työyhteiskunnassa aikaa työaikaan ja vapaa-aikaan. Vuoden 2005 ISSP (International So-
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cial Survey Programme) -kyselyssä runsas kolmannes työntekijöistä olisi ollut valmis ly-

hentämään työaikaansa, vaikka palkkakin vastaavasti pienentyisi. Innokkaimpia työajanly-

hentäjiä olisivat lapsiperheet, tietotyöläiset ja johtajat. Työttömät, opiskelijat ja kaikkein 

pienituloisimmat olisivat valmiita lisäämään työaikaa. (Melin ym. 2007, 10 11.) 

Ihminen omaksuu työn merkityksen kokemisen kulttuurisesti. Suomalaisessa kulttuurissa 

on piilevänä näkemys työn tarpeellisuudesta hyvälle ihmiselämälle. Työn merkityksen ko-

keminen on voimakas, jos ihminen kokee työn olevan mahdollisuus tyydyttää tarpeitaan ja 

toiveitaan. Jos työ on erittäin tärkeä ihmisen elämässä, sen menetys on hänelle uhkaava. 

(Vesalainen & Vuori 1996, 7.) 

 

2.4 Työttömyys ja sen kokeminen 

 

Työttömyyden tyypit ovat kitkatyöttömyys, suhdannetyöttömyys, kausityöttömyys ja ra-

kennetyöttömyys. Kitkatyöttömyys johtuu siitä, että jotkut ihmiset ovat entisen ja uuden 

työpaikan välissä. Suhdannetyöttömyys johtuu työvoiman kokonaiskysynnän laskusta. Kun 

yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä laskee, irtisanotaan työvoimaa palkkojen las-

kemisen sijaan. Kausityöttömyys johtuu periaatteessa samoista syistä kuin suhdannetyöt-

tömyys, mutta tässä tapauksessa työvoiman kysyntä vaihtelee joillakin aloilla eri vuodenai-

koina. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi matkailupalvelut, rakennus-, maatalous- ja puutarha-

työt. Rakenteellinen työttömyys johtuu sitä, että työvoiman kysynnän ja tarjonnan ominai-

suudet eivät vastaa toisiaan eri tekijöistä johtuen (osaamisen kohtaamattomuus, palkkaus). 

Kysyntä ja tarjonta ovat näiden tekijöiden suhteen epätasapainossa. (Työministeriö 2003, 

9.) 

 

Rakenteellisen työttömyyden purkamisessa hankalinta on saada kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevat työttömät (vammaiset, vajaakuntoiset, pitkäaikaistyöttömät ja maahan-

muuttajat) työmarkkinoille. Riski työttömyyden pitkittymiseen on suuri, kun työttömän 

osaamistaso on heikko ja työmarkkinoiden kysyntään sopimaton. Vaikka työllisyys para-

nee, kysyntää ei ole tarpeeksi heikoimmassa asemassa olevien ryhmään. (Ala-Kauhaluoma 

2007, 8.) 
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Heponiemi ym. (2008, 15–17) totesivat katsauksessaan työttömyyden ja terveyden välisistä 

yhteyksistä, että työttömät voivat huonommin kuin työlliset. Työttömyyden vaikutukset 

eivät liity suoraan johonkin tiettyyn sairauteen tai oireeseen, vaan tutkimuksissa on saatu 

näyttöä työttömyyden vaikutuksista useaan eri sairauteen, esimerkiksi masennukseen ja 

sydäntauteihin. Tutkimusten näyttö työttömyyden ja terveyden yhteyksistä ei kuitenkaan 

ole riittävää, koska esimerkiksi verisuonitaudit kehittyvät pitkän ajan kuluessa. Lisäksi hei-

kon terveyden on todettu altistavan työttömyydelle. Heponiemen ym. mukaan työttömän 

työllistymisen varmaan työsuhteeseen on osoitettu parantavan työttömän hyvinvointia, jo-

ten monien tutkimusten voidaan nähdä vahvistavan käsitystä työttömyyden ja terveyden 

negatiivisesta yhteydestä. 

 

Työttömyys vaikuttaa koettuun toimintakykyyn ja itsetuntoon. Työttömyyttä voidaan tar-

kastella stressitilana. Psykologinen stressi aiheutuu yksilön ja ympäristön välisestä ristiriita-

tilanteesta, jolloin yksilön kyvyt, tarpeet ja tavoitteet ovat ristiriidassa ympäristön vaati-

musten ja mahdollisuuksien kanssa. Työttömyydessä ristiriita voi johtua työttömän aineel-

listen ja sosiaalisten voimavarojen heikentymisestä. Myös henkilökohtaiset voimavarat ovat 

uhattuina sosiaalisen aseman menetyksen ja leimaamisen vuoksi. Työttömältä vaaditaan 

silti valmiutta ottaa vastaan mahdollinen työtarjous ja hänen matkustamistaan rajoitetaan, 

opiskelemistaan ja satunnaisten töiden tekemistään hankaloitetaan etuuksien menettämisel-

lä. Ihmisen oma käsitys tilanteestaan on tärkeä. Jos ihminen pitää työttömyyttään uhkaava-

na tai vahinkoa aiheuttavana, se on hänelle stressitilanne. Stressireaktiot hankaloittavat 

elämää. Työttömyydestä johtuva stressitilanne voi johtaa masentuneisuuteen, keskittymis-

vaikeuksiin, aloitekyvyttömyyteen ja muihin emotionaalisiin, motivationaalisiin ja kogni-

tiivisiin muutoksiin. (Vesalainen & Vuori 1996, 2 3.)  

 

Stressitilanteesta selviytymisen keinoja ovat ongelman hallinta tai muuttaminen ja tunnere-

aktion säätely. Jos henkilö uskoo mahdollisuuksiinsa itse vaikuttaa tilanteeseensa, hän toi-

mii ongelman ratkaisemiseksi parhaaksi näkemällään tavalla (ongelmasuuntautuneet kei-

not). Jos hän ajattelee, ettei mitään ole tehtävissä tilanteen muuttamiseksi, hän voi vältellä 

tai vähätellä ongelmaa tai etsiä siitä myönteisiä puolia (tunnesuuntautuneita keinoja). Työt-

tömyys rajoittaa ihmisen toimintamahdollisuuksia ja jos hän epäonnistuu yrittäessään muut-
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taa tilannetta esimerkiksi etsimällä työtä, voi hänen pystyvyytensä, koettu toimintakyky ja 

itsetunto heikentyä (Vesalainen & Vuori 1996, 12 13.) 

 

Työttömien koettujen psyykkisten stressioireiden vaihtelu yksilöiden välillä on suurta. Ve-

salainen ja Vuori (1996, 11, 58) totesivat tutkimuksessaan, että stressitilanteen kokemiseen 

vaikuttavat sosiaalisten tekijöiden lisäksi persoonallisuustekijät. Koherenssin tunne (ym-

märrettävyys, hallittavuus ja mielekkyys: luottamus omaan sisäiseen maailmaan, ympäris-

tön ennustettavuuteen ja asioiden sujumiseen) ja koettu emotionaalinen tuki läheisiltä ihmi-

siltä liittyvät hyväksi koettuun itsetuntoon ja toimintakykyyn. Työllistyminen paransi tut-

kittujen koettua toimintakykyä ja itsetuntoa.  

 

Myös Heponiemi ym. (2008, 26–28, 65) totesivat, että yksilöiden reaktiot työttömyyteen 

eivät ole samanlaisia. Työttömän hyvinvoinnin heikkenemiseen vaikuttavat tutkimusten 

mukaan työttömyyden mukanaan tuomat tekijät, kuten taloudelliset vaikeudet ja 

työttömyyden kesto, sekä henkilön elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Talou-

delliset vaikeudet lisäävät riskiä huonoon ravintoon ja asumiseen ja sosiaalisen elämän ka-

ventumiseen, mitkä puolestaan vaikuttavat terveyteen. Mitä pidempään työttömyys kestää 

sitä huonommin työttömät voivat. Työttömyyden seurauksiin vaikuttavat myös henkilön 

työkeskeisyys, selviytymiskeinot, ajankäyttökyky ja sosiaalinen tuki. Hyvinvointi heikke-

nee enemmän työttömyyden hyvin kielteisesti kokevilla ja vähäistä sosiaalista tukea saavil-

la. Lieventävien ja pahentavien tekijöiden ja työttömyyden vaikutusten yhteys on moni-

mutkainen ja tutkijoiden mukaan tietoa tarvitaan lisää erilaisista häiritsevistä ja suojaavista 

tekijöistä. 

 

Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski (1998, 162) totesivat työttömien selviytymisen liit-

tyvän käytännössä kahteen asiaan: mistä saada sisältöä elämään ja miten turvata elanto. Ta-

loudellista turvaa tuovat riittävä sosiaaliturva ja lyhyetkin työsuhteet. Elämän merkityksel-

lisyyttä vahvistavat läheiset yhteisyyssuhteet. Yksinasuvilla työttömillä onkin pelko arvot-

tomuudestaan yleistä (Isola 2009, 225). Ilman työtä ja jälkeläisiä olemassaololle voi olla 

vaikea löytää oikeutusta. Jos kukaan ei tarvitse yksinasuvaa työtöntä, hän ehkä kokee ole-

vansa ongelma yhteiskunnalle. Työn puute aiheuttaa riippuvuutta ja häpeää. Työttömät pi-
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tävät työtä tärkeänä, mutta tukityössä ihmiset kokevat tekevänsä ilmaista työtä saadessaan 

vain kahdeksan euroa lisää työpanoksestaan. (Isola 2009, 225 226.) 

 

Jari Lindh (2000, 165, 180) tarkasteli työttömyyden merkitystä nuorten 25 35-vuotiaiden 

vajaakuntoisten työttömien omaelämänkerroissa: sitä, miten työttömyys koetaan ja miten se 

vaikuttaa työttömän hyvinvointiin ja identiteettiin. Elämäntarinoissa työttömyys ei näkynyt 

merkittävänä elämänmuutoksena, nuoret aikuiset eivät juuri arvioineet sen merkitykselli-

syyttä. Lindh tulkitsi, että yksilön hyvinvointi rakentuu työn ja toimeentulon lisäksi vakaan 

minuuden ja identiteetin jatkuvuuden pohjalta muuttuvien työmarkkinoiden ja tulosjohta-

misen maailmassa.  

 

2.5 Työvoima- ja sosiaalipolitiikka 

 

Työvoimapolitiikka tarkastelee työttömyyttä, työllisyyden edistämistä, työvoimakoulutusta 

ja työttömyyden seurausten lievittämistä. Työvoimapolitiikka on eri tavoin kytköksissä ta-

louspolitiikkaan. 1990-luvun laman jälkeen työvoimapolitiikka rajattiin työvoiman tarjon-

taa koskevaksi. Eli työvoimapolitiikka oli yhtä kuin työttömien aktivointi erilaisin toimen-

pitein ja sosiaalinen tukeminen tukityöllistämisen ja työttömyysturvan kautta. (Koistinen 

2010, 111 112.) 

 

Aktivoinnin tarkoitus on vähentää sosiaaliturvakustannuksia ja työttömyyden aiheuttamia 

ongelmia. Aktivointi on koulutusta, työharjoittelua ja tuettua työtä sekä myös uhka avus-

tuksen pienenemisestä. Ala-Kauhaluoman ym. (2004, 26–27 ja Ala-Kauhaluoma (2007, 

180) mukaan Suomessa aktivointipolitiikka syyllistää yksilöä. Usein työllistymisongelman 

syynä pidetään työmotivaation puutetta. Tausta-ajatuksena on, ettei työttömyys johdu aina 

työn puutteesta, vaan osa työttömistä täytyy pakottaa työhön. Muualla Euroopassa aktivoin-

tipolitiikka kohdistuu myös työnantajiin. Esimerkiksi Hollannissa keskeisenä työllistymisen 

ongelmana pidetään työnantajien asenteita ja työllistämiskynnystä.  

 

Kaikki aktivoitavat työnhakijat eivät kuitenkaan välttämättä ole edes työkykyisiä. Cronberg 

(2010, 21, 30) toteaa siirtymisen työstä työkyvyttömyyseläkkeelle ja toisinpäin olevan erit-
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täin vaikeaa. Työvoimaneuvojien arvion mukaan työnhakijoina on miltei 30000 työkyvy-

töntä henkilöä ja yhtä monta työeläkkeellä olevaa haluaisi takaisin työelämään, jos ei me-

nettäisi eläkettään. Työkyky määritellään eläkevakuutuslaitoksissa lääketieteellisin, ei työ-

elämän kriteereillä. Ihminen voi olla lääketieteen näkökulmasta työkykyinen, vaikka hän ei 

pysty työelämään. Työkykyä pitäisi arvioida suhteessa työelämään, ei lääketieteeseen. 

 

Sosiaalipolitiikassa sosiaalietuuksien saamista ja tasoa on tiukennettu, jotta palkkatyö olisi 

kannattavaa. Perusturvan heikentämistä perustellaan kannustinloukkujen purkamisella. Täl-

löin tausta-ajatus on, että ihminen voi valita työn tai ei työtä. Kuitenkin työllistyminen voi 

olla mahdotonta kannustimista ja työttömän omista yrityksistä huolimatta. Sosiaalipolitii-

kalla on muitakin työntekoa edistäviä keinoja: hoivapalveluiden tarjoaminen, uudelleen-

koulutus, kuntoutus ja työolojen kehittäminen. (Julkunen 2002, 201 202.) 

Pitkäaikaistyöttömyys lisää köyhyyttä, mikä taas lisää riskiä huono-osaisuuden kasaantumi-

seen. Pitkäaikaistyöttömyyttä pyritään torjumaan talouspolitiikan ja työvoimapolitiikan 

avulla. Työtön saa työttömyyskorvausta, mikäli hän on valmis vastaanottamaan työtä tai 

osallistumaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Työstä kieltäytyminen johtaa sanktioi-

hin, esimerkiksi toimeentulotuen alentamiseen ja työllistymissuunnitelman tekemiseen. 

(Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 21–22.) 

 

Myös Karjalainen (2011, 89) toteaa, että tutkimusten mukaan pitkään työttöminä olleilla on 

toimeentulon, terveyden ja sosiaalisen toimeentulon ongelmia. Näistä vaikeuksista huoli-

matta heille ei löydy kuntoutusväyliä, koska he ovat eri kuntoutusjärjestelmien välissä. 

Kuntoutusta hallitseva vaikuttavuusdiskurssi on entisestään vähentänyt kiinnostusta näiden 

ihmisten monimuuttujaisiin ja kausaalisuhteiltaan vaikeasti hahmoteltaviin palvelukäytän-

töihin. 

 

Pertti Koistinen (2009, 124 125) pohtii syitä työvoimapolitiikan voimattomuudelle. Työlli-

syysongelmat, jotka liittyvät suhdannevaihteluihin, talouden rakennemuutoksiin ja teknolo-

gisiin sekä organisatorisiin muutoksiin ovat vaikeita pienelle ja avoimelle taloudelle. Suo-

messa on kyllä kehitetty aktiivista työvoimapolitiikkaa, mutta työllisyysongelmia politiikal-

la ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Politiikan tehottomuus voi johtua työvoimapolitiikan pa-
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radigman muutoksesta. Työvoimapolitiikan tehtävät ovat kaventuneet kannustavuusongel-

man ratkaisemiseen ja lyhyen aikavälin ratkaisuihin rakenteellisen työttömyyden hoidossa. 

Aktiivisessa työvoimapolitiikassa korostetaan yksilön omaa vastuuta ja aktivointitoimenpi-

teitä valikoiduille yksilöille tai ryhmille. Näin aktiivinen työvoimapolitiikka rajataan työ-

voiman tarjontaan.  

 

Työ ajatellaan politiikan toimeenpanoissa yksilöitä kohentavaksi mekanismiksi. Työmark-

kinoille osallistuminen on normaalielämää. Työtä pidetään keinona sosiaaliseen osallisuu-

teen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Aktivointipolitiikalla pyritään lisäämään mahdolli-

suuksia työelämään pääsemiseen. Työttömiä aktivoidaan siis velvoitteilla, palveluilla ja 

pienillä taloudellisilla eduilla. Mutta työn tarjontatekijöihin puuttuminen ei näytä lisäävän 

työn kysyntää. Työllistymisen paraneminen vaatisi kysynnän lisääntymistä, jolloin työnan-

tajien valikointi vähenisi. (Julkunen 2006, 207, 209.) 

Ollikainen (2008, 73) puolestaan toteaa, ettei työ yksin kuntouta. Ollikainen käyttää esi-

merkkinä sosiaalisen työllistämisen yksiköiden tavallisia työtehtäviä kirpputorilla istumista 

ja käsitöiden tekemistä, mitkä eivät välttämättä luo lainkaan oppimiskokemuksia. Työssä 

täytyy olla työelämävalmiuksia parantavia kuntouttavia elementtejä. Nykyisessä työelämäs-

sä vaadittavia avaintaitoja (generic skills) ovat kommunikaatio, tiimityö, ongelmanratkaisu 

ja tiedonkäsittelytaidot (ks. Belt ym. 2005, 257). Ollikainen (2008, 64) pohtii, savutetaanko 

nykyisiä työelämävaatimuksia työllistymispalveluissa. Työelämän avaintaitoja ei juurikaan 

huomioida työllistymispalveluympäristöissä. Vai millä tavoin ompelemisen, nikkaroimisen 

ja tavaroiden korjaamisen ajatellaan kehittävän kommunikointi ja ryhmätyötaitoja, Ollikai-

nen kysyy. 

 

Myös Asko Suikkanen ja Jari Lindh (2010, 57, 59) pohtivat, että minkälaista työmarkkina-

kansalaisuutta nykyinen yhteiskunta edellyttää ja tuottaa. Työelämässä tarvitaan heidänkin 

mukaansa yhä enemmän sosiaalisuutta ja kommunikaatiotaitoja. Työntekijältä odotetaan 

oikeaa asennetta, aktiivisuutta, ulospäin suuntautuneisuutta ja terveellisiä elintapoja. Siis 

persoonallisia ominaisuuksia, jotka aiemmin kuuluivat yksityiselämään. Kuntouttamalla 

pelkästään yksilöä ja hänen psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksiaan, ei pystytä vastaamaan 

muuttuneen työelämän sosiaalisten-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitojen vaatimuksiin. 
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Ammatillisen kuntouttamisen kohteeksi tulisikin määrittää työkyvyn yhteisölliset ja sosiaa-

liset tekijät. 
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3 Työllistymistä tukevat palvelut 

 

3.1. Kuntoutus työllistymistä tukevana palveluna 

 

Gordon Waddell ja A Kim Burton (2004, 30–31) puhuvat kuntoutuksesta palauttavana pro-

sessina. Heidän mukaansa modernissa kuntoutuksen lähestymistavassa kuntoutuksen ta-

voitteena on palauttaa terveys tai normaali toimintakykyinen elämä, sosiaalinen asema ja 

rooli terapian tai koulutuksen kautta esimerkiksi vankeuden, riippuvuuden tai sairauden jäl-

keen. Laajan määritelmän mukaan kuntoutusta on, mikä tahansa menetelmä, jolla sairas tai 

vajaakuntoinen voi palata työhön. Kuntoutuminen on kuntoutujan aktiivinen muutosproses-

si, jolla tavoitellaan optimaalista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntou-

tus on yhdistelmä terapeuttista ja sosiaalista interventiota, joka kohdistuu ongelmiin ja asi-

oihin yksilön fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä. Vaikuttava kuntoutus sisältää kun-

toutujan tarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä, määrätietoisuutta, tavoitteita ja yritysten ja 

tieteenalan osallistumista ja on tarjolla, kun sitä tarvitaan.  

 

Kuntoutus nähdään nykyään muunakin kuin sairauden, vaurion tai vamman jälkeisenä pa-

lauttavana tapahtumana. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen, jota tässäkin tutkimuksessa 

käsitellään, puututaan kuntoutuksellisin keinoin. Pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantami-

sen kuntoutuksellisesta otteesta ei kuitenkaan puhuta sosiaalisena tai ammatillisena kuntou-

tuksena, vaan sitä pidetään non-institutionaalisena kuntoutuksena (Karjalainen 2011, 95).  

 

Kuntoutuksen laajentuminen näkyy vuoden 2002 kuntoutusselonteossa (Kuntoutusselonte-

ko 2002, 3, 14), jossa todettiin kuntoutuksen perusteeksi hyväksyttävän vähitellen aiemman 

todetun vian, vamman tai sairauden lisäksi työkyvyn heikkenemisen tai vakavan sosiaalisen 

syrjäytymisen uhkan. Kuntoutusselonteko 2002 määritteli kuntoutuksen suunnitelmallisek-

si, monialaiseksi, yleensä pitkäjänteiseksi toiminnaksi, jonka tavoite on auttaa kuntoutujaa 

hallitsemaan elämäntilanteensa. Pitkäaikaistyöttömien kuntoutusta on kokeiltu jo 1996–

1997 IP-hankkeessa (ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvitys). Kuntoutus 

ei juuri vaikuttanut pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-asemaan.  
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Tämä tutkimus liikkuu sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen alueilla. Sosiaalisella kun-

toutuksella pyritään kuntoutujan arkipäivän toiminnoista ja erilaisista tehtävistä selviämi-

seen sekä ihmissuhteiden vahvistamiseen. Keinoina ovat sosiaaliseen osallistumiseen tu-

keminen ja sosiaalisten verkostojen kehittäminen, taloudellinen tuki ja asumisen sekä liik-

kumisen parantaminen. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla tarjotaan asiakkaalle mahdolli-

suuksia toimia uudella tavalla ja muuttaa aiempia jopa vahingollisia toimintatapoja. Amma-

tillisella kuntoutuksella parannetaan tai pidetään yllä kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdol-

lisuuksia. Kuntoutujaa autetaan saamaan tai säilyttämään itselleen soveltuvan työn, kohen-

tamaan työkykyään ja -valmiuksiaan ja lisäämään integraatiota työhön muilla tavoilla. 

(Kuntoutussäätiö; Järvikoski & Härkäpää 2011, 21–22.) 

”Ammatillisen kuntoutuksen menetelminä käytetään ammatillista ja muuta koulutusta, 

ammatinvalinnanohjausta, kuntoutustutkimusta sekä elinkeinotukea. Lisäksi menetelminä 

käytetään työ- ja koulutuskokeiluja, työhönvalmennusta, työkykyä ylläpitävää ja parantavaa 

valmennusta, työvoimaneuvontaa ja työhönsijoitusta sekä työhön tai opiskeluun liittyviä 

apuvälineitä ja työolosuhteiden järjestelytukea” (Kuntoutussäätiö.) 

Ammatillisen kuntoutuksen keinovalikoima painottuu asiakkaan osaamisen, ammatillisten 

taitojen, toimintakyvyn ja yleisten työelämävalmiuksien parantamiseen. Suomessa amma-

tillisella kuntoutuksella pyritään tavallisesti vaikuttamaan kuntoutujan henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Esimerkiksi työhallinnon työolosuhteiden järjestelytukea on käytetty har-

voin, eikä työnantajilla ole useinkaan tietoa palveluista, joita on käytettävissä tukemaan 

vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä (Järvikoski ym.) 2011,108). 

Samasta ilmiöstä kertovat Asko Suikkanen ja Jari Lindh (2010, 60). Ammatillisessa kun-

toutuksessa on vähän työelämälähtöisiä kuntouttavia elementtejä. Sen sijaan edelleen ko-

rostuvat selvittelyt, tutkimukset ja kokeilut. Ammatillisen kuntouttamisen kehittämiseksi 

tarvitaan työnantajayhteistyön lisäämistä. Ongelmana on, että usein valmennusvaihe on ir-

rallaan työelämästä, eikä senkään vuoksi johda avoimille markkinoille.  

Työttömällä henkilöllä on periaatteessa mahdollisuus Kelan ja työ- ja elinkeinohallinnon 

ammatilliseen kuntoutukseen, mutta käytännössä työttömän on vaikea tarpeestaan huoli-

matta päästä kuntoutukseen. Kuntoutus ei välttämättä käynnisty, vaikka hänen elämäntilan-

teeseensa liittyisi terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka uhkaavat työkykyä ja työn 

saamista, koska hänellä ei ole vielä lääkärin toteamaa vajaakuntoisuutta. Pitkäaikaistyöttö-
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myys ei siis yleensä yksin riitä perusteeksi ammatilliseen kuntoutukseen. Toisaalta, jos työ- 

ja elinkeinohallinnon normaalitoimissa huomioidaan kuntoutuksellinen näkökulma, ne voi-

sivat riittää tavoitteisiin pääsyyn. Ammatillisen kuntoutuksen ja työhallinnon toimenpitei-

den välinen raja on hyvin häilyvä. (Karjalainen 2011, 90–91.) 

Vajaakuntoinen työnhakija on oikeutettu työhallinnon ammatilliseen kuntoutukseen. Työ- 

ja elinkeinohallinnossa vajaakuntoiseksi määritellyllä on jokin lääkärin toteama vamma tai 

sairaus ja lisäksi hänen mahdollisuutensa työmarkkinoille pääsemiseen, pysymiseen tai ete-

nemiseen ovat työvoimaviranomaisen arvioinnin mukaan heikentyneet. (Kuusinen 2011, 

276–277.) Vain pieni osa 67000 vajaakuntoisesta (työministeriön luku vuodelta 2006) on 

työ- ja elinkeinohallinnon ammatillisen kuntoutuksen asiakkaita. Työ ja elinkeinohallinnon 

ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteisiin osallistui 2010 yhteensä 8360 työtöntä. Tilasto-

jen mukaan taas Kelan kuntoutujista on työttömiä 3824, joista 1449 Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen asiakkaita. (Karjalainen 2011, 92–93.) 

Suikkanen, Lindh ja Linnakangas (2010, 33, 35) toteavatkin, että 2000-luvulla vajaakun-

toisten ammatillinen kuntoutus on oikeastaan ollut huonokuntoisimpien ja pienipalkkaisim-

pien työnhakijoiden eläkeväylänä. Seurantatutkimuksessaan 1998–2006 he havaitsivat, että 

Kelan vajaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa olleiden työvoimaan kuuluminen vä-

heni ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen kasvoi. Tätä he selittävät ammatillisen kun-

toutuksen myöhäisellä käynnistymisellä sekä riittämättömällä työelämäsuuntautumisella. 

 

 

3.2 Työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä 

 

Simo Aho ja Hannu Koponen (2007) ovat tutkineet työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen 

osallistuneiden tilannetta kolme kuukautta toimenpiteen päättymisen jälkeen. Toimenpiteen 

jälkeen työllistyneitä oli noin 25 prosenttia, 45 prosenttia oli edelleen työttömänä, 19 pro-

senttia oli uudelleen toimenpiteessä ja loput olivat siirtyneet työvoiman ulkopuolelle. Työ-

voimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen oli yleensä toistuvaa.  

 

Työnhakijan työttömyyden tämänhetkinen kesto ei anna tarkkaa kuvaa hänen työmarkkina-

tilanteestaan. Työttömyys on voinut tarkasteluhetkellä kestää vaikka vain kuukauden, mutta 
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kun katsotaan työnhakijan tilannetta pidemmällä aikavälillä työ, työttömyys ja toimenpiteet 

ovat voineet vuorotella vuosia. Työttömyyskausi on Ahon ja Koposen (2007, 75) tutkimuk-

sessa ajanjakso, jonka aikana yksilön työmarkkinauralla esiintyy työttömyysjaksoja. Vuon-

na 1995 alkaneet työttömyyskaudet kestivät keskimäärin 2 vuotta ja vuonna 1998 alkaneet 

puolitoista vuotta. Yli kuusi vuotta kestäneitä kausia on noin 10 prosenttia.  

 

Työttömyyskautta pidentävät ikääntyminen, puuttuva koulutus, alueen korkea työttömyys-

aste, ulkomaan kansalaisuus, vajaakuntoisuus ja työvoiman ulkopuolelta työttömäksi tulo. 

Työttömyyskausi alkoi vuosittain noin viidellä prosentilla työvoimasta. Työttömyyskausien 

päättymisiä tarkastellessaan tutkijat havaitsivat että 12 prosentilla työttömyyskausi jatkui 

edelleen, yli puolet työllistyi ja 19 prosenttia aloittivat opinnot. Loput päättyivät työvoiman 

ulkopuolelle etupäässä eläkkeelle (6 %). (Aho & Koponen 2007, 101–102.) 

 

Työttömyyskausien kestosta 14 prosenttia kuluu aktivointitoimenpiteissä. Mitä pidempi 

kausi sitä useampaan toimenpiteeseen henkilö yleensä osallistuu. Uusintatoimenpiteiden 

taustalla voi olla polutus toimenpiteestä eteenpäin, uusi alku tai kierrätys toimenpiteiden 

korvatessa työtä. Toistuvia peräkkäisiä toimenpiteitä voidaan käyttää suunnitelmallisesti 

joko tavoitteena työ avoimilta markkinoilta tai vaihtoehtona työttömyydelle. Työllistynei-

siin henkilöihin oli kohdistettu 45 prosenttia ja opiskelemaan siirtyneisiin 11 prosenttia kai-

kista toimenpiteistä. Melkein 40 prosenttia toimenpiteistä oli kohdistettu henkilöihin joiden 

työttömyyskausi jatkui seuranta-ajan päättyessä. Toimenpiteistä työhön johti useimmin 

työllistäminen yksityiselle sektorille ja ammatillinen koulutus. (Aho & Koponen 2007, 54, 

94 95, 104)  

 

Kaikista toimenpiteistä kaksi kolmasosaa kohdistui heihin, joiden työttömyyskausi jatkui 

ainakin neljä vuotta. Näille henkilöille kohdistettiin yleisesti työllistämistä julkiselle sekto-

rille ja ei-ammatillista työvoimakoulutusta. Sen sijaan ammatillinen koulutus ja harjoittelu 

harvinaistuvat työttömyyskauden pitkittyessä. Tärkeä huomio Ahon & Koposen (2007, 

105, 107 108) tutkimuksessa oli, että työllistyminen on mahdollista pitkänkin työttömyys-

kauden jälkeen. Työttömyyskauden päättyminen työllistymiseen ei harvinaistu pitkänkään 

keston jälkeen. Työttömyyskauden aikainen pätkätyö ja yksityisen sektorin työllistämistoi-

menpide ja ammatillinen koulutus työllistää muita useammin. 
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Mika Ala-Kauhaluoma, Elsa Keskitalo, Tuija Lindqvist ja Antti Parpo (2004, 3–5) ovat ar-

vioineet vuoden 2001 kuntouttava työtoiminta -lain vaikutusta työttömien hyvinvointiin ja 

työmarkkina-asemaan. Lain toteuttaminen alkoi hitaasti, koska työttömiä on niin paljon ja 

aktivointisuunnitelmia tekeviä työntekijöitä taas vähän. Laki vaikutti aktivoivasti sekä pal-

velujärjestelmään että työnhakijoihin. Aktivointisuunnitelmien avulla ei juuri kyetty työllis-

tymään avoimille työmarkkinoille. Ainoastaan kahdeksan prosenttia työllistyi avoimille 

työmarkkinoille. 

 

Tuija Kotiranta (2008, 15) puolestaan osoitti väitöskirjassaan ristiriidan tilanteessa, jossa 

300000 työtöntä aktivoidaan työmarkkinoille erilaisin toimenpitein, kun avoimia työpaik-

koja on vain 30000. Hän arvioi suuren määrän ihmisiä jäävän ikityöttömiksi, koska työ-

voiman kysyntä on muuttunut sekä määrällisesti että laadullisesti. Työvoimalta on vaadittu 

1980-luvulta saakka tietoa, taitoa, terveyttä, luotettavuutta, tehokkuutta, sopeutumiskykyä 

ja miellyttävyyttä. Ne henkilöt, joilla ei ole edellä mainittuja yhteiskunnan kysymiä ominai-

suuksia, luokitellaan vaikeasti työllistettäviksi. Heitä on työministeriössä arvioitu olevan 

180000 jo vuonna 2003. 

 

Anne-Mari Ollikainen (2008, 59, 67, 68, 70, 73) esitti tutkimuksessaan, kuinka työllistä-

mispalvelutuotteet voivat syrjäyttää tavallisilta työmarkkinoilta. Ollikainen analysoi tutki-

muksessaan työllistymispalveluiden johtajapuhetta ja havainnoi työpalvelukeskusten toi-

mintaa. Jos asiakkaiden työttömyys oli päässyt pitkittymään, heidät tuomittiin motivoitu-

mattomiksi ja sitoutumattomiksi hyviin työllistymispalveluihin ja syrjäytettiin työelämästä. 

Vammaisilla tai osatyökykyiillä asiakkailla ei nähty olevan mahdollisuuksia kuntoutua 

avoimille työmarkkinoille, vaan heidän polkunsa erilaisissa työllistymispalveluissa oli oi-

keastaan päättymätön.  

 

Erityistyöllistämisen yksiköissä uskottiin niiden palveluiden kuntouttaviin elementteihin. 

Oletus oli, että palveluihin saapuva asiakas on jollain tapaa vaillinainen ja palveluiden kaut-

ta tavoitellaan normaaliuden lähentymistä. Palvelutuottajalla on valta määritellä milloin 

asiakas on kuntoutunut tai voimaantunut riittävästi siirtymään avoimille työmarkkinoille. 

Kun riittävän voimaantumisen raja saavutettiin, aloitettiin Ollikaisen (2008, 44–45) mukaan 
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keskustelu tuottavuusvajeesta. Tuottavuusvajeen tai sosiaalisten taitojen puutteen perusteel-

la avotyöntekijää riistetään työelämässä. Asiakkaalla on käsitys, että hän on normaalissa 

työssä, mutta kuitenkaan hän ei saa työstään tavanomaista palkkaa. Ollikainen kritisoi, että 

näin palvelut ja kuntoutuminen ovat peitenimike asiakkaan ilmaiselle panokselle tuottavas-

sa työssä. 

 

Ollikainen (2008, 50) kärjistää, että palveluntuottajat luovat tarpeen, jolle ei ole kysyntää. 

Johtajat kertoivat palveluihin tulevan asiakaskunnan olevan entistä heikompaa, joilla ei joh-

tajien mukaan ole mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Samanaikaisesti 

palvelutuotteissa tärkeää on työelämävalmiuksien kehittäminen. Ollikainen (2008, 51) ky-

syy vielä: ”Kenen etu on pyörittää liian heikkokuntoisia asiakkaita vuodesta toiseen eri pal-

veluissa ja luoda uskoa työllistymiseen?” 

 

Ollikainen (2008, 53–54) kuvasi tätä toistuvaa palveluissa pyörimistä passivoivan työttö-

myyden kehänä, jossa asiakas ei pääse lainkaan avoimille työmarkkinoille. Työllistymistä 

tukevat palvelut seuraavat toisiaan. Asiakas siirtyy palvelusta toiseen suoraan tai odottelun 

jälkeen. Palveluketjun toimenpiteitä ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, työharjoitte-

lu ja palkkatuettu työ. Palveluketju katkeaa viimeistään siinä vaiheessa, kun pitäisi päästä 

avoimille työmarkkinoille. Asiakas odottaa uudelleen pitkäaikaistyöttömyyden syntyä en-

nen seuraavaa palveluketjuaan. 

 

Jukka Valkonen, Ulla Peltola ja Kristiina Härkäpää (2006, tiivistelmä) selvittivät mielen-

terveyskuntoutujien työllistymisen tukimallien toteutusta ja kuntoutujien työssä selviyty-

mistä sekä heidän työssä ololle antamia merkityksiä. Kuntoutujille tärkeää työssä oli mah-

dollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, itsensä toteuttaminen ja taloudellisen tilanteen 

kohentuminen. Sopiva tukipalvelu ja kuntoutujan omia odotuksia vastaava työ näyttivät 

tukevan mielenterveyttä ja edistävän hyvinvointia. 

 

Valkosen ym. (2006, 48) tutkimuksessa työllistymisen merkitykset mielenterveyskuntoutu-

jille olivat psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia sekä muita käytännöllisiä seurauksia. Tut-

kimuksessa haastatellut arvioivat työllistymisen vaikutuksia erilaisina koettuina muutoksi-

na. Itsevarmuus parani työssä selviytymisen myötä, työn tuoma rytmi tuki jaksamista ja 
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hyvinvointia, vuorovaikutus ihmisten kanssa lisääntyi, mistä sai sosiaalista tukea. Toisaalta 

työkavereiden ongelmat kuormittivat entisestään tai sosiaalisissa tilanteissa koettiin ongel-

mia, mikä lisäsi jännittyneisyyttä. Hyödyt arvioitiin kuitenkin suuremmiksi kuin haitat ja 

työ vahvisti kokemusta yhteiskuntaan kuulumisesta ja näkemystä itsestä normaalina sekä 

paransi taloudellista tilannetta. 

 

 

3.3 Työllistymishankkeiden arviointitutkimuksia 

 

Ala-Kauhaluoma (2007, 173 175) raportoi uusista hyvinvoinnin ja työllistymisen tavoista, 

joilla julkinen valta pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kohtaamiin ongel-

miin. Sosiaaliset ongelmat liittyvät etenkin pitkittyneeseen työttömyyteen ja syrjäytymi-

seen, joiden ehkäisyyn ei pystytä vanhoilla järjestelmillä. Projekteilla onkin hyvin usein 

järjestelmien kehittämistehtävä. Ne organisoidaan kumppanuus- tai verkostoperiaatteen 

mukaisesti, välttäen hallinnolle tyypillistä hierarkkista organisointia, ja ne pyrkivät käyttä-

mään hyväkseen koko mukanaolevan yhteisön resursseja, ei ainoastaan hallinto-

organisaationsa resursseja. Tällaisissa toimintakulttuurin muutostavoitteissa uudet työllis-

tymisen tukemisen tavat onnistuvatkin kohtuullisesti. 

 

Projektiyhteistyötä pidetään uutena tapana kehittää palveluosaamista ja täydentää palvelui-

den puutteita. Projekteista on saatu tietoa työllistymismallien soveltamisesta palvelujärjes-

telmässä ja myös suoria työllistymistuloksia. Työllistymismallien soveltamiseksi muissa 

yhteyksissä niiden toimintaperiaatteet, käytännön toiminta ja tehdyt valinnat pitäisi kuvata 

yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti, Ala-Kauhaluoma toteaa. Yhteistyöprojekteissa syn-

tyneet hyvät käytännöt on koettu hankalaksi siirtää normaalikäytäntöihin. Kuntien ja kol-

mannen sektorin yhteistyötä tarkastelleessa tutkimuksessa alle puolet vastaajista uskoi kun-

nan ottavan projekteissa kehitetyt palvelutuotteet osaksi normaalipalveluitaan. (Ala-

Kauhaluoma 2007, 176.) 

 

Työllistyminen edellyttää yksilöltä riittävää hyvinvoinnin tasoa. Tällä perusteella työllisty-

misprojekteissa usein ensin pyritään vaikuttamaan asiakkaan hyvinvointiin yksilöllisellä 

tuella, kuntoutuksella tai koulutuksella. Projektit keskittyvätkin enimmäkseen työvoiman 
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tarjontaan vaikuttamiseen. Jatkossa pitäisi huomioida kysyntä-näkökulmakin. Kysyntäpuo-

len tarpeet ja toiveet olisi tunnistettava ja huomioitava. Työllistymisen jälkeistä vaihetta 

pidetään meillä työelämän sisäisenä asiana. (Ala-Kauhaluoma 2007, 175, 180.) 

 

Tutkimuksissa on tunnistettu työvoimamarginaalissa olevien ryhmä, joka ei voi kilpailla 

työmarkkinoilla tehokkaasti terveysrajoitteiden ja alentuneiden inhimillisten voimavarojen 

vuoksi. Näitä marginaalityövoiman yksilö- ja yhteisötekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä, 

heikko sosioekonominen asema, fyysisesti raskas ammatti, puutteellinen koulutustausta, 

heikentynyt terveydentila ja asuinpaikka korkean työttömyyden alueella (ks. Waddell & 

Burton 2004, 16). Työllistämishankkeiden kohteina ovat ihmiset, joilla edellä mainitut kyt-

kökset ovat usein kasautuneita (Ala-Kauhaluoma 2007,1). 

 

Mika Ala-Kauhaluoman (2007, 1 2) tutkimuksen aiheena ovat vuoden 1995 jälkeen kehite-

tyt työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisen tavat. Tutkimuksen yhteiskunnallisena tausta-

na on pitkittynyt rakennetyöttömyys. OECD ja Euroopan unioni ovat suositelleet sosiaali- 

ja työvoimapolitiikassa uudistamaan aktiivista työhön kannustavaa politiikkaa passiivisen 

sosiaaliturvan maksamisen sijaan. (Ala-Kauhaluoma 2007, 7, 12, 13) 

 

Ala-Kauhaluoma jakaa työllistämistä tukevat mallit kahteen ideaalityyppiin: yksilöinter-

ventiot ja yhteisöinterventiot. Yksilöinterventiossa tehtiin asiakastyötä, jossa käytettiin työ-

valmentajaa antamaan yksilöllistä tukea. Työvalmentajan asiakkaidensa työllistymisen tu-

keminen on osa uusiutuvaa ammatillista kuntoutusta. Yhteisöinterventiossa kehittämisen 

päämääränä on uusi yhteisöllinen toimintamalli. Yksilöinterventiona tehtävän asiakastyön 

lisäksi tuotettiin työelämää kohti suuntaavia välityömarkkinoiden toimintamalleja, esimer-

kiksi klubitaloja ja sosiaalisia yrityksiä. Yhteisöinterventiossa ei vain auteta asiakkaita työ-

elämäkynnyksen yli, vaan enemmänkin pyritään tämän kynnyksen madaltamiseen. Usein 

hankemalleissa ei onnistuttu saavuttamaan kokoaikatyötä, mutta työttömyysajalle tarjottiin 

koulutusta tai muuta kehittävää ja tukevaa palvelua. (Ala-Kauhaluoma 2007, 69 70.) 

 

Myös Eila Hietaniemi (2004) on tutkinut lisensiaatintyössään syrjäytymistä torjuvien ESR 

– hankkeiden toimenpiteitä. Hänen empiirinen aineistonsa sisältää kahdeksan hanketta, jot-

ka on suunnattu työttömille ja työttömyysuhanalaisille yli 45-vuotiaille henkilöille. Hän on 
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kerännyt aineistonsa rekisteritiedoista, kyselyllä työnhakijoille ja asiantuntijahaastatteluilla. 

Hän toteaa, että työllistymistä ei haittaa ikääntyminen, vaan puutteellinen ammattikoulutus. 

Tutkimuksen työnhakijoilla oli heikko luottamus institutionaalisia toimijoita kohtaan ja 

vahvana eetoksena oli itse pärjääminen. (Hietaniemi 2004, tiivistelmä.) 

 

Jouko Lindh ja Tuula Toikka (2009, 15) ovat tarkastelleet Kipinä-kuntoutuksessa olleiden 

työmarkkina-asemaa ammatillisen kuntoutuksen jälkeen. Kipinä- kuntoutuskokeilu on to-

teutettu 2000-luvun alussa. Kokeilun kohderyhmänä olivat keski-ikäiset yli vuoden työttö-

mänä olleet henkilöt. Kipinä-kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä oli, että työtön kuntoutu-

ja oli vaarassa syrjäytyä, mutta hänellä ei välttämättä ollut diagnosoitua sairautta tai vam-

maa. Osalle kuntoutus tuli kuitenkin työllistymisen kannalta liian myöhään, koska vuonna 

2006 näistä kuntoutujista oli työkyvyttömyyseläkkeellä suuri osa. Tutkijat toteavatkin, että 

tällaisia Kipinä-kuntoutuksia tarvittaisiin edelleen, mutta ne pitäisi toteuttaa riittävän var-

haisessa vaiheessa. 

 

Jari Lindh (2007) tarkastelee työhön kuntoutusta arviointitutkimuksessaan. Arviointitutki-

muksen kohteena on työllistymisen kehittämishankkeita vuosilta 1996 1999. Työhön kun-

toutuksen kehittämishankkeissa onnistuttiin kohtuullisesti poistamaan yksilöllisiä rajoituk-

sia ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Lindh toteaa vajaakuntoisten työllistymisen tukemi-

sessa tärkeäksi sosiaalisen kuntoutustoiminnan kehittämisen. Sosiaalisessa kuntoutumisessa 

ovat tärkeitä sekä yksilölliset että yhteisölliset työhön kuntoutuksen muodot. Lindh koros-

taa seuraavien teemojen merkitystä työhön kuntoutumisessa: 

”1) työhön kuntoutuksen on oltava asiakaslähtöistä ja osallistavaa 

2) toiminnan on oltava sopimuksellista 

3) toiminnan on rakennuttava työnantaja- ja työyhteisöyhteistyölle 

4) työllistymisen edellytyksiä on tuettava moniammatillisesti ja yhteistyössä 

5) työkykyä tulee arvioida ja edistää kontekstuaalisesti (Lindh 2007, tiivistelmä).” 

 

Liisa Hokkasen (1994, 128 130) tutkimus on Kemijärvelle suuntautunut työllistymistutki-

mus. Tutkija tarkastelee kemijärveläisiä kuntouttavan työllistämisen projektin [1989 1991] 

vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja heidän työllistämistukitöitään. Vaikeasti työllistyvät ei-

vät juuri saaneet ammattiaan vastaavia työtehtäviä. Eniten työllistämistukitöitä oli maa- ja 

metsätaloustöissä (145), rakennustyössä (118), teollisessa työssä (186) ja palvelutyössä 

(116). 1990-luvun vaihteen tukityösuhteisten työtehtävät ovat työtehtävien hierarkiassa al-
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haisessa asemassa ja työtehtävät ovat pilkottuja, mutta työhön kuuluu vuorovaikutus mui-

den ihmisten kanssa.  
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Työllistyminen on aiempien tutkimusten mukaan tärkeää niin yksilön kuin yhteiskunnankin 

kannalta. Työstä seuraa paljon hyvää. Työllistymiseen vaikuttavat monet asiat yksilössä, 

hänen olosuhteissaan sekä ympäröivässä yhteiskunnassa. Työllistymishankkeissa pyritään 

kehittämään keinoja, joiden avulla työttömät pääsevät työelämään. Tätä tutkimusta tehdessä 

on oltu kiinnostuneita, miten tällaisen hankeen asiakas itse näkee työllistyvyystekijät ja 

millaiseksi arvioi työllistymistoimenpiteen ja muiden palveluiden vaikutukset työllistymi-

selle. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella työllistymishankkeen asiakkaiden kokemuksia 

työllistymisestä ja hankkeesta sekä selvittää, mikä hankkeessa tai muutoin tukee onnistu-

nutta työllistymistä ja mikä on työn merkitys työllistyneelle. Tavoitteena on saada tietoa 

asiakkaiden näkemyksistä hankkeessa hyödynnettäväksi. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

Mitä työ merkitsee asiakkaille? 

Mikä asiakkaiden näkemyksen mukaan edistää tai estää työllistymistä?  

Millaisia ovat asiakkaiden työllistymiskokemukset?  

 

 

4.2 Menetelmä 

 

Laadullisella tutkimuksella saadaan ilmiöstä syvempää tietoa. Tässäkin tutkimuksessa il-

meneviä laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat, että tieto kerättiin suorissa keskuste-

luissa haastateltavien kanssa, aineiston analyysi on induktiivista, erityisestä yleiseen etene-

vää ja tutkija etsii osallistujien merkityksiä ilmiöstä. Tutkija tulkitsee kuulemansa ja pyrkii 

laadullisen tutkimuksen raportissa kokonaiskuvaan ilmiöstä. (Ks. Creswell 2009, 175 176.) 

 

Tutkimus on fenomenologinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa käytettiin fenomenologista 

lähestymistapaa, koska tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia ja niiden merkityk-
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siä sekä ymmärtää asiakkaiden toimintaa. Haluttiin tietää hankkeen asiakkaiden tulkintoja 

tilanteestaan ja niistä tekijöistä, jotka johtavat työllistymiseen. Fenomenologisessa metodis-

sa mielenkiinto kohdistuu ilmiössä olennaisten kokemusten paljastamiseen. Fenomenologi-

sessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ihmisten kokemusmaailmaa ja ymmärtämään in-

himillisen toiminnan ja kokemuksen subjektiivisia merkityksiä. (Sarajärvi 2011 ja Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 34.) 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu. Tutkimuksessa pyrittiin asiakasnäkökul-

man selvittämiseen. Ajateltiin, että asiakkaiden työllistymiskokemukset ja heille merkityk-

selliset työllistymistä tukevat tekijät saadaan selville kysymällä heiltä suoraan. Teemahaas-

tattelun joustavuus voi tuottaa lomakekyselyyn verrattuna syvemmän aineiston. Haastatte-

lutilanteessa kysymyksiä voidaan selventää ja mahdollisia väärinkäsityksiä voidaan oikais-

ta. Tavoitteena haastattelussa oli seurata haastateltavan ajatusten kulkua, hän itse valitsee 

teema-alueesta tärkeät seikat. Tarkoitus oli selvittää haastateltavan itsensä asioille antamia 

merkityksiä. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73, 75.)  

 

Tausta-ajatukset teemahaastattelurunkoa suunnitellessa olivat työn yhteys hyvinvointiin ja 

työn merkitys (aineellinen, sosiaalinen ja henkinen) ihmisen elämään sekä teoriana laaja 

työllistyvyysteoria. Tutkittavan ilmiön käsitteitä etsittiin tutkimustiedosta ja teoriasta. Tee-

ma-alueet pyrittiin pitämään väljinä, jotta ilmiöön todellisuudessa liittyvät moninaiset asiat 

löytyisivät (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 66 67).  

 

Haastattelurunko tehtiin laajojen avauskysymysten ympärille. Avauskysymykset olivat: 

Millainen oli hankkeen asiakkuutta edeltänyt tilanteesi? Mitä ovat kokemuksesi hankkeen 

toiminnasta? Mitkä asiat tukevat työllistymistä? Mitä ovat ajatuksesi yleensä työstä ja työn 

merkityksestä? Avauskysymyksen laajuus mahdollisti aiheen käsittelyn haastateltavaa kiin-

nostavasta näkökulmasta. Haastattelurunkoa täydennettiin tarkentavilla kysymyksillä. Nä-

mä pääaiheeseen liittyvät lisäkysymykset pitävät keskustelua yllä ja motivoivat haastatelta-

via puhumaan kokemuksistaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 104–105). Haastattelurunko on 

tämän raportin liitteenä. (liite 2) 
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Haastateltaviksi valittiin hankkeen työllistyneitä asiakkaita, koska tarkoitus oli selvittää 

työllistymistä tukevia tekijöitä. Tavoitteena oli saada kymmenen haastateltavaa, mikä oli 

realistinen määrä haastatteluiden toteuttamiseen. Lisäksi kymmenestä haastattelusta voitiin 

olettaa aineiston olevan riittävää antamaan tarpeeksi monipuolisen kuvan ilmiöstä. Hank-

keen työhönvalmentaja lähetti asiakkaille kirjeet haastatteluista. Kirje ei tuottanut tulosta. 

Haastateltavat saatiin lopulta työhönvalmentajan soittokierroksen jälkeen. Työhönvalmen-

tajalta saatiin alustavan suostumuksen antaneiden asiakkaiden yhteystiedot. Tutkielman te-

kijä soitti asiakkaille ja sopi haastatteluista. Haastateltava valitsi sopivan ajankohdan ja pai-

kaksi joko tutkijan kodin, oman työpaikkansa tai erään kahvilan. Yhdeksän haastateltavaa 

kymmenestä tuli sovittuna aikana paikalle ja haastattelu toteutettiin. 

 

Haastateltavista kolme on miehiä ja kuusi naista. He ovat iältään 40–58 vuotta. Viisi elää 

parisuhteessa. Viisi asuu sivukylässä. Lapsiperheitä on viisi, joista kolme yksinhuoltajaper-

hettä. Pitkäaikaissairaus tai sairauksia on kolmella. Ammattitutkinnon on suorittanut seit-

semän haastateltua, lisäksi toinen tutkinto on neljällä ja näiden lisäksi ammattikursseja kah-

della. Ainoastaan ammattikursseja on yhdellä, ja yhdellä ei ole lainkaan ammatillista koulu-

tusta. Haastateltavilla on monenlaista työkokemusta. Haastatteluhetkellä työssä oli seitse-

män (määräaikaisia), joista oman alan työssä kolme ja koulutuksessa kaksi. Seitsemän on 

liikkunut jossain vaiheessa työn perässä.  

 

Hankkeessa on asiakkaita vähän, joten haastateltuja kuvaillaan melko niukasti. Tunnista-

mattomuuden vuoksi haastateltavat on luokiteltu ikäryhmiin 40–50-vuotias ja yli 50-

vuotias. Seuraavaan taulukkoon (kuvio 2) haastateltavat on sijoitettu haastatteluhetken 

työmarkkina-asemansa mukaan. Myöhemmin raportin sitaateissa haastateltavia ei yksilöidä 

numeroin, jotta sitaateista ei muodostu tunnistettavia elämänkulkua kuvaavia kokonaisuuk-

sia. 
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 Omatoimisesti 

työssä avoimilla 

markkinoilla 

Hankkeen kaut-

ta järjestetyssä 

työssä 

Hankkeen 

kautta koulu-

tus, ja nyt 

työssä 

Omatoimisesti 

opiskelemassa/ 

hakeutumassa 

opiskelemaan 

Tällä het-

kellä 

omassa 

ammatissa 

Haastateltava 1: 

yli 50-vuotias 

kausityössä, 

ammattitutkinto, 

pitkä työura 

omalla alalla 

Haastateltava 2: 

40–50-vuotias 

työssä, 

kaksi ammatti-

tutkintoa, 

ei oman alan töi-

tä aiemmin, 

pätkätöitä 

Haastateltava 3: 

40–50-vuotias 

määräaikaisena, 

uusi tutkinto 

entisen lisäksi 

hankkeen aika-

na, 

ei aiemmin 

oman alan töitä 

Haastateltava 4: 

40–50-vuotias 

koulutuksessa, 

ei aiempaa ammat-

tikoulutusta, 

työkokemusta eri 

aloilta 

 Haastateltava 5: 

yli 50-vuotias  

kausityössä, 

useita ammatti-

tutkintoja, 

pitkä työura, 

omilla aloilla 

 Haastateltava 6: 

yli 50-vuotias  

määräaikaisena, 

uusi tutkinto 

entiseen liittyen 

hankkeen aika-

na, 

ei aiemmin 

oman alan töitä, 

 

 

Tällä het-

kellä 

muun 

alan teh-

tävissä 

Haastateltava 7: 

yli 50-vuotias  

määräaikaisena, 

ammattikursseja, 

vain lyhyitä työ-

suhteita  

Haastateltava 8: 

yli 50-vuotias  

määräaikaisena, 

ammattitutkinto, 

pitkä ura, 

ei oman alan 

töissä 

 Haastateltava 9: 

40–50-vuotias 

kurssilla ja hakeu-

tumassa uuteen 

koulutukseen, 

ammattitutkinto, 

työkokemusta eri 

aloilta, myös 

omalta aiemmalta 

Kuvio 2 Haastateltavien työmarkkina-asema 

 

Haastattelija valmistautui haastatteluihin opettelemalla teema-alueet hyvin etukäteen. Käy-

tännön asioista huolehdittiin: nauhurin patterit tarkistettiin, haastattelusuostumus otettiin 

esiin ja varattiin kyniä lähettyville. Kolme haastattelua tehtiin kahvilan rauhallisessa sivu-

huoneessa ja viisi haastattelijan kotona ja yksi haastateltavan työpaikalla. Kaikissa paikois-

sa haastattelut sujuivat häiriöittä. Haastattelutilanteessa haastateltavalle tarjottiin kahvit hä-

nen niin halutessaan. Keskustelijat istuivat pöydän ääressä vastapäätä toisiaan. Nauhoitetut 

haastattelut kestivät noin puoli tuntia. Haastattelun aluksi esittelyiden jälkeen käytiin lyhyt 



31 

 

keskustelu, joka koski esimerkiksi haastateltavan työtä tai haastattelijan opiskelua. Juttelun 

tarkoitus oli vapauttaa tilanne ja antaa keskustelijoille mahdollisuus hieman tutustua toi-

siinsa ja synnyttää luottamusta heidän välilleen. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 89–90.) 

 

Haastattelija kirjoitti haastatteluista päiväkirjaa tallentaakseen myös sanatonta viestintää ja 

tunnelmaa. Kaikkien haastatteluiden ilmapiiri oli miellyttävä ja luonteva. Tietysti haastatel-

tavat erosivat toisistaan keskustelutyyliltään, mutta yleisesti haastattelutilanne sujui odotet-

tua henkilökohtaisemmalla tasolla. Haastateltavat olivat halukkaita kertomaan luottamuk-

sellisistakin asioista. Haastattelut tallennettiin nauhurille, jotta haastattelija saattoi keskittyä 

keskusteluun, eikä tarvinnut yrittää samalla tehdä muistiinpanoja. Haastattelija pyrki asial-

liseen ja puolueettomaan ja haastateltavalle mahdollisimman helppoon haastatteluun. Haas-

tattelija tiedosti, että hän antaa itsensä lisäksi kuvan myös edustamastaan yhteisöstä. (Ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 92, 97, 100.) Haastattelija vältti haastateltavan johdattelua. Jotkut 

haastateltavat kertoivat toivottuja asioita miltei ilman tarkentavia kysymyksiä. Haastattelija 

kertasi haastateltavan vastauksia tiivistetysti, varmistaakseen ymmärtäneensä kertomuksen 

oikein ja myös sen vuoksi, että haastateltava pystyi antamaan lisäyksiä. 

 

Aineiston analyysi. Aineistoon kuuluu yhdeksän haastattelua, jotka litteroitiin fontilla 12 

ja rivivälillä yksi, jolloin saatiin 35 sivua tekstiä. Aineisto litteroitiin melkein sanasta sa-

naan ja siihen merkittiin jonkin verran sanatonta viestintää: painotuksia ja naurahduksia. 

Pois jätettiin nauhoitettua keskustelua, joka ei liittynyt aiheeseen. Erikseen tehtiin muistiin-

panoja sanattomasta viestinnästä ja haastatteluiden yleisestä tunnelmasta heti haastattelui-

den jälkeen.  

 

Valmiiseen tekstiaineistoon tutustuttiin huolellisesti. Yleisesti analyysissä aineistoa eritel-

tiin ja pyrittiin kokonaiskuvan esittämiseen. Litteroitua aineistoa luettiin aktiivisesti mo-

neen kertaan. Aktiivisesti lukien aineistosta etsittiin vastauksia yksinkertaisiin kysymyk-

siin: kuka, mitä, milloin, missä. Huomiota kiinnitettiin olosuhteisiin, määrittelyihin, proses-

seihin, toimintaan ja tapahtumiin. Aineistoa luettiin miettien, mitä haastateltavat kertovat 

työllistymisestään ja työstä sekä hyvinvoinnista. Miten haastateltavat puhuvat aiheesta, mi-

tä he siihen liittävät, miten määrittelevät itsensä suhteessa aiheeseen ja mistä onnistuminen 
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eli työllistyminen johtuu. Aineistoon merkittiin tutkimustehtävän mukaisia asioita väri-

kynillä. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 143, 145.) 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä on osittain aineistolähtöinen ja osittain teoriasuuntautu-

nut sisällönanalyysi. Työn ja työttömyyden merkitys asiakkaille ja heidän kokemuksensa 

luokiteltiin aineistolähtöisesti. Sisällönanalyysillä tehtiin tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty 

kuvaus. Teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessa on työllistyvyysteoria. Työllistymistä 

tukevien ja estävien tekijöiden analysointi tapahtui teoriasuuntautuneesti. Teoriaa käytettiin 

ohjenuorana, miten jäsentää aineistoa teemojen alle. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–

104, 106.) 

 

Teoriasta johdetut teemat ovat työllistymistä tukevat tekijät ja työllistymistä estävät tekijät. 

Teoriasuuntautunutta analyysia käyttäen luokiteltiin työllistyvyyttä koskevaa aineistoa ja 

luokkia nimettiin haastateltavien sanoilla. Luokkien välisiä yhteyksiä etsittiin ja näistä 

muodostettiin ryhmiä, jotka nimettiin sisältöä kuvaavasti. Tulkintaa tehtiin luokkien suh-

teesta toisiinsa ja verraten tuloksia aiempiin tutkimuksiin. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108–112.) 

 

Käytännössä varsinainen analyysi aloitettiin tekstiaineiston pilkkomisella. Värikynillä mer-

kityt kohdat ryhmiteltiin taulukoihin. Analyysiyksikkönä oli ajatuskokonaisuus. Esimerkik-

si Heikin kertomus työnantajan rekrytointitavasta pelkistettiin seuraavasti: Alkuperäisilma-

us: Heikki: ”Ne [työnantaja] on nykki tahtonu jo, että totta sitä ens syksynä taas alethan. Ja 

katoko ne on tutuksi päässy ne haluaa pittää sielä, kö tietää jo hommat”. Pelkistetty ilmaus: 

Työnantaja työllistää tutun osaavaan työntekijän.  

 

Pelkistettyjen ilmauksien ryhmittelyä jatkettiin alaluokiksi, joita yhdistettiin mahdollisuuk-

sien mukaan edelleen yläluokaksi. Yläluokkia yhdistettiin pääluokaksi. Pääluokka oli edel-

lisessä esimerkissä työnantajan rekrytointitavat. Pääluokkia yhdistettiin yhdistävään luok-

kaan työllistyvyyden ulkoiset tekijät. Muita pääluokkia tässä yhdistävässä luokassa ovat 

rekrytointitapojen lisäksi työmarkkinatekijät (kysyntätekijät) ja työllistämispalvelut ja muut 

palvelut (mahdollistavia tekijöitä). Teema-alueet työllistymistä edistävät tekijät ja asiakkai-
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den työllistymiskokemukset ovat siis analyysissa yhteydessä työllistyvyys teoriaan. Liittee-

nä on esimerkkitaulukko analyysistä. (liite 4) 

 

Käsitteiden sävyn merkitystä pohdittiin kirjoitusprosessin aikana, millaisen kuvan käsitteet 

luovat tutkimuskohteesta. Tämän tutkimuksen tärkeä käsite on työllistyvyys. Työllistyvyy-

delle vaihtoehtoinen työllistettävyys kuulostaa yksilön ominaisuudelta ja se ei anna riittävää 

kuvaa työllistymisen ongelmista tai mahdollisuuksista. Työllistyvyys laajassa merkitykses-

sä sisältää yksilötekijöiden lisäksi myös laajempia ympäristö- ja tilannetekijöitä, jotka vai-

kuttavat yksilön työn saantiin. Yksilön persoonalliset tekijät ja esimerkiksi ammattitaidon 

puute eivät pelkästään selitä työllistyvyyden ongelmia. Yksilöllä voi olla perhevelvolli-

suuksia, jotka vaikeuttavat työnetsintää tai alueen elinkeinorakenne voi olla sellainen, ettei 

työnhakijan ammattitaidolle ole kysyntää. Raportin käsitteillä kerrotaan tutkijan näkökul-

masta tutkittavaan ilmiöön (Pohjola 2003, 60). 
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5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa kiinnitettiin huomiota aineiston keruumenetelmiin, 

aineiston analyysiin sekä tulosten esittämiseen. Tutkimusprosessi on pyritty esittämään ra-

portissa niin selkeästi, että lukija voi ymmärtää miten tuloksiin on päästy. Yhteys aineiston 

ja tulosten välillä osoitetaan runsaiden sitaattien kautta. Tutkimuksen tulosten ja haastatel-

tavien käsitysten vastaavuus tarkistettiin ennen raportin viimeistä kirjoittamista esittelemäl-

lä tulokset yhdelle tiedonantajalle. Ainakin hän tunnisti tuloksista oman näkemyksensä il-

miöstä.  

 

Tutkimuksen aineiston keruu teemahaastatteluilla osoittautui onnistuneeksi menetelmän 

valinnaksi. Keskustelu oli vapautunutta ja haastateltavat vaikuttivat puhuvan avoimesti. He 

kertoivat mielellään kokemuksistaan. Paikalliset olosuhteet ja puhuttu murre ovat haastatte-

lijalle tuttuja, mikä lisää haastateltavien tarkoitusten ymmärtämistä. Haastattelija kuuluu 

nuorempien tiedonantajien kanssa samaan ikäkohorttiin, ja jakaa heidän kanssaan elämän-

kulun tapahtumat. Myös vanhemman ikäluokan elämänkulku on jollain tapaa tuttu omien 

vanhempien elämänhistorian kautta. Vaikeuksia luotettavuuden suhteen voi tulla siitä, että 

haastattelija on niin sisällä samassa kulttuurissa, että ottaa kuulemansa itsestään selvyytenä. 

Aineiston uskottavuuteen vaikuttaa tutkijan sitoutuminen tutkimukseen ja uskottavuutta 

lisää tiedonantajilta saatu luottamus. (Ks. Sarajärvi 2011, Tuomi & Sarajärvi 2009, 142, 

Backman 2005.) 

 

Kokeneempi haastattelija olisi saanut vielä paremman aineiston. Litterointivaiheessa nimit-

täin havaitsin, että en aina tarttunut syventämistä vaativiin asioihin. Pyysin jonkin verran 

esimerkkejä, mutta en haastattelutilanteessa huomannut, että jotkut vastauksista jäivät mel-

ko pinnallisiksi toteamuksiksi.  

 

Menetelmätieteiden laadullisten menetelmien kursseille osallistuminen oli tärkeää, jotta 

sisällönanalyysimenetelmää käytettiin tarkoituksenmukaisesti aineiston analysointiin. Ana-

lyysi tehtiin käyttämällä sisällönanalyysia mahdollisimman johdonmukaisesti ja menetel-

mää soveltavat ratkaisut kirjoitettiin raporttiin. Aineiston analyysi on pyritty tekemään lä-
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pinäkyväksi analyysiesimerkkien avulla. Liitteenä on lisäksi esimerkki analyysin etenemi-

sestä pelkistetyistä ilmauksista yhteen pääluokkaan saakka. (liite 4) 

 

Raportin kirjoittamisessa on pyritty huolellisuuteen. Tutkimuksen kohteesta ja tarkoitukses-

ta, aineiston keruusta, tutkimuksen haastateltavista ja aineiston analyysistä kerrotaan rapor-

tissa. Raportin pohdinnassa käsitellään luotettavuudenkin teemoja, uskottavuus, siirrettä-

vyys, pysyvyys ja todeksi vahvistettavuus, arvioiden kuinka tutkielman tekemisessä on on-

nistuttu. Myös tutkimuksen heikkoudet otetaan esille. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 135, 

140–141.) 
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6 Tutkimuseettiset näkökulmat 

 

Eettisiä kysymyksiä on pohdittu tutkimuksen aihevalinnasta alkaen. Tutkimuksen aihe on 

yhteiskunnallisesti merkittävä, koska työ on tärkeä yhteiskunnallisen osallisuuden takaaja. 

On tärkeä selvittää, mikä edistää vaikeasti työllistyvien työhön pääsyä. Koska työ yleensä 

parantaa yksilön elämänlaatua, vajaakuntoisten oman äänen kuuluville saaminen on tärke-

ää: mitä he tarvitsevat työllistyäkseen tai pysyäkseen työelämässä. Hankkeen ajatellaan 

hyötyvän tutkimuksesta, koska asiakkaiden ajatukset ja toiveet ovat tärkeitä toiminnan ke-

hittämisessä. (Ks. Creswell 2003, 87.) 

 

Tutkimuslupa haettiin ennen tutkielman tekemistä ja hankkeen aloitteesta tehtiin myös so-

pimus opinnäytetyön tekemisestä. Sopimus on liitteenä (liite 1). Haastateltavat osallistuivat 

tutkielmaan vapaaehtoisesti. Heille lähetettiin kirjeitse pyyntö osallistua haastatteluun. Saa-

tekirjeessä selvitettiin kuka tutkija on, mihin haastattelussa saatuja tietoja käytetään, mikä 

tutkielman tavoite on, kuinka aineisto kerätään ja mitä se haastateltavilta vaatii, ja että osal-

listuminen on vapaaehtoista ja tunnistettavuus häivytetään tutkielmasta. (Ks. Kuula 2006, 

60, 62, 64, 102 ja Creswell 2003, 88.) Haastattelusuostumuskaavake on raportin liitteenä 

(liite 3). Haastattelusuostumus pyydettiin jokaiselta haastateltavalta. Tutkimuksen tarkoitus 

selvitettiin heille lyhyesti uudestaan ennen haastattelua. Samoin kysyttiin vielä lupaa nau-

hoittaa haastattelu.  

 

Litteroinnin jälkeen nauhuri tyhjennettiin. Haastattelusuostumuksessa sovittiin myös nimet-

tömän tekstiaineiston säilyttämisestä arkistoissa ESR-hankkeelta vaaditun kymmenen vuo-

den ajan. Yksi haastateltava ei antanut säilytyslupaa haastattelutekstilleen. Hänen haastatte-

lustaan litteroitu teksti hävitettiin silppuamalla raportin valmistuttua. Muu tekstiaineisto 

luovutettiin hankkeelle asianmukaisesti arkistoitavaksi. Haastateltavien nimettömyyden 

turvaamiseksi tutkimuksesta pyrittiin poistamaan sellainen materiaali, josta haastateltavia 

voisi tunnistaa. Raportissa on runsaasti sitaatteja. Niitä ei ole numeroitu, ettei sitaatteja yh-

distelemällä olisi mahdollista selvittää, kenestä on kyse. 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltaviin suhtauduttiin yhteistyökumppaneina (ks. Pohjola 2003, 

57). Heitä arvostettiin ja oltiin kiitollisia heidän halustaan jakaa kokemuksiaan tutkimuksen 

vuoksi. Yhteistyökumppaneilta olisi voinut vaatia enemmänkin. Jos haastateltavalla oli vai-
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keuksia jonkin asian pohtimisessa, hyväksyttiin helposti ”en osaa sanoa” tyyppinen vastaus, 

vaikka heitä olisi ehkä voinut haastaa miettimään enemmän kokemuksiensa taustoja ja 

mahdollisia selityksiä syvempää tietoa varten.  

 

Tutkielman tekijä on pyrkinyt ennakkoluulottomaan ja tiedonantajien tulkintoja arvosta-

vaan haastatteluun ja aineiston käsittelyyn. Tutkimusaineistoa järjestettäessä sitä on luoki-

teltu, mutta analyysiprosessin aikana on mielessä pidetty Pohjolan (2003, 64) toteamus, että 

tuotettaessa yleistettyä kuvaa tietyistä ihmisryhmistä, toimintatavoista tai ilmiöstä erilaisuus 

ja yksilölliset prosessit ovat vaarassa kadota. Raportissa haastateltavien sitaatteja on pyritty 

käyttämään siten, että moninaisuus kuitenkin säilyy.  

 

Raporttia kirjoitettaessa mietittiin sisältöä eettiseltäkin kannalta. Raportissa pyritään välit-

tämään haastattelutilanteissa saatu kuva haastateltavista aktiivisina ja tavoitteitaan ja työtä 

kohti ponnistelevina ihmisinä. He tekevät tietoisia ratkaisuja parantaakseen elämäntilannet-

taan, eivätkä suinkaan ole passiivisia tai vailla elämänhallintaa ja kyvyttömiä työhön. Ra-

portin tavoite on, että tutkimuksen tuottama kuva haastateltavista ja heidän vaikeuksistaan 

työllistyä on todellisuutta vastaava. (Ks. Pohjola 2003, 56, 59.)  

 

Tutkimusprosessin aikana jouduttiin myös pohtimaan, kuinka käsitellä tuloksia raportissa, 

ettei loukata tutkimuskohdetta, mutta että saatu tieto silti julkaistaan kuten tieteen periaat-

teisiin kuuluun. Tutkija on vastuussa sekä tieteen periaatteille että tutkimushenkilöille (ks. 

Pohjola 2003, 59). Tätä ristiriitaa punnittiin tutkimuksen tavoitteen kautta. Tutkimuksen 

tavoitteena on tuottaa tietoa hankkeen edelleen kehittämiseksi, mikä puolestaan hyödyttää 

tutkimushenkilöitä tai ainakin hankkeen tulevia asiakkaita. Tämän vuoksi kirjoittajan tär-

keinä pitämät tiedot ja tulkinnat aiheesta säilytettiin raportissa. 
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7 Työ ja työttömyys haastateltavien kokemuksissa 

 

 

7.1 Työn merkitys 

 

Haastattelija: ”Mikä siitä työstä tekkee tärkiän?” 

Haastateltava: ”No ainaki se oma se henkinen hyvinvointi, se raha, palakka jonka sieltä saa, 

sitte tuota se yleensäki se ihimisen elämä pysyy järijestyksessä, ko mie olen tuommonen 

järijestelijä. Se on minulle kauhian tärkiä että minulla on niinkö semmonen. Ja kaiken ihi-

misyyen kannaltaki (naurahdus) että on töitä” 

 

Asiakkaiden käsitykset työn merkityksestä on jäsennelty (kuvio 3) kolmeen ulottuvuuteen: 

työn taloudellinen, henkinen ja toiminnallinen sekä sosiaalinen merkitys. Ulottuvuudet 

muodostivat aineistolähtöisen sisällönanalyysin työn merkityksen pääluokat. Työ toi var-

muutta jokaisella ulottuvuudella. Työ merkitsee haastateltaville toimeentuloa, tietojen ja 

taitojen käyttämistä sekä oppimista, henkisten kykyjen käyttöä, ajan rytmittymistä ja osalli-

suutta työyhteisöön ja sitä kautta myös tasavertaista yhteiskunnan jäsenyyttä. Työn merki-

tys oli heille kaikille samankaltainen, he mainitsivat samoja asioita hieman eri painotuksin. 

Haastateltavien mukaan työn taloudellinen ja sosiaalinen merkitys ovat vahvimmat. 

 

Taloudellinen merkitys Sosiaalinen merkitys Henkinen ja toiminnallinen 

merkitys 

Toimeentulo Yhteiskunnan ja työyhteisön 

jäsenyys 

Vuorovaikutus 

Peritty malli  

Mielekkyys  

Itsevarmuus 

Tekeminen: 

itsensä toteuttaminen 

oman panoksen antaminen 

Ajanhallinta 

Kuvio 3 Työn merkitys 

 

Haastateltavat kokivat muutoksia näillä alueilla hankkeesta ja etenkin työllistymisestä joh-

tuen. Työ lisää hyvinvointia, taloudellista turvallisuutta, sosiaalista tukea ja mielenvirkeyt-

tä, sekä jäsentää aikaa. Työ rikastaa jollain tavalla kaikkien tässä tutkimuksessa haastateltu-

jen elämää. Jotkin käytännölliset muutokset (arjen kiireet, rasittuminen) olivat negatiivisia, 

mutta niiden kokonaismerkitys ei ollut kovin suurta. 
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Työn taloudellinen merkitys. Työn merkitystä kysyttäessä jokainen haastateltava mainitsi 

taloudellisia seikkoja. Palkka on heille keskeinen tulonlähde, jolla maksetaan asuminen ja 

eläminen. Jos saisi vakituista työtä, olisi mahdollista saada myös pankkilainaa, mutta mää-

räaikainen palkkatyökin kohentaa taloudellista tilannetta. Palkka lisää turvallisuuden ja jat-

kuvuuden tunnetta. Töissä ollessaan tulevaisuutta voi suunnitella paremmin. 

 

”Se merkittee toimeentuloa, että on vähän enempi pelivarraa, pelimerkkejä, pystyy niinkö 

harrastaan ja elään. Joka penniä ei tarvi miettiä, miten tullee toimeen, maksaa vuokrat.” 

”Mie sain pankkilainaa, auton omhin nimhin ja tämmösiä juttuja.” 

 

Eräs haastateltavista kertoi silti, ettei työnteko näillä matalapalkka-aloilla ole taloudellisesti 

erityisen kannattavaa. Hänen kokemuksen mukaan töissä olo vähentää vastaavasti sosiaa-

lietuuksien, kuten asumistuen määrää. Työn vaikutus talouteen on siten haastateltavan sa-

nojen mukaan ”plus miinus nolla”. 

 

Työn sosiaalinen merkitys. Työ oli kaikille haastateltaville arvojärjestyksessä korkealla. 

Yksi haastateltavista laittoi asioita seuraavaan järjestykseen: hän luetteli sormillaan ensin 

tulevan perheen, sitten terveyden ja heti seuraavaksi työn ennen kotia. Luvun alussa olevas-

sa sitaatissa on näkemys työn kuulumisesta hyvään ihmiselämään (ks. Julkunen 2006, 208). 

Haastateltavat tiedostivat suomalaiseen kulttuuriin kuuluvan yleisen työn arvostuksen. Ve-

salainen ja Vuori (1996, 7) totesivatkin tutkimuksessaan, että työn merkitystä omaksutaan 

juuri kulttuurisesti.  

 

”Tekemisessä ihminen toteuttaa kulttuurista eetostaan” (Niemelä 2010, 30). Yksilö on op-

pinut elämänkulkunsa aikana tapoja ja perinteitä ja hän toteuttaa omaksumiansa arvoja, 

normeja ja velvollisuuksia. Jos ihminen ei voi toteuttaa itseään esimerkiksi työttömyyden 

vuoksi, hän voi vieraantua itsestään ja myös yhteiskunnasta. Työttömyys voi tehdä ihmises-

tä tarpeettoman. 

  

”Joo, meijät suomalaisethan on kasvatettu, ei ole palijon mistään kotosin jos ei ole töissä.” 

”Kotona oppi penikasta asti, että hyvä työihiminen on hyvä ihiminen.” 

 

Taloudellisen merkityksen lisäksi haastateltavien vastauksissa korostui työn sosiaalinen 

merkitys. He haluavat olla kuten muutkin kansalaiset, tasavertaisia työyhteisön ja yhteis-

kunnan jäseniä. Kokoaikainen palkkatyö on yhteiskunnassamme normi. Työ on tavalliseen 
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elämään kuuluvaa normaalitoimintaa. Varsinkin iäkkäämmät haastateltavat korostivat työn 

kuuluvan heidän normaaliksi koettuun arkeen ja elämäntapaan. Työntekijän rooli on monel-

le tärkeä ja työyhteisö on heille keskeinen sosiaalisen toiminnan areena. Haastateltavat ovat 

siis omaksuneet ajattelutavan, että työnteko kuuluu normaaliin elämään, mitä Julkusen 

(2006, 207) mukaan on  poliittisestikin toivottu.  

 

”No tietenki, että sais vähän enämpi hynää, ko päivärahalla, sehän se on tietenki yksi, mutta 

että se ei nyt ennää tässä iässä ole sillä rahalla ennää niin palijoa merkitystä, että kyllä se on 

aivan mennee tuonne henkiselle puolen. Mukava lähtiä töihin ja olla, niinkö muukki ihmi-

set.” 

”No, onhan se henkisesti ainaki sillai mukavampaa, nimenomhan se, että saapi aamulla läh-

tiä, on määrätty tahti kuitenki olemassa, että sie aammulla lähet ja sinä kuulut siihen ryh-

mään ja kaikkia tämmöstä, jokka on niinkö ittesthän seleviä iän kaiken ollu ittelle.” 

 

Tärkeä asia oli työyhteisöstä saatava toisten ihmisten seura. Pelkästään perheenjäsenet eivät 

riitä tyydyttämään kaikkien vuorovaikutuksen tarvetta. Työyhteisö kasvattaa sosiaalista 

verkostoa. Vuorovaikutus työkavereiden kanssa koettiin mieluisaksi ja virkistäväksi. Mo-

nista on mukava tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa asioita vertaisryhmässä. Kaksi haastatel-

tavaa kertoi omaavansa laajan sosiaalisen verkoston ilman työtäkin, mutta muille työyhtei-

sö oli keskeinen yhteisö seurustelun kannalta. 

 

”Toisten seura, työkavereitten kans, jos pystyy juttelemaan kaikista niinkö asioista, sillä 

lailla sitä tulle juteltua. Ja sitä on paljon virkiämpiki sitte, ko ei sitä kotona ko on jaksa sitte, 

en minä sen ukonkaan kans aina jaksa. Ajatukset vaihtuu, saa tuttavapiiriä laajemmaksi.” 

 

On tärkeää päästä ryhmän jäseneksi. Yksilö kaipaa jotain ”meidän porukkaa”, johon saa 

kuulua. Lisäksi arvostuksen ja palautteen saaminen työyhteisön jäseniltä ja myös asiakkail-

ta on haastateltaville tärkeää. He halusivat olla hyödyksi työnantajalle, työkavereille ja asi-

akkaille. Toisten auttaminen lisää Isolan (2009, 225) mukaan tunnetta oman elämän merki-

tyksellisyydestä. 

 

”Se on seki että kuuluu johonki ryhyhmhän sehän on kauhian tärkiä, on se työporukka–ja se 

maka että on tärkiä–jollaki lailla että on apuna.” 

”-positiivista palautetta, on tykätty, niin niin, sehän on kerta kaikkiihan enämpi kö sata jä-

nestä, eihä sitä sillon ajattele sitä palakkaa, tuo toiselle jotaki hyvvää.” 

 

Työn henkinen ja toiminnallinen merkitys. Työ sinänsä toimintana on haastateltaville 

merkityksellistä. Sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi työn toiminnallinen ulottuvuus tukee mie-

lenterveyttä. Työ antaa ajankulua ja mielekästä sisältöä elämään. Työstä tulee vaihtelua ar-
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keen. Vireys pysyy paremmin yllä, kun on työtä. Haastateltavat nauttivat hyvin tehdystä 

työstä, heistä on mukavaa kun hallitsee työtehtävät ja voi antaa työhön / työn kautta oman 

panoksensa. Omien kykyjen käyttö sekä uuden oppiminen ja itsensä toteuttaminen on työs-

sä tärkeää. 

 

”-eikä aika kuluis jos ei ole töitä. Aikahan sielä paremmin kulluu ko on jotaki tekemistä. --

Se on semmosta henkisesti tietenki hyvä, ettei ole niin ykstoikkosia ne päivät.” 

”Pyssyypähän mieliki virkiänä. Päänuppi kunnossa. Jos työ loppuu, niin kyllä se tyhyjenee 

päässäki sitte. Kyllä aina jotaki järkevää tekemistä.” 

” – se [oma työskentely] on tuottanu tulosta, että on jotaki hyötyäki ollu, että asiat on men-

ny ethenpäin.” 

”Semmosta jotenkin saat toteuttaa itseään jollakin tavalla, antaa omaa parastaan. Saa tutus-

tua muihin ihmisiin, semmosta muuta, tietoa, taitoja” 

” – ja jotenki että kyllä se virkistää ittiäki, ko mullahan on omat lapset lähteny jo maailmal-

le ja – mie olin koko ajan niitä passaamassa. Siis se semmonen palvelemisentarve se on 

niinkö tavallaan tuola jossaki sisuksissa. Niin tää on ihan niinkö tääki nyt yhtä. --nytten ai-

naki on voima lissääntyny tästä ja…” 

 

Mielenterveyttä tukevan tekemisen ei tarvitse silti välttämättä olla juuri palkkatyötä. Nie-

melän (2009) mukaan tärkeää on se, että yleensäkin on toimintaa. Eräs haastateltava kertoo, 

kuinka puunteko auttoi hänet selviämään masennuskaudesta. ”Työ paransi masennuksen”.  

 

Haastateltavan tarina: ”Niin minä ihan kerta kaikkiaan vaan lösähin. Siitä ei tahtonu sitte 

millään selevetä pois siitä. Niin se niinkö masensi ja puristi ne seinäkki sisälle sitten lopul-

lisesti. Tuntu että sitä oli aivan parthalla. – tuli joku semmonen ihme masennuskausi, ju-

hannuksen jäläkhen alako ja se oli koko heinäkuun. Mie en kö makasin sängyssä. Aina aa-

mulla vain heräsin siihen, että vaihoin sohovalle makkoilemhan. Mie en päässy siitä soho-

valta sitte pois millään. Niin sitte tuota yhtäkkiä vain minä ettei tästä on pakko, minä olen 

kolome viikkoa siinä jo löhönny, jotenki on kyllä selevittävä. Väkisin itteni raahasin ja vein 

sinne methän ja puita tekehmhän, siitä lähti.” 

 

Työn aikaa jäsentävä merkitys oli erittäin tärkeää haastatelluille. Päiväjärjestys on työssä 

ollessa selvä. Työ lisää aktiivisuutta myös muilla elämänalueilla. Kotityöt luistavat parem-

min, kun niihin on rajatusti aikaa käytössä.  

 

”Se tietty rytmi, kyll seki on hyvinvointia, että sulla on tietty järjestys, aamulla ko nouset 

ylös, pistät vaatteet, lähet töihin.” 

”Tässähän se on kauhian mukava tämä rytmi, että on arkena töissä ja vapaa-aika on vapaa-

aikaa. Työttömänä ne kotihommakki: mie kerkiän mie kerkiän, niitä ei tule tehtyä sillä lail-

la ko töissä, sitä on virtaa vain enämpi.” 
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Työ tuo siis elämään rytmiä, jatkuvuutta ja rutiinia ja turvallisuutta, jotka tukevat elämän-

hallinnan tunnetta. Yksi haastateltavista korosti työssä viihtymisen lisäävän turvallisuuden 

tunnetta. Tulevaisuuden suunnittelu on työlliselle helpompaa, mikä myös lisää elämänhal-

linnan tunnetta.  

 

”--tuopi tämmöstä, se turvallisuuden tunne, mie oon töissä ja vielä tykkäänki siitä hommas-

ta.” 

”--Kyllä se tuopi hyvinvointia, eihän sitä muuten pysty, harrastamhan, eikä niinkö kovin 

pitkälle pysty suunnittelehmhan tulevaisuutta.” 

”Kun on työtä, on paljon itsevarmempi ja varmempi olo ja luottaa niinkö tulevaisuuteen ja 

ja ja ja on niinkö rauhalisempi, ei tarvi niinkö ihan niinkö päntiönään miettiä, niinkö täm-

mösiä talousasioita ja mitään muutakaan asioita, helepottaahan se kun on työtä.” 

 

Työorientaation näkökulmasta haastateltujen vastauksissa ilmenevät sekä työn välineellinen 

että sisältöön liittyvät merkitykset, joihin Melin ym. (2007, 14) viittaavat tutkimuksessaan. 

Vastauksissa korostuneempi on kenties työn välineellinen merkitys. Palkkatyö on väline, 

jonka avulla voi harrastaa, hankkia tarvitsemaansa omaisuutta ja turvata tulevaisuutta. 

Työstä saatava palkka tukee muiden elämänalueiden sujumista, mukavuutta. Lisäksi vä-

lineelliseen orientaatioon voi katsoa kuuluvaksi myös työn mukanaan tuomat sosiaaliset 

edut: tasavertaisen kansalaisuuden, lisääntyneen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen, jotka 

olivat tiedonantajille tärkeitä. Työn sisältöä merkityksellisenä pitävät kokevat tyydytystä 

tehdystä työstä. 

 

 

7.2 Työttömyyden merkitys  

 

Suhtautumisessaan työttömyyteen nelikymppiset ja yli 50-vuotiaat erosivat ryhmänä toisis-

taan. Yleinen suhtautuminen työttömyyteen oli nuorempien haastateltavien keskuudessa 

melko neutraalia. Nelikymppisten kohdalla työttömyys ”kuuluu arkielämään”. Yli 50-

vuotiaiden suhtautuminen oli negatiivisempaa. Heillä työttömyys vaikutti enemmän mieli-

alaan ja itsetuntoon. Työttömyyden merkitys (kuvio 3) jäsenneltiin aineiston analyysin pää-

luokkien mukaisiin ulottuvuuksiin, jotka nimettiin samoin kuin työn merkitys. 
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Sosiaalinen merkitys Taloudellinen merkitys Henkinen ja toiminnallinen 

merkitys 

Syrjäyttää 

sosiaalisten kontaktien vä-

heneminen 

 

 

Heikentää toimeentuloa 

Riippuvaisuus sosiaa-

lietuuksista 

Alentaa mielialaa Sopeutu-

minen osaksi totuttua arkea 

Huonontaa itsetuntoa 

Lisää jännittyneisyyttä 

Passivoi 

Vähentää itsemääräämisoi-

keutta 

 

Kuvio 4 Työttömyyden merkitys 

 

Työttömyys on haastateltavista useille arkipäiväistä, eikä mitenkään kummallista tai poik-

keavaa, vaikka tuokin elämään vaikeuksia. Työttömyydellä on myös hyviä puolia. Lasten-

hoito-ongelmat poistuvat työttömyyden myötä ja lyhyt työttömyys käy lomasta. Selviyty-

äkseen elämässään työttömyyden aikana etenkin nuoremmat olivat sopeutuneet siihen. 

Tunnesuuntautuneiden keinojen käyttö työttömyystilanteen hallinnassa oli varsinkin nuo-

remmille haastateltaville tavallista. Monet haastateltavista olivat sopeutuneet ja hyväksy-

neet työttömyyden tavallisuuden. He vähättelivät työttömyyden vaikutuksia ja pitivät sitä 

normaalina. Tämä ei tarkoita, etteivätkö hekin pitäisi työllisyyttä parempana kuin työttö-

myyttä. Vastausten mukaan nämä nelikymppiset haastateltavat eivät ole rakentaneet elä-

määnsä työn varaan. Tulkinta on samansuuntainen kuin Lindhin (2000, 180) tutkimuksessa, 

jossa työttömyydelle ei elämäntarina kirjoituksissa annettu merkityksiä.  

 

”Ei sillä [työttömyydellä] sillä lailla ole ollu mithän. Siihen on niin tottunu oikiasthan, se 

vain niinkö rullaa. Siinä arjessahan se on matkassa kulkenu koko ajan, se on vain, ei ne sillä 

lailla.” 

 

Tämän tutkimuksen vanhempien ryhmän kertomuksissa työttömyyden negatiivinen merki-

tys ilmeni selvästi toisin kuin mainitussa Lindhin nuoria aikuisia koskevassa tutkimuksessa. 

Kaikkein kielteisimmin työttömyyteen suhtautuva yli 50-vuotias haastateltava koki omien 

sanojensa mukaan syrjäytyvänsä heti työttömyyden alettua. Hänellä olikin ongelmasuun-

tautuneita keinoja työttömyydestä selviämiseen. (Ks. Vesalainen & Vuori, 1996, 12.) Hän 

muutti perheineen paikkakunnalta toiselle ja työpaikasta toiseen, hakeutui omatoimisesti 

hankkeeseen, järjesti perheasioitansa, jotta pääsi osallistumaan koulutukseen ja niin edel-

leen.  
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Vanhemmat pyrkivät erottautumaan tyypillisestä työttömyydestä, jota he pitivät siis paha-

na. He itse poikkesivat oman näkemyksensä mukaan jollain tapaa työttömien massasta. 

Eräs esimerkiksi koki olevansa aktiivisempi kuin useimmat työttömät, ”eikä suostu työttö-

mäksi”. Toinen taas korosti työttömyysjaksojensa lyhyyttä. Toisin sanoen heille työttömyys 

oli tavallisuudesta poikkeavaa elämää, mihin ei tahdota sopeutua, vaikka työttömyyttä olisi 

ollut jo useitakin vuosia. 

 

”En siitä pahemmuksesta päästä ainakhan varmaan ole, että on pitkiä työttömyysaikoja, tul-

lee. Niin, en ole semmonen. Että se on se kolme kuukautta varmaan ollu pitemmys työttö-

myysaika niinkö yhellä kertaa. Mutta sitte että niitä on joka talavi semmosia työttömyys-

jaksoja.” 

 

Taloudellinen merkitys. Työttömyyden taloudellinen merkitys on suuri. Toimeentulo 

heikkenee ja tulevaisuuden suunnittelu vaikeutuu. Vähävaraisuus rajoittaa suunnitelmien 

tekoa ja toteuttamista. Ikävä esimerkki on, että yhden haastatellun lapsi ei voinut osallistua 

pääsykokeisiin, koska koe maksoi 50 euroa ja perheellä ei ollut siihen varaa. Yllättävistä 

kustannuksista on vaikea selviytyä. Silmälasien tai pyykkikoneen hajoaminen voi aiheuttaa 

epätoivoa. Kaikki työttömät eivät selviä pelkällä työttömyyskorvauksella, vaan ovat riippu-

vaisia muistakin sosiaalietuuksista. 

 

”Jos ei ole työtä joksikhan aikaa niin ei sitä voi suunnitella mithän, kö ei ole rahhaa, ko ei 

siitä työstä saa palakkaa” 

”Kyllä se on opettanu pihistämhän, vähälläki tullee toihmhen. Että, ko molemmat, jos on 

työttömänä niin kyllähän sitä: Ossaa kaikki avustukset ja muut  hakia tuolta, jos tuntuu siltä 

että tarttee.” 

 

Henkinen ja toiminnallinen merkitys. Sen lisäksi, että taloudellinen riippumattomuus 

kärsii, työttömänä ollessa myös itsemääräämisoikeus vähenee. Viranomaiset kontrolloivat 

ja ohjailevat työttömän tekemisiä. Työttömän valinnan mahdollisuudet ovat vähäisiä, hän 

joutuu usein pakkotilanteeseen. Jos esimerkiksi työvoimaviranomainen ehdottaa johonkin 

toimenpiteeseen osallistumista, sinne on mentävä ja oltava läsnä koko ajan. Huolimatta sii-

tä, että jokin sisältö olisikin jo itsellä suoritettuna tai ei jostain syystä muuten tunnu itselle 

tarpeelliselta. 

 

”Piti vain olla sielä matkassa sitte. Tiettynä päivänä tuli muutama tunti, niin pakkohan sielä 

oli olla. Ei siitä voinu pois jäähä, sehän olis poissaolo heti tullu sitte. Kuiten se oli oltava. 
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Ei se sillä lailla, minä en ollu kiinnostunu, minä vain että pääsen sen tietokonneen kans vä-

hän niinkö sinuiksi.” 

 

Näiden haastateltavien mukaan työttömyys heikentää ihmisen henkisiä voimavaroja. Haas-

tateltavat kokivat, että työtön jännittää, murehtii ja pelkää enemmän kuin työllinen. Epä-

varmuus elämässä lisääntyy ja itseluottamus ja elämänhallinta joutuvat koetukselle. Mieli-

alastakin tulee alavireisempi. Turhautuminen ja ahdistuneisuus saattaa lisätä myös kiukkua, 

jota usein puretaan perheenjäseniin. Kaksi iäkkäämpää haastateltavaa puhuivat työttömyy-

destä kuvaannollisesti romahtamisena ja tipahtamisena. Vesalainen ja Vuori (1996, 52) ha-

vaitsivat tutkimuksessaan, että työn merkitykselliseksi kokevat tunsivat epäonnistumista ja 

arvottomuutta työttömyydestä johtuen. 

 

”No kyyllähän siinä semmonen tunne tullee, että kauankohan tätä jatkuu. Siinä tullee sem-

monen, että mitenkhän ethenpäin, pärijääkö, kuinka kauan sitä joutuu olehmhan työttömä-

nä.” 

”Minä tulisin hulluksi jos joutusin kotona olehmhan jatkuvasti.”  

”Mulla alakaa niinkö ahistamaan se, se on niinkö jo ajankulunki kannalta. Minusta tullee 

semmonen [pahantuulinen], että tuntuu että se tulee lapsiinki ja kaikkeen.” 

”En tiijä, nyt ko ikkää tullee lissää, niin joku masennus aina tullee jossaki vaiheessa. Se 

varmaan nyt tullee taas, ko loppuu tuo homma, niin se on tuossa toukokuun puolivälin jä-

läkhen tullee, se saattaa olla kuukauvenki sitte. Niinkö tyhyjän päällä olis. En tiijä johtuuko 

se siitä, että ei mithän tekemistä ole.”  

”Se olis kyllä semmonen romahdus taas alaspäin.” 

 

Toisaalta työtön voi hallita hyvinkin epämieluisia tunteita. Hän on sopeutunut ja sietää ja 

hyväksyy mahdollisuuksien vähenemisen. Hän voi odottaa kärsivällisesti tilanteen muuttu-

mista. Sopeutuminen työttömyyteen ja tunnesuuntautuneiden selviytymiskeinojen käyttö 

voi helpottaa työttömyydestä selviytymistä. Tästä syystä tämän tutkimuksen nuoremmat 

haastateltavat vaikuttivat selviytyvän henkisesti paremmin työttömyydestä. 

 

”Ressin sietokyky on sillä lailla kyllä kehittyny [naurahdus], että ei sitä ala ajattelehmhan 

mithän ylimääräsiä. Kyyllähän sitä mielessä käy, että voi hitsi kuiten, ko olis semmosta ja 

tämmöstä, mutta noo, no katothan sitte joskus.” 

 

Työttömyys passivoi helposti. Elämänpiiri kapeutuu, kun sosiaaliset kontaktit ja muut ul-

kopuoliset virikkeet vähenevät. Postin tulo on työttömän päivän kohokohta. Pelot ja jännit-

tyneisyys voivat lisääntyä, mikä yhä vaikeuttaa työnhakua. Työn puute laiskistaa ainakin 

muutaman haastateltavan kokemuksen mukaan. Työttömänä oman tekemisen merkitys 

näyttää katoavan kuten rytmitkin.  
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”Jos on työttömänä, ei sitä viitti tehä, sitä laiskistuu, ei sitä viitti tehä yhtään mittään. Hyvä, 

että kotona saatat jotaki touhuta, mutta tullee semmonen hälläväliä tyyli -- se on sitä yhtä ja 

sammaa. aivan sama, millon sinä nouset ylös, milloin teet ruuan.” 

”No, kyllä se teki vähän semmoseksi passiiviseksi ja sitte, että se oli sitte iso kynnys läh-

tiäki hakeen töitä. Sitä niinkö pelekäs hakia töitä.” 

 

Työttömyys siis yleensä vähentää toiminnallisuutta ja elämänsisältöä. Mutta joillakin oli 

harrastuksia, joilla he saivat elämänsisältöä työttömyyden aikana. Harrastuksesta tulee työt-

tömyyden aikana työ.  

 

”Syksythän kulluu aivan, käy aivan töistä, hirvenpyynnit on ja linnunpyyntiä pystykorva-

koirien kansen, joo.” 

”Se on sitte se, että mie olen saanu sitte niistä minun käsitöistä ja siitä minun harrastuksesta 

niin paljon siihen elämään sitä sisältöä.” 

 

Työttömyys merkitsee lisääntyvää vapaa-aikaa. Pätkätyöläisellä työttömyys korvaa usein 

loman. Lisääntyneellä vapaa-ajalla on positiivinen merkitys ainoastaan työttömyyden alus-

sa tai lyhyen työttömyyden aikana. Pitkittyneessä työttömyydessä vapaa-ajalla on negatii-

vinen merkitys. Vapaa-ajalle ei ole mitään tekemistä. 

 

”Mie olen aina tehny oikiasthan pätkätöitä, niin siinä on ollu aina sitte vapaata.” 

”Lyhy työttömyysjaksohan ei haittaa mithän, sehän mennee niinkö loman kannalta lyhy 

työttömyysjakso. Mutta sitte, jos se jatkuu pitemphän…”  

”En minä tiijä, mukavahan se on tuoltaki ko nytten pääsee taas. Se vähän aikaahan siinä 

mennee, se kaks viikkoa on oikein heleppoa, mukava olla vain. Mutta tuota sitte se tullee 

taas sitä niinkö humpsahtaa johonki kuophan.” 

 

Työttömyys voi olla myös mahdollisuus hoivata läheisiään. Työttömällä on enemmän aikaa 

lapsilleen. Eräs haastateltu mainitsikin tyttärensä ollessa pieni jopa toivoneensa työttömyyt-

tä, jotta saisi hoitaa lastaan kotona. ”Silloin, ko tyvär oli pieni, toivoin että olisin saanu olla 

vähän aikaa työttömänä.” 

 

Sosiaalinen merkitys. Haastateltavat eivät kertoneet kovin paljoa työttömyyden sosiaali-

sesta merkityksestä toisin kuin työn sosiaalisesta merkityksestä. Osallisuus yhteiskuntaan ja 

yhteisön jäsenyyteen heikkeni, mutta suhteissa läheisiin työttömyydellä ei ollut kovin pal-

joa merkitystä. Kaksi haastateltavaa käytti syrjäytymis-termiä. He tunnistivat työttömyy-

teen yhdistetyn ajatuksen syrjäytymisestä, mutta toinen kielsi sen omalla kohdallaan ja toi-

nen taas korosti termin kautta omaa kielteistä suhtautumistaan työttömyyteen. 
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”Minä en jaksa olla työttömänä, minusta ei ole olemaan työttömänä, mie varmaan syrjäännyn (nau-

rua) välittömästi, ko mie kuulen sen sanan. (naurua) Mmm, minä en ees muista siitä oikein mitään, 

mitähän minä puuhailin.” 

”En mie ainakaan kokenu ittiäni mitenkään sillä lailla syrjäytyneeksi [vaikka] mie olinki 

pitkään työttömänä. Varmaan tästä - taustasta niin on jonku verran hyötyä. Mullahan on 

hirveen laaja tää sosiaalinen verkosto tässä minun ympärillä, ko mie olen tämmönen hyvin-

ki ulospäin suuntautuva ihminen.” 
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8 Työllistymistä tukevia ja estäviä tekijöitä 

 

Haastatteluaineistosta ilmenevät työllistymistekijät jäsenneltiin aineistoa analysoitaessa teo-

riasuuntautuneesti McQuaidin ja Lindsayn (2005) työllistyvyysteorian kolmen ulottuvuu-

den mukaisiin luokkiin (kuvio 4). Tärkeimpinä työllistymistä tukevina tekijöinä haastatel-

tavat pitivät työnhakijan pätevyyttä tehtävien suorittamiseen, halua työntekoon ja myös tot-

tumusta työntekoon (työn merkitys osa normaalia elämää), työelämäkontakteja, sekä kiin-

nostavia tehtäviä. Aktiivisuus ja joustavuus työnhaussa ja verkostoitumistaidot näyttävät 

olevan myös heidän kokemuksensa mukaan tärkeitä t ajattelun työnteon kuulumisesta nor-

maaliin elämään yöllistymistä mahdollistavia tekijöitä. Työllistyvyystekijät kietoutuvat yh-

teen. Esimerkiksi pätevyys oli työnantajan rekrytointikriteerinä.  

 

Yksilötekijät Henkilökohtaiset olosuhteet Ulkoiset tekijät 

Pätevyys 

Yhteys työelämään 

Aktiivisuus (työmatka, 

työnhaku) 

Joustavuus (tehtävissä, pal-

kassa) 

Halu työntekoon 

Terveys 

Sosiaalinen tapa / paine 

Kasvaminen suomalaisessa 

kulttuurissa 

Perheolosuhteet: velvollisuu-

det, lasten ja sairaiden hoito 

Läheisten asenne 

Työvoimantarve 

Työnantajan rekrytointitavat 

Työnantajan tehokkuus ja tu-

losvaatimukset Tukityöllis-

täminen, harjoittelupaikat 

Hoito- ja hoivapalvelut 

Kuvio 4 Työllistyvyystekijöitä (ks. McQuaid, Ronald W. & Lindsay, Colin 2005.) 

 

Ulkoiset tekijät. Haastateltavien kokemus työnantajan rekrytointikäytännöistä oli, että use-

at palkkaavat jo ennestään tutun palveluksessaan tai jossakin vastaavassa työpaikassa ai-

emmin olleen työntekijän. Jos työnantajat käyttävät työ- ja elinkeinotoimistoa rekrytoinnis-

sa, painava tekijä työllistämiseksi on pitkä työura. Eräs haastateltava oli rekrytoitu työnan-

tajien oman verkoston kautta aiemman esimiehen suosittelemana. Näin ollen työnantajat 

tahtovat näyttöä palkattavien työntekijöiden selviytymisestä työtehtävissä.  

 

”Sillon ko X:nä olin, pomot tuli tuntemhan. Nekö ties, että jostaki loppuu, se oli aina oot-

tamassa uus työ.”  

”Ne on nykki tahtonu jo, että totta sitä ens syksynä taas alethan 

ja katoko ne on tutuksi päässy ne haluaa pittää sielä, kö tietää jo hommat.” 

”--Se [työnantaja] vain katto sieltä paperista että tuossa on niin pitkän uran tehny, että tuota 

pittää kysyä ensimmäisenä [töihin].”  

”--tää henkilö [esimies aiemmalta työpaikalta], tältä oli kysytty: tietäsikkö ketään, joka olis 

sopiva tälläseen työhön. Se oli sanonu että tiijän, että X, soita X:lle. Ja se soitti se mies 

mulle ja sit soitti kunnasta ja tavallaan mie sen omien avujen puolesta sain sitte tämän työ-

paikan.” 
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Työllistyminen on haastateltavien käsityksen mukaan helpompaa, jos työnhakijalla on tie-

toa työpaikoista ja työelämästä ollaan poissa vain lyhyitä jaksoja. On tärkeää saada tietoa 

paikallisista työmahdollisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä, jotta voi harkita esimerkiksi 

kouluttautumista kysytyille aloille. Opiskelun aloittaneet haastateltavat valitsivat tulevat 

alansa paikkakunnan työnäkymien perusteella. He haluavat kouluttautua kasvaville aloille. 

Lapissa on laajenevana työllistäjänä kaivosala ja julkiselta sektorilta hoitoalalta on jäämäs-

sä useita työntekijöitä eläkkeelle, ja lisäksi vanhusten määrä lisääntyy koko ajan. Työllisty-

äkseen työnhakijan pitää myös kyetä markkinoimaan itseään aktiivisesti sopiviin työpaik-

koihin. 

 

”Että jotakin sais uutta tietoa muistakin ammateista ja, minkälaiset ne on ne keinot, miten 

sais töitä ja, vähän niinkö avartaa tätä-- se opettaja oli semmonen  hyvä, että se muutaki 

meille puhui elämästä, ettei se vain sitä atk:ta, jotenkin niin hyvin opasti, että miten pitäis 

lähtiä työelämässä, oli niitä eväitä.” 

” tätä tulevaisuutta vanhustenpuolella, että sata työpaikkaa olis tievossa kymmenen vuo-

jen sisään.” ”--niin sai tietoa että miten työhön hakeudutaan ja minkälaista reittiä, keinot, 

pitää ihmisen itse myydä.” 

 

Haastateltavat pitivät tärkeänä työnantajan kuulemista siitä, millaisiin tehtäviin tarvitaan 

tekijöitä. Työnantajan työvoimantarve on tietystikin tärkeä tekijä työllistymiselle. Lisäksi 

työnantaja tietää, millaista osaamista työssä vaaditaan. Ulkopuolisilla voi olla virheellinen-

kin käsitys työnvaatimuksista. Työhönvalmentajien ja harjoittelijoiden väärä käsitys työn-

vaatimuksista ja odotetuista taidoista johtuu usein puutteellisesta yhteistyöstä työnantajien 

sekä valmentajien välillä, kuten Vicki Belt ja Ranald Richardson (2005, 264–265) havaitsi-

vat tutkimuksessaan työhönvalmennuksesta puhelinkeskustyöpaikkaan. Valmennuksen to-

teuttajat saattoivat valikoida kurssille harjoittelijoita, jotka eivät täyttäneet työnantajan vaa-

timuksia ja toisaalta vaadittiin osaamista, jonka työnantaja katsoi sellaiseksi, minkä voi 

opetella työllistymisen jälkeenkin. Esimerkiksi työnantaja piti itsevarmuutta välttämättö-

mänä työntekijälle ja harjoittelijalla sitä ei ollut tai valmennuksen toteuttajat vaativat laajaa 

atk-osaamista, vaikka työantajan mielestä tarvittavat atk-taidot voi opetella työllistymisen 

jälkeen.  

 

Haastattelija: ”-mikä auttais sitte ihimisiä työllistymhän?” 

”Kyllä tuommonen jos niinkö työnantajapuoli tulis ja selittäis asioita, että se tulis sinne 

paikan päälle. Jos sanothan ny vaikka, että olis vaikka joku kurssi menossa, sieltä tulis joku 
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ja esittäis, että mitä kaikkia heillä on mahollisuuksia. -- että mitä töitä tarvithan, mihin tar-

vitaan miehiä tai naisia.” 

 

Aineistosta ilmeni selvästi työharjoittelun merkitys haastateltaville. Työharjoittelu on haas-

tateltavien kokemuksen mukaan tärkein ja tehokkain työllistymistä tukeva työvoimapoliit-

tinen keino. Työharjoittelu on hyvä keino päästä työelämään ja se tukee ammatinvalintaa ja 

innostaa. Työnantaja näkee millainen työnhakija on, ja harjoittelija itse saa kokeilla, onko 

työ hänelle sopiva. Vaikka harjoittelu ei heti jatkuisikaan työsuhteella, hyötyy työharjoitte-

lija siitä oppiessaan uusia asioita ja työnantajakin voi myöhemmin tarvitessaan työntekijää 

muistaa sopivan harjoittelijan. Usean käsitys oli, että työnantaja palkkaa taitonsa näyttäneen 

työntekijän. Haastateltavien näkemyksen mukaan työharjoittelusta hyötyvät siis sekä työn-

hakija että työnantaja. Jonkun odotettiin kritisoivankin työharjoittelukäytäntöä. Näiltä haas-

tateltavilta ei tullut kommentteja hyväksikäytöstä tai ilmaisesta työvoimasta. Kaikki kannat-

tivat työharjoittelua. 

 

”--siinä pääsi ninkö harjottelehmhan ja pääsi näkehmhän, mikä ala niinkö kiinnostaa, oli 

niinkö moni meänki ryhymästä, meni aina tutustumhan johonki ja jokku innostu, lähtiki 

opiskelehmhan, mutta joku ei löytäny vielä, sehän ihan ittestä riippuu.”  

”Sais enemmän käydä semmosissa työpaikoissa, tutustua.”  

”  sitte ko pääsin tuonne X:nki niin harjottelemaan kevväällä, voi että mie tykkäsin sielä 

olla, että töissä se oli semmonen miehlheinen.”  

”Käyä nuissa eri paikoissa tutustumassa, jotaki voi auetaki. Jos työntekijä on hyvä työnteki-

jä niin kyllä semmonen otethan.” Haastattelija: ”Saa kuitenki niihin työnantajiin kontaktin.” 

X: ”Niin saa kontaktin, ne näkee, että tuossa on tuommonen työntekijä, jos ei heti niin ehkä 

sitten myöhemmin voi sitten tarjota työpaikkaa. Tuleeki myöhemmin tarve, sitte hoksaa-

vakki, että joo sehän oli silloin.” 

 

Mistä tämä harjoittelun vahva asema haastateltavien näkemyksissä kertoo? Haastateltavat 

pitävät työtä ihmisen normaalina toimintana ja harjoittelussa tulee mielikuva oikeasta työs-

tä. Lisääkö tämä haastateltavien näkemystä itsestäkin normaalina? Liittyykö harjoittelun 

arvostus myös positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin? Toivo työllistymisestä pysyy parem-

min yllä, kun silloin tällöin pääsee jollekin työpaikalle.  

 

Työpaikkojen ominaisuuksilla ei juuri ollut merkitystä työllistymiselle näiden haastatelta-

vien käsityksen mukaan. Ainakaan he eivät maininneet laatuun liittyviä asioita. Tietystikin 

palkka on tärkeä, mutta tiedonantajat olivat joustavia myös sen suhteen. He työskentelivät 

myös ”sillä kaheksalla eurolla” (ylläpitokorvaus). (Vrt. Isola 2009.) Palkka motivoi silti 

etenkin nuorempana hakeutumaan töihin: ” – ja sieltähän se on tieten se ahaneus alakanu ko 
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päässy rahan syrjhän [palkkatyössä] kiinni”. Ihannetyöpaikasta kysyttäessä tuli mainintoja 

myös työpaikan ominaisuuksista. Ihannetyössä tietystikin olisi riittävä palkka. Ihannetyö-

paikkaan kuului myös työssä viihtyminen, hyvä ilmapiiri, mukavat työkaverit, kiinnostavat 

työtehtävät ja sopivat työajat. Mutta haastateltavat eivät nykyisessä työmarkkinatilanteessa 

voi valikoida työpaikkojaan. 

 

”- jos on huono ilmapiiri, ei sillä lailla oikein maistu se työntekokaan.” 

”Lapset on kuitenkin vielä pieniä, päivävuoro olis parempi.” 

 

Elinkeinorakenne ja työpaikat ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa. Koneellistumi-

nen on muuttanut esimerkiksi metsäalaa, jolla ei enää ole metsureille töitä. Erään haastatel-

tavan ensimmäinen elinkeino on ollut maatalous, josta tuli kannattamatonta. Teknologian 

kehittyminen on vähentänyt työvoimantarvetta, mutta toisaalta luonut myös aivan uudenlai-

sia tehtäviä. Yhdeltä haastateltavalta loppuivat metsätaloudentyöt, mutta hän kiinnostui tie-

totekniikka-alasta. 

 

”Niitä ei ollu täälä sillä lailla töitä. Ei ainakhan mithän, mistä olis saanu heleposti, tai ei voi 

sanoa heleposti, mutta rahhaa, työtä tekemällä.” 

”Kyllä se tuonne syrjäkylän perukoille on aika hankala työpaikkaa hommata, jos sielä istuu 

käjet ristissä, kattoo, ko kissa leikkii kartanolla.”  

 

Monet pienten kuntien yritykset ovat pieniä. Pienyrittäjillä ei ole mahdollisuuksia työllis-

tää. Heidän toimintansa tulos riittää usein vain yrityksen pystyssä pitämiseen ja omaan toi-

meentuloon. ”Mie juttelinki sen kans joskus viime syksynä, mutta niillä ei ole varaa työllis-

tää, ko ne kahestaan siinä tekkee.”  

 

Osa asiakkaista työskentelee aloilla, joilla kysyntää on vain sesonkina. Esimerkiksi eräskin, 

joka viihtyy omalla alallaan rakennustöissä, on melkein joka talvi työttömänä. Toinen puo-

lestaan työskentelee talven matkailusesongin ajan ja on työttömänä vapusta lokakuulle. 

 

”Minkälainen sulla muuten on työhistoria?”  

”No se on aina tuo syväntalavi, sanothan tuosta vuojen alusta tuonne maalis- huhtikuulle se 

on ollu sitä melekein niinkö joka talavi työtöntä aikaa, mutta sitte kesät on niin kiihreisiä, 

töitä niin palijon ko jaksaa tehä.” 
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Asiakkailla oli kokemuksia myös suhdannevaihteluista. Laman aikaan 1990-luvulla töitä 

oli kaikkiaan huonosti tarjolla. ”Joo, töitä, justiin ennen lammaa olin sielä töissä vuojen, 

sitte iski lama ja työ loppu.” ”No se oli semmonen homma, X meni konkurshin – 94.” 

 

Haastateltavista yksi oli pannut merkille työnantajien kovan asenteen ja tehokkuusvaati-

mukset. Hänen käsityksensä oli, ettei vapailla työmarkkinoilla ole työmahdollisuuksia hä-

nen kaltaisilleen vajaakuntoisille työnhakijoille. Voi tietysti ajatellakin, että kun työvoimaa 

on yli tarpeen, työnantajat valikoivat parhaat työnhakijat (koulutetuimmat, työkykyisimmät, 

jaksavimmat, taitavimmat, tehokkaimmat…). Eräs toinen kertoi työnantajan tulostavoitteis-

ta. Työnantaja tavoittelee mahdollisimman hyvää tulosta, mistä tulee onnistumispaineita 

työntekijälle. Kaikki eivät sellaisesta suoriudu. 

 

”  katokko minustahan ei ole kuiten ennää tuonne vaphaille markkinoille, ko se yksityis-

puolella on annettava täys panos, ei ne raajarikkoja huolikaan. Sielä pittää pystyä tekehm-

hän täysillä se kaheksan tuntia.” 

”–niin, tuolla vapailla työmarkkinoilla ole, ei sielä työnantaja hyväksyis, että mulla on sele-

kä niin kipiä tänä päivänä, ettei sillä palijon tehä. Se on niin kovaa tänä päivänä, siitä on 

inhimillisyys kaukana.” 

”-enempi vastuuta ku --, firmalle tulosvastuussa, työt pittää sitte onnistua.” 

 

Yksilötekijät. Työnhakijan halu työllistyä ja oma kiinnostus tehtäviin korostui kaikkien 

tiedonantajien vastauksissa. Erään haastateltavan käsityksen mukaan vanhempi ikäluokka 

haluaa niin kovasti töihin, että ottavat vastaan mitä tahansa työtä. 

 

” jos esimerkiksi ajattelee niinkö ommaa ikäluokkaa niin ne on varmaan aika moni siis 

suurin osa on tosi halukaski työllistymään keinolla millä hyvänsä, että tiijän --monta tämän 

ikästä naisihimistä töissä, jokka ei ihan tosi puheissa tiijä, onko siitä työssäolosta niille mi-

tään hyötyä, mutta ko ne haluaa, olla siis töissä.”  

”Miun mielestä tässä nyt ehkä sanotaan että tietenki se riippuu nyt jokasen ihmisen omasta 

mielenkiinnosta, mitä se haluaa tehä…” 

”Tämä ala on mulle aivan sopiva ja mielenkiintonen,” 

 

Aktiivisuus työnhaussa voi haastateltavien mukaan edistää työllistymistä. Etenkin miehet 

katselevat työpaikkoja naapurikunnistakin. Nopeus on valttia työpaikoista kilpaillessakin. 

Työnhakijan täytyy osata käyttää useita kanavia työnhaussa ja seurata Internetinkin työ-

paikkailmoittelua jatkuvasti: ”sieltä pystyy kattomhan ja saman tien pistämhän hakemukset 

menehmhän”, ”sieltä kautta kans niitä työpaikkoja kattomhan netistä”. McQuaidin (2006, 
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410) tutkimuksessa työllistyminen oli todennäköisempää niillä, jotka käyttivät enemmän 

aikaa ja eri kanavia työnhakuun. Myös Heponiemi ym. (2008, 39, 42) totesivat katsaukses-

saan työnetsintäaktiivisuuden olevan yhteydessä uudelleen työllistymiseen. 

 

Haastateltavat olivat käyttäneet kouluttautumista keinona työllistyä. Muutamilla on useita 

eri alojen tutkintoja. Ammattia vaihdetaan alan huonon työllisyystilanteen tai henkilökoh-

taisten syiden (sairaus, kiinnostus) vuoksi. Kurssit puolestaan ovat ainoastaan palkkatyön 

korvike työttömyysjaksoilla. Kurssit säilyttävät arkirytmin työrytmin kaltaisena ja antavat 

sisältöä elämään ja päiviin ajan kulua. Niiden ei uskota parantavan työllistyvyyttä, vaikka 

lisäävätkin oppia. Pitkä työura ja kokemus kysytyltä alalta ovat tiedonantajien käsityksen 

mukaan tärkeimpiä työllistyvyystekijöitä. Vain ammattikouluttautumaton haastateltava pi-

tää koulutusta tärkeimpänä tekijänä työllistymiselle. 

 

”Nyt siinä mietin, ettei sitä työpaikkaa nykysten saa, jos ei ole tutkintoja alla. Työkokemus-

ta kyllä on, mutta ko ne sitte ei aina riitä. Että minäki olen siivoushommissa ja keittiössä ja 

X:na ollu sitte kans, että niitä hommia tehny pääasiassa.” 

 

Työnhakijan valmius joustoihin parantaa työllistyvyyttä. On oltava valmis hyväksymään 

itseä vähemmän kiinnostaviakin työpaikkoja. Tiedonantajat mainitsivat tehneensä kaiken-

laisia töitä, ”hanttihommia”, joita ovat esimerkiksi siivous ja muu palkkatukityö muulta 

kuin omalta alalta. Haastateltavat eivät ole tehneet ainoastaan ammattiaan vastaavia töitä. 

Haastateltavat ovat joustaneet asuinpaikassakin työpaikan vuoksi. Työpaikat ovat olleet 

muuallakin määräaikaisia ja työn loputtua tiedonantajat ovat palanneet takaisin. Muutto 

työn perässä on suuntautunut usein paikkakunnalle, jossa asuu työnhakijan läheisiä.  

 

Haastateltavat pohtivat työllistymisesteitä omiin kokemuksiinsa pohjautuen. Eniten työllis-

tymistä estää, ettei paikkakunnalla yksinkertaisesti ole työpaikkoja tai työnhakijan ammatti-

taito ei ole kysyntää vastaavaa. Kotiranta (2008, 15) arvioi suuren määrän ihmisiä jäävän 

ikityöttömiksi, koska työvoiman kysyntä on muuttunut sekä määrällisesti että laadullisesti. 

Koko Suomessa työttömiä oli syyskuun lopussa noin 223 970. Pohjois-Lapissa työttömiä 

työnhakijoita on 824, joista pitkäaikaistyöttömiä 129 ja avoimia työpaikkoja on vain 141 

(Työnvälitystilasto 2011). Vaikka työttömyysprosentti on laskenut (Lapin kansa 2011), va-

paita palkkatyöpaikkoja on Lapissa vähemmän kuin työvoimareserviläisiä. Työnhakijan 
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pitää olla todella aktiivinen työnhaussa ja joustava vaikka vaihtamaan paikkakuntaa ja tie-

tysti alaakin töitä saadakseen. 

 

Korkean työttömyyden alueella asuvan marginaalityövoiman työmahdollisuudet ovat huo-

not. Olkoon pitkäaikaistyöttömien kyvyttömyys työhön todellista tai ei, heidät todennäköi-

sesti syrjäytetään työelämästä. (Ks.Waddell & Burton 2004, 16.) Koska työpaikkoja on vä-

hän, on kilpailukin niistä kovaa. Oma koulutus ja osaaminen eivät kenties vastaakaan paik-

kakunnan kysyntää. McQuaid (2006, 407) käyttää tästä termiä ammattitaitovaje (skills 

mismatch). Työnhakijoiden aseet kilpailussa ovat haastateltavien näkemyksen mukaan joko 

koulutus tai pätevyys ja puutteet näissä hankaloittavat työllistymistä.  

 

”Nyt siinä mietin, ettei sitä työpaikkaa nykysten saa, jos ei ole tutkintoja alla. Työkokemus-

ta kyllä on, mutta ko ne sitte ei aina riitä.”  

”Sitä ei ossaa mithän muuta. Sitte on se, ei voi töitä hakea, jos ei osaa. Semmosiin työpaik-

koihin sitä sitte hakkee, että missä ei tarvi mitään koulutusta tai sitte että työhön opetetaan.” 

 

Työnhakijoiden motivaation puute ja työhaluttomuus mainittiin myös työllistymistä estä-

väksi tekijäksi. Heikko motivaatio estää ponnistelemasta työpaikan löytymiseksi tai itsensä 

kehittämiseksi työmarkkinoille paremmin sopivaksi. Viranomaisten pakottamana johonkin 

toimenpiteeseen osallistuminen nähtiin hyödyttömäksi. Joillakin ajateltiin olevan yleistä 

työhaluttomuutta. Aineistosta ei ilmennyt, mistä työhaluttomuus voi johtua. 

 

”Ja tosiasiahan on se, että jotka niitä töitä ei halua tehä, niin ne ei tehe, vaikka sata rosentti-

sesti ois työllistetty ihimiset, niin ne keksii jonki jutun.”  

”Joo, monethan mennee sinne vain, että työvoimatoimisto vähän niinkö pakottaa, mutta jos 

ei ole mitään motivaatiota sinne, eihän sitä löyvykkään sitte, mittään löyvykkään sitte.” 

 

Sairaus voi estää ottamasta vastaan myös joitain tiettyjä töitä. Työkyky ei yksinkertaisesti 

riitä suoriutumiseen jostain töistä. Näin sairaus karsii työnhakijalle mahdollisia työpaikkoja 

vähemmäksi. Tuki- ja liikuntaelinvaivat rajoittivat muutamien työllistymismahdollisuuksia. 

”Ei selekä kestä siinä konneella istumista --, kävin siinä testaamassaki, mutta en pystyny 

kertakaikkiaan istumaan. Selekä on ollu jo pitkän aikaa…”  

”Selkä ei kestäny x työtä.” 

 

Henkilökohtaiset olosuhteet. Perhevelvollisuudetkin estävät joskus työllistymästä. Yksi 

haastateltava on ollut aiemmin useita vuosia kotiäitinä. Myös toisen haastatellun työura 

kärsi omien lasten hoitamisesta. Toisaalta esimerkiksi omaishoitajuus voi olla korvaava 
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yleisesti hyväksyttävä rooli ilman töitä olevalle henkilölle, vaihtoehto työttömyydelle. Tällä 

hetkellä perhehoitovelvollisuudet eivät haitanneet haastateltavien työllistyvyyttä. Perheelli-

sillä oli läheisiä, jotka auttoivat lastenhoidossa. Sairaat tai huonokuntoiset vanhemmat ovat 

laitoshoidossa ja kunnallisessa avohoidossa. Näin lähiyhteisö ja palvelut tukevat työllisty-

vyyttä.  

 

”--olinko mie 4-5-6 vuotta kotona, hoisin lapsia kotiäitinä.”  

”Ei met saatu sitä oikein millekään mallille. Oli se varmaan tuo, ko mulla on lapset, niin oli 

varmaan jotenki se hoito juttu, niin etten saanu niitä järjestettyä mihinkään.””-- hajin äitin -, 

se omaishoitajantuki, vaikka se on aivan minimaalinen, mutta minähän en voinu kuitenkaan 

olla työnhakijana, ko hoijin äitiä seuraavaan kesään.”  

”-että vuojen hoisin issää, ko se halavaantu.” 

”Äiti on täällä, se sitte tulee, jos on iltavuorossa.”  

”Isä ja serkut hoitaa [lapsia], uskon että se järjestyy.” 

 

Omat tai muiden ennakkoluulot ja läheisten ihmisten huonot kokemukset vastaavista toi-

mista voivat myös olla työllistymistä estävä tekijä. Hyväksikäyttökokemuksista puhui aino-

astaan yksi haastateltava. Hänelläkään ei ollut omakohtaista kokemusta, vaan kaveri oli 

kertonut omasta huonosta kokemuksestaan. Kokemusten ei tarvitsekaan olla omakohtaisia, 

vaan esimerkiksi koulutuksen aloittamisen voi estää luotettavan läheisen kertoma jokin 

vahva kielteinen kokemus tai käsitys. 

 

”En tiijä kyllä, mie vain, että töitä. Kaverilla oli huonommat kokemukset, oli käytetty - hy-

väksi, ko - loppu, oli otettu sitte uus työntekijä.”  
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9 Kokemukset hankkeesta 

 

 

9.1 Työllistymishankkeen asiakkaiden työmarkkina-asema 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennetyöttömiksi luokiteltavat pitkäaikaistyöttömät. Haas-

tatellut asiakkaat ovat rakennetyöttömiä kahta lukuun ottamatta, jotka ovat pikemminkin 

kausityöttömiä. Asiakkaiden tämän hetkiseen työmarkkina-asemaan ovat vaikuttaneet ylei-

set työmarkkinatekijät, työnantajien rekrytointikäytännöt, työllistämispalvelut ja muut pal-

velut sekä asiakkaiden työllistyvyysominaisuudet. Usein eri tekijät kietoutuvat yhteen. 

 

Tutkimuksen haastateltaville ovat tyypillisiä jatkuvat siirtymät työelämässä asemasta toi-

seen ja kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle (ks. Sennett 2002). Ainoastaan kahdella on 

jonkinlaista jatkuvuutta työuralla. Toinen näistä on työllistynyt joka vuosi omalle alalleen, 

vaikka työnantajat vaihtuvatkin. Toinen puolestaan on työllistynyt useana vuotena samalle 

työnantajalle matkailusesongin ajaksi. Heillä siis vuorottelevat säännöllisesti työttömyys- ja 

työjaksot. Työttömyysaikana molemmat ovat suorittaneet vuosien mittaan useita ammatti-

kursseja. 

 

Jatkuvuuden sijaan tavallisempaa haastateltavilla on jatkuva muutos. Esimerkiksi viisi-

kymppinen haastateltava on työllistynyt aiemmin ammattikouluttamattomanakin useisiin 

eri tehtäviin eri työnantajille. Hän on opiskellut ammattitutkinnon, mutta hän ei ole saanut 

koulutustaan vastaavaa työtä, vaan on työskennellyt muissa tehtävissä. Sairastuttuaan haas-

tateltava on ollut useita vuosia poissa työelämästä. Sitten hän on kuntoutunut osatyökykyi-

seksi ja osallistunut sosiaali- ja työvoimapoliittisiin toimiin. 

 

Saman ikäluokan kahdella muullakin haastateltavalla on hyvin kirjava työura. Yhdellä on 

kokemuksia yrittäjyydestäkin. Viimeisin toiminta heillä molemmilla ennen hanketta edeltä-

vää työttömyyttä on ollut omaishoitajuus omalle vanhemmalleen. Kumpikin olisi kiinnos-

tunut käsityöläisyydestä, mutta alan töitä ei ole ollut. Nelikymppisillä haastateltavilla on 

siirtymiä koulutuksesta työttömyyteen ja takaisin koulutukseen sekä palkkatukitöihin. 

Myös tutkimusjoukon ainoa pelkän peruskoulun suorittanut nelikymppinen haastateltava on 
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siirtynyt työvoimapoliittisista toimenpiteistä toisiin ja aina välillä työttömäksi. Yksi näistä 

nuoremmista on lisäksi ollut kotiäitinä useita vuosia. 

 

Muillakin elämänalueilla haastateltavat ovat kohdanneet paljon muutoksia. Vain kaksi 

haastateltavaa on asunut opiskeluaikoja lukuun ottamatta aina samalla paikkakunnalla, 

vaikka heidänkin työmatkansa suuntautuvat usein naapurikuntiin. Kaikki muut ovat vaihta-

neet asuinpaikkaansa työn perässä. Neljä heistä on muuttanut useitakin kertoja. Eron ovat 

kokeneet kaikki naiset. Kolme heistä on tälläkin hetkellä yksinhuoltajia. Ja aiemmin myös 

kaksi muuta ovat olleet yksinhuoltajia. Perhesuhteiden muutosten ja asuinpaikkakunnan 

vaihtumisten lisäksi viisikymppisten haastateltavien elämän tapahtumiin kuuluu yhtä lu-

kuun ottamatta oma tai perheenjäsenen vakava sairastuminen. Nelikymppiset haastateltavat 

ovat terveitä. 

 

Kukaan haastattelemistani hankkeen asiakkaista ei ole työllistynyt toistaiseksi voimassa 

olevaan työsuhteeseen, vaan kaikilla työsopimukset ovat määräaikaisia enintään puolen 

vuoden mittaisia. Neljä on kuitenkin työssä avoimilla työmarkkinoilla. Kahdelle heistä se 

onkin tyypillistä. He työskentelevät rakennus- ja matkailualalla, jolloin työllisyys ja työt-

tömyys vuorottelevat sesongin mukaan. Kaikki haastateltavat pitävät kuitenkin nykyistä 

elämäntilannettaan hyvänä. Ja he ovat tyytyväisiä työpaikkoihinsa. 

 

Asiakkailla on paljon kokemuksia tukityöllistämisestä ja muista työvoimapolitiikan täytän-

töön panoista. Eräs korostikin leikillisesti omaa kokemuksen kautta tullutta asiantuntemus-

taan ”valmennuskursseista”. Asiakkaita kannattaa kuulla jo toimenpiteiden valmisteluvai-

heessa, ei ole tarkoituksenmukaista, että he käyvät yhä uudestaan saman sisältöisiä kursse-

ja. Jotkut asiakkaat kokevat osaavansa ulkoa työnhakukurssien sisällöt. Asiakkaiden tarpei-

ta ja odotuksia ei huomioida riittävästi kursseja suunnitellessa ja toteutettaessa.  

 

”-- työhakukursseja, miten niitä töitä haetan, miten tehhään cv, miten. Niitä on ollu niin 

monenlaisia. Ne on kaikki vain ollu eri nimellä.” 

”Olemma näitä kursseja käyny, voisimma pittää pienen luennon, että miten niitä työvala-

mennuskursseja valamennetaan, että miten niihin kannattee lähtiä tuota, tekehmhän. ”—

katotottais se sisältö, mitä sinne otetaan matkaan, ettei se ole aina se atk pakollinen kaks 

viikkoa sielä, koska nykysin aika moni ossaa tietokoneen käyttää. Harvoin on että joku on 

ensimmäistä kertaa kurssilla.” 
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Haastateltavien näkemyksen mukaan työvoimapoliittisista kursseista ei ole hyötyä työllis-

tymiselle. Asiakkaat saavat niistä vaihtelua työttömän yksitoikkoiseen arkeen. Kurssit pitä-

vät arkirytmiä työrytmin kaltaisena, työttömällä tulee lähdettyä ulos kotoa ja hän tapaa mui-

ta ihmisiä. 

 

H: ”Onko niistä ollu hyötyä?” 

”No, sen cv:n ossaan ainaki tehä. [naurua] Oppinu sen tekehmhän, ansioluettelon, mutta 

että tuota, ei niistä sitte sillä lailla. Se on ollu vain sitä ajankulua siihen arkeen. Taas jotaki 

toisenlaista tekemistä, että sie jouvut kuiten sieltä kotua lähtemhän, niin vaihteluna tullu 

sitte.” 

 

Haastateltavat eivät koe tarvitsevansa mitään työllistymispalveluita tai erityistukitoimenpi-

teitä työllistymisensä jälkeen, vaan heille riittää sama tuki kuin muillekin. Heidän näke-

myksensä mukaan esimerkiksi työhönvalmentajan tuki työpaikalla on tarpeeton. Eikä tukea 

ole tarjottu heille palvelujärjestelmänkään puolesta. Vallitseva toimintatapa on, että kun 

asiakas on töissä, tehtävä on suoritettu. (Ks. Ollikainen 2008, 59.) 

 

”En mie taas tartte mithän tukia nytkö mie sain jatkon [työsopimukseen].” 

”Joo, nyt tällä hetkellä en kaipaa mitään, kyllä minä pärijään aivan.”  

Haastattelija: ”Oletko saanu jotaki tukea sitte?” 

”Hankhen kautta? Voin sanoa, että en ole niinku pitäny yhteyttä ollenkaan, että kyllä minä 

olen itte porskuttanu tuossa etteenpäin.” 

”En ole ajatellukaan koko hanketta, että se oli vähän yllätys ko X soitti [haastattelupyyntö]” 

H: ”Niin, sinä saat sieltä koulusta sen tuen mitä tarvit sitte?” ”Niin.” 

 

Yksi iäkkäämmistä haastateltavista on vasta sairastumisensa jälkeen vajaakuntoisena joutu-

nut mukaan työllistämistoimiin. ”Miehän olin sillä työelämänvalamennusrahalla. Se on aika 

jännä ensin tehhän 40 vuotta töitä ja sitte menhän työelämänvalamennukseen,” hän kertoi 

ironiseen sävyyn työelämänvalmennuksesta. Hänelle tukimuodon nimi antaa kenties kuvan 

kokemattoman työntekijän opastamisesta työelämään 

 

Vanhimmat asiakkaista korostavat itse hankkineensa työuransa työpaikat. Heillä oli vahva-

na itse selviämisen eetos kuten Eila Hietamies (2004) havaitsi tutkimuksessaan yli 45-

vuotiaista. Nämä tämän tutkimuksen vanhemmat haastateltavat ovat samaa ikäluokkaa Hie-

tamiehen kohdejoukon kanssa, joka ei arvostanut institutionaalista tukea. Tutkimuksen 

haastateltavista nuorimmat olivat yleensä työllistyneet työvoimatoimiston avulla. He mene-

vät sinne minne ”käsketään”. Nuoremmat eivät puhuneet ”itse hankkimistaan työpaikoista”, 

vaan heille oli itsestään selvyys, että työvoimaviranomaiset hoitavat työnhaun. Voi olla, 
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että 1990-luvun laman aikana työvoimaan tullut ikäluokka on tottunut asioimaan työ- ja 

elinkeinotoimistossa. Heille on luontevaa saada apua palvelujärjestelmästä. Lisäksi nämä-

kin haastateltavat näyttävät kiertävän kehää työllistymispalveluissa, kuten Ollikainen 

(2008) totesi omassa tutkimuksessaan. 

 

”Haastattelija: ”Työkkärin kauttako sinä tämän…” 

”En ole työkkäristäkhän, taikka olihan se nimi annettu sieltä.-- Minä olen oikiasthan aika 

palijon saanu töitä, molen itte jostaki kautta sen ottanu ja sen hakenu, etten oikiasthan ole 

työkkärin kautta, olenko minä saanu mittään. En ole tainnu töitä ainakaan. Kyllä minä niin-

kö itte olen kaikki nämä.” 

”Etten mie sitte muuten, mie olen itte hommannu.” 

Haastattelija: ”Onko aikasempia kokemuksia työllistämistoimista?” 

”Ei taija olla, en muista. Ihan työkkäri määränny aina johonki ja se on määränny yleensä 

keittiiöhön ja se on ollu pikku pakko tai se on karenssi.” 

”-- melekein 2 vuotta olin avustajana, ensin mie olin X koululla, sitte seuraavalla syksyllä 

mulle ilimotettiin että joo sulla on tukirahoja vielä käyttämättä, lähekkö Y koululle.” 

 

 

9.2 Kokemukset hankkeen toteutuksesta 

 

Odotukset ja positiiviset kokemukset. Asiakkaiden odotukset hankkeesta olivat moninai-

sia. Luonnollisestikin työn löytyminen oli useimpien julkinen toive. Varsinaisesti työllis-

tymiseen hankkeen kautta (vaikka se olisikin ollut tavoitteena) ei oikein uskottu aiempien 

kokemusten vuoksi. Haastateltavat ovat osallistuneet erilaisiin toimenpiteisiin useastikin, 

eikä toistaiseksi työllistyminen ole onnistunut. Ahon ja Koposen (2007 2-3) mukaankin 

työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen on yleensä toistuvaa. Heidän tutkimassa 

rekisteriaineistossa 77 prosentilla 2002 päättyneeseen toimenpiteeseen osallistuneilla oli 

edeltävän kymmenen vuoden aikana ollut vähintään yksi työvoimapoliittinen toimenpide. 

Lähes 60 prosenttia oli osallistunut ainakin kahdesti aiemmin ja yli kolmannes useammin.  

 

Työllistymisen voikin sanoa olleen siinä onnistuneille positiivinen yllätys. Neljä haastatel-

tavista oli työllistynyt hankkeen ansiosta. He eivät käsityksensä mukaan olisi ainakaan 

näissä nykyisissä tehtävissään ilman hanketta. Kaikilla odotukset hankkeesta työpaikan et-

sijänä eivät täyttyneet. Eräs haastateltava kertoi: ”meillä oli jokasella semmonen kuvitelma 

että meitä niinkö tavallaan yksilönä autetaan hakemaan johonki tiettyyn paikkaan. Siis täl-

lanen kuvitelma oli enämpi tai vähempi”  
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”Tietysti minä ootin ja toivoin, että saisin työpaikan, mutta en mie siihen ihan täysillä us-

konu siihen että, nuitten kautta. Nuita kursseja on ollu aikasemminki--.” 

”No oikiasthan, jos mie rehellinen olen niin mie en oottanu siltä mithän. Mutta että sen an-

siosta minä sain tämän työpaikan.” 

 

Asiakas oli tyytyväinen, jos toiminta oli ollut toiveiden mukaista, hän sai valikoida tarpei-

taan vastaavia toimenpiteitä ja hänen tavoitteensa toteutuivat. Kaksi haastateltavaa oli saa-

vuttaneet konkreettiset tavoitteensa atk-taidoista. Eräs sai apua ammatinvalintaansa. Kolme 

haastateltavaa on työllistynyt ja yksi on saanut tietoa työelämästä ja työllistynytkin. Kaksi 

muuta haastateltavaa eivät kokeneet päässeensä hankkeessa tavoitteisiinsa työllistyä, mutta 

onnistuivat sitten muuten siinä. Kaksi, joiden tavoite oli oppia työnhaussa hyödynnettävät 

atk-taidot, eivät kaivanneet muuta, ja osa kurssin sisällöstä oli heille aivan turhaa, mutta 

siihenkin oli velvoite osallistua. Kurssin aikana järjestettyjä korttikoulutuksia arvostettiin 

yleisesti. 

 

”Niin tuota ajattelin, että senki kautta voi työpaikan löytää, ko oppii tietokonetta käyttäm-

hän, -- opin sieltä kautta kans niitä työpaikkoja kattomhan netistä sitte. Semmosia toihveita 

mulla oli siltä kurssilta.” 

”–niinkö hygieniapassit ja tämmöset, -- itte valittimma, mitä haluamma ja ne saatiin kyllä 

sitte suorittaa, että se oli sielä semmonen plussa ainaski.”  

”– mielestä siitä oli aika paljonki hyötyä, sanotaan ne kortit, mitä me saatiin sielä suorittaa, 

niinkö työturvallisuus, hygieniapassit ja ensiapu, onhan niistä ilman muuta hyötyä.” 

 

Vaikka haastateltava ei olisi päässyt työllistymistavoitteeseensa, hankkeesta on silti hyödyt-

ty eri tavoin. Tärkeänä pidettiin hankkeessa muodostunutta vertaisverkostoa. Tietoa esi-

merkiksi avoimista työpaikoista ja alkavista kursseista välitetään tässä vertaisverkostossa: 

” mut mie koen nyt kuitenki suurimmaksi niin tuota avun tuojaksi tämän, meillä on edel-

leenki se meijän se kurssiporukka ja meillä aina ko joku saa tietää jotaki, meillä meilataan 

ja viestitellään, niinkö silleen, et sieltä kautta se suurin apu on tullu.” 

 

Monelle tämä kurssilaisten oma yhteisö oli tärkeä sosiaalinen verkosto. Joidenkin kanssa 

ystävystyttiin ja yhteinen huumori auttoi kestämään kummallistakin sisältöä kurssilla. 

Kaikki eivät kuitenkaan päässeet tai tarvinneet uutta ystäväpiiriä. Eräs haastateltava kertoi, 

ettei hän oikein tullut juttuun niiden muiden kanssa ja toinen ei välittänyt osallistua esimer-

kiksi ulkoilupäivään. ”Saan ulkoilla kotonakin” -kommentin tulkitsin niin, että hän otti ul-
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koilun liikuntana ja ulkoilupäivä ei ollut hänelle tärkeä, koska hänen liikunnan ja vuorovai-

kutuksen tarpeensa tyydyttyi muutoin. 

 

”En mie tiijä onko se [hanke] muuten muuttanu, ko se on tätä minun sosiaalista verkkoa 

suurentanu vaan huomattavasti [naurahtaa]. Onhan siinä tullu semmosia tiettyjä niinkö kon-

takteja.” 

 

Työhönvalmentajalta saatu yksilöllinen tuki oli joillekin erittäin tärkeää. Tuki oli lähinnä 

kannustusta ja eri vaihtoehtojen pohtimista yhdessä ja tiedon etsintää mahdollisista koulu-

tuksista ynnä muista sellaisista. Myös yksilöllinen huomiointi oli tärkeää. Työn haussa voi-

tiin huomioida rajoitteita ja kuunneltiin työnhakijan omia toiveita sekä kiinnostuksia 

enemmän kuin normaalipalvelussa. Yhden haastateltavan työpaikka on aivan uusi, työhön-

valmentajan, työvoimaviranomaisten ja työnantajan yhteistyöllä rakennettu. Se on sovitettu 

työnantajan tarpeiden ja työntekijän kykyjen mukaiseksi. 

 

”-- sai sielä ainaki käyä puhumassa asioista. -jos jotaki oli suunnitelmia tai jotaki, sai käyä 

niitä esittämässä. Näin minä olen kokenu tämän. Mie nyt olen muutenki aika suulas.  

”--Mutta että sen ansiosta minä sain tämän työpaikan, että se on varmaan niinkö työkkärin 

kans yhteistyössä vähän niinkö räätälöity mulle tämä työpaikka.” 

 

Asenne työtä tai koulutusta kohtaan oli voinut muuttua hankkeen aikana. Keskustelu työ-

hönvalmentajan kanssa laajensi omia mahdollisuuksia. Työhönvalmentaja rohkaisi kokei-

lemaan erilaisia suuntia, esimerkiksi opiskelua tai uusia työtehtäviä. Yksi haastatelluista 

muutti vanhaa päätöstään jättää koulut sikseen ja aloitti opinnot. Kielteinen asenne opiske-

luun muuttui vähitellen välinpitämättömästä jopa innokkaaksi. 

 

Haastattelija: ”Onko kuitenki tuo hanke, että onko se muuttanu jotaki sinun elämässä?” 

”No onhan se tavallaan, ko sen kautta pääsi kouhlhun, sillälailla se on kuitenki. Potkas sii-

hen, että ku siinä juteltiin [nimi] kans että ja työvoimatoimiston kans käythin yhteistyötä. 

Niin se oli, ettei se ota jos ei se annakhan. – viime kevväänä arvelin siinä että pittää kok-

keilla, jos sitä lähtis kouhlhun, vaikka molin aina vannonu, että minähän en koulun penkkiä 

kuluttele ennää ollenkaan.” 

 

Työhönvalmentajan kanssa tehtävään yhteistyöhön (he jotka sitä tarvitsivat) oltiin tyytyväi-

siä. Työnhakijasta on mukava, että joku paneutuu hänen asioihinsa, keskustelee vaihtoeh-

doista, selvittää mahdollisuuksia, näkee vaivaa, koettaa auttaa, tarjoaa tietoa ja käyttää omia 

kanaviaan sopivan reitin hakemiseksi esimerkiksi koulutukseen. Tieto tuen saannista tarvit-

taessa oli tärkeää eteenpäin ponnisteltaessa. 
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H: ”Miten se ohjaaja tai työntekijät tuki sinua tässä tavotteen saavuttamisessa, mitä sielä 

konkreettisesti tehtiin?” 

”Kyllä tuki oli takana semmonen voimavara sielä takana, jos tökkii, ne ovat heti valmiit 

auttamaan, tiesi kyllä että tuki on takana, mukava henkilökunta ja kouluttajat.” 

H: ”Mikä oli se ohjaajan rooli sitte tässä hankkeessa?” 

”On se , sillehän mie lähetin aina (naurua) sähköpostia ja me ollaan niinkö, onhan se sem-

monen tuki, ko miettii että meniköhän tämä ihan kiville koko homma, voi kysyä että vielä-

kö minä, yritänkö vielä ja teenkö sitä ja tätä ja sitte voi niinkö yhessä miettiä, että on niinkö 

sitä keskustelutukia. Minusta se on tosi tärkiä ja niinkö jostaki koulutuksistaki, niin eihän 

sitä ees tiijä. Ja ala hakemaan jostaki ja, et se on niinkö semmosia, johonki kysymyksiin 

valamiita vastauksia ja sitte se sano hän kattoo ja hän ottaa selevää ja mene sinä nyt teke-

mään sitä ja tätä ja käy työkkärissä ja kysele sieltä.” 

”Olisin pystyny iliman tukiaki, mutta palijon helepompi se on näin, ko on valamiina niinkö 

kaikki jutut ja saa ohjeita, teetkö näin, kysytkö sieltä. Kävin mie välilä työkkärissäki --, että 

tämmösiä tausta juttuja se hoitaa ties kuinka palojon, en mie varmasti ees tiijäkään.” 

 

Asiakkailla oli yleisen tuen lisäksi tarvetta ammatinvalinnanohjaukseen. Etenkään neli-

kymppiset eivät tienneet, ”mikä minusta tulee isona”. Ammatinvalinnanohjaus auttaisi uran 

rakentamiseen oman kiinnostuksen, halujen ja taipumusten pohjalta. Eräs haastatelluista 

mainitsi tehneensä ohjaajan kanssa erilaisia testejä. Ammatinvalinnanohjauksessa pitää tie-

tysti huomioida myös paikkakunnan realistiset työllistymismahdollisuudet.  

 

”Me käytiin työpaikkoja kattelemassa useammassa eri paikassa ja. Täytin, tein kaikenlaisia 

testejä, että mikä ala soveltuis niinkö parhaiten ja siinä välissä käytiin kattomassa työpaik-

koja.” 

H: ”Mikä olis sinun ihannetyö?” 

”En ole vielä keksinyt, semmonen että missä mie viihtyisin ja olis ilo tehdä sitä työtä.” 

H: ”Mikä ammatti sitte, olisko se se X vai?” 

”En tiijä siitä X:kään, en ole vielä löytäny.” H: ”Sinulla on ammatinvalinta vielä kesken, 

hakusessa?” ”Joo.” 

”No juuri niitä kartotethan mistä tykkää ja mikä minusta tullee isona. Että mie en vielä tiijä 

mikä minusta tullee isona. --Mie itte ainaki sain semmosen ponnahuslauan, että tietää mitä, 

kö ei itte tiiä mitä tullee isona.” 

”- Mie en ole vielä kasvanu riittävän isoksi että mie voisin, mut kuitenki että jotaki se ois 

semmosta rauhallista ja semmosta sopivassa suht rauhallista työskentelyä jossaki, että sai-

sin vielä jotaki konkreettistaki aikaan.” 

 

Hankkeen työharjoittelujaksoilla asiakkaat pääsivät turvallisesti ilman sitoumuksia kokei-

lemaan aiemmin haaveilemiaan aloja. Kahdella vahvistui ajatus käsityöläisyydestä omana 

alana ja yksi puolestaan huomasi, ettei vanha kiinnostus matkailualaan enää syttynyt.  
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Sellaisille työpaikoille pääsy, joissa oikeasti on työvoimalle kysyntää tai valmius luoda 

työpaikkoja, on kurssilaisille tärkeää. Heitä turhauttaa käynnit työpaikkoihin, joihin ei ole 

aikomustakaan palkata uusia työntekijöitä. Voivathan nämäkin tutustumiskäynnit toki aut-

taa jotakuta ammatinvalintaprosessissa. Yksi haastateltava kritisoi turhia vierailuita työpai-

koille, joissa ei ole tarvetta uudelle työvoimalle: ”että oli tämmösii yritysvierailuja sun 

muita, mutta mitä se jos mie menen tuohon johonki kauppan ja katon on tämmönen yritys, 

kysyn, onko teillä töitä, no ei kö meillä on muutenki hilijasta ja tälleen niin ei niistä ollu 

hyötyä.” 

 

Kritiikki ja kehittäminen. Kun yhdelle asiakkaalle annettiin tutkimuksen alustavat tulok-

set arvioitavaksi: vastaavatko tulokset hänen kokemuksiaan, onko kuvaus aiheesta hänen 

näkemyksensä mukaan todenmukainen, hän halusi lisäyksen raporttiin. Hän tunnisti kuva-

uksen omien kokemustensa kaltaiseksi, mutta halusi lisättäväksi toiveen johdonmukaisuu-

desta työllistymisen tukemisessa. Hän ei ymmärrä, mikä merkitys työhön pääsylle on, että 

asiakas pakotetaan toimenpiteisiin, jotka häntä eivät kiinnosta. Työnhakija voi joutua käy-

mään kurssin toisensa jälkeen ihan sattumanvaraisilta aloilta. Työnhakijalle suositellaan 

kursseja, joita paikkakunnalla nyt sattuu olemaan menossa, vaikka aiemmin olisi suunnitel-

tu yhdessä tai sovittukin aivan jostain muusta. 

 

Ala-kauhaluoma (2007, 178 179) totesi, etteivät asiakkaan subjektiiviset toiveet ja projek-

tin asettamat objektiiviset tavoitteet aina kohtaa. Projektien asiakaslähtöisyydellä, jolla 

yleensä tarkoitetaan yksilöllisesti räätälöityä palvelukokonaisuutta, pyritään huomioimaan 

asiakkaan toiveet ja tarpeet. Asiakaslähtöisyys on palveluntuottajan näkökulma asiakasnä-

kökulmaan. Asiakkaan näkökulmasta sama asia on asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväi-

syys selviää kysyttäessä, miten asiakkaan odotukset ovat toteutuneet.  

 

Pettymystä haastateltaville aiheutti, etteivät suunnitelmat toteutuneet, kurssin huono suun-

nittelu ja etukäteistiedottaminen sisällöistä sekä ammattitaidoton kouluttaja (joka olikin 

kurssin aikana vaihtunut). Etenkin kahta haastateltavaa turhautti kurssin huono organisointi 

ja hyödyttömiksi koetut sisällöt. 

 

” Tällaset senki ajan ois voinu käyttää työharjottelussa, se minusta ois huomattavasti tär-

kiämpi, että me nyt istutaan sielä tosiaan viikko, kaks, kuukausi ja tehään jotaki tiettyjä teh-
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täviä, niin enempi painottaa siihen työharjotteluun. Se vois edesauttaa töihin pääsyssä.”” -- 

sitte ihan ne samat kysymykset, pikkusen erissä järijestyksessä. Ainako rupes sitä litaniaa 

lukehmhan, niin ne alko jo kohta muistamhan ulkoa mitä mie olen edellisen kerran laittanu. 

Se oli semmosta. Me koettiin kaikki se, joka ainua meijän kurssilaisista, niin koki sen tyh-

jänpäiväseksi.” 

 

Haastattelija: ”Mitä ajattelit tästä hankkeesta silloin, mitä toivoit, ootit hankkeesta silloin ku 

tulit?” 

”Silloin ku haastattelu silloin kesällä X tykönä, niin sielähän luvattiin niinku kymmenen 

yhtä ja yheksän parasta: että olis niinkö sitä kautta mahollisuus lähtiä, kö mullahan oli se X 

oli sillon plakkarissa, että jos minä sinne lähen. ”Sitä kautta varmasti pääsettä ja alotethan 

tämmöstä ja tämmöstä koulutusta ja näin”. No, nehän meni sitte taas häränpyllyä neki 

suunnitelmat, ei sitä alotetakaan ja sitte että tuon hankhen kautta olis ollu mahollisuus oiki-

asti päässä siihen koulutukseen ja puhuttiin, että se alakaa, se alakaa, että se alakaa sitte jos 

ei syksyllä, niin kevväällä, mutta ei taaskaan. Ja sielä on monella muullaki, että olivat niin-

kö suunnitellu jo jotaki ja olivat saanu sen käsityksen että projektin kautta nyt suunnitelmat 

toteutuu. Ja sitäkö oli saanu sen käsityksen että projektin kautta saa sen potkun siihen ja sitä 

kautta pääsee, mutta ei ,ei ne aina menny ne suunnitelmat sitte.” 

 

Asiakasnäkökulmasta hanketta voisi kehittää entistäkin yksilöllisemmäksi ja joustavam-

maksi. Valinnan ja osallistumisen vapautta voisi olla kenties enemmän. Ihanteellista olisi, 

jos asiakkaat pääsisivät mukaan jo kurssin suunnitteluvaiheeseen. Alkuun voisi olla hyö-

dyksi tehdä henkilökohtainen kurssisuunnitelma. Asiakaspalautetta tulee kerätä aktiivisesti 

ja se kannattaa käyttää tarkasti jatkosuunnittelun pohjalle. Toiveiden huomioiminen moti-

voi. Ohjaajien arvostava ja kunnioittava suhtautuminen kurssilaisiin ja aikuiskoulutusosaa-

minen kouluttajilla on asiakkaille tärkeä. 

 

” --on ne kouluttajat semmosia että ne on kouluttanu, tulis aikuisten ihimisten kans toihm-

hen. Se on minusta semmosta iso plussa, joka ossaa ottaa ne opiskelijat, elikkä me työttö-

mät, sielä huomiihon, että me ei olla mittään tyhymiä. Me ollaan aikusia ihimisiä, monella 

on työkokemuksia, työtä takana, ettei pietetä ihan ali-ihimisinä. Sitte kuunneltais, mitä me 

sanotaan heille, ottaa meijän mielipitteen huomioon, etteipä tässä nyt edetä tällälailla, se 

sen verran joustais tavallaan se lukujärjestys.” 

 

Marja Koukkari (2010 155, 161–162) havaitsi tutkimuksessaan kuntoutujien käsityksistä 

kuntoutumisessa, että yksilöllisyyden huomioiminen edistää kuntoutujien käsityksen mu-

kaan kuntoutumista. Kuntoutujat pitävät tärkeänä kunnioittavaa ja arvostavaa kohtelua. 

Kuntoutujat kaipaavat henkilökohtaisia vuorovaikutussuhteita ja ryhmämuotoinen toiminta 

ei tyydytä heitä. Heille on tärkeää kokea itsensä omaksi persoonakseen, eikä yhdeksi tapa-

ukseksi joukosta. Koukkari toteaa aiempien tutkimusten osoittaneen, että kuntoutujien tar-

peiden huomioiminen on yhteydessä heidän kokemukseensa kuntoutuksen vaikuttavuudesta 
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ja laadusta. Kuntoutumista edistävissä interventioissa kuntoutujilla on mahdollisuus osallis-

tua kuntoutuksen suunnitteluun ja arviointiin, interventiossa saa tietoa yhteiskunnassa sel-

viytymisestä ja siinä huomioidaan perheen osallistuminen ja ymmärretään emotionaalisen 

tuen tärkeys. 

 

Tämänkin tutkimuksen aineistosta löytyi asiakkaiden halu yksilöllisempään huomioimi-

seen. Kuulluksi tuleminen on asiakkaille tärkeää ja juuri omiin tarpeisiin suunniteltu toi-

menpide tyydyttää. Henkilökohtainen tuki ohjaajalta ja kuntoutujan asioihin paneutuminen 

oli heille hankkeessa merkittävää. Toisaalta ryhmämuotoinen toiminta etenkin heillä, joilla 

ei ole työpaikkaa voi korvata työyhteisön sosiaalisia suhteita. Lisäksi vaikka jokainen halu-

aa tulla kohdatuksi erityisenä persoonana, myös samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmis-

ten seura ja vertaistuki voi olla tärkeää. Kuten eräs haastateltava totesi aiemmasta osallis-

tumisestaan masennuskuntoutuskurssille: ”Huomasin, etten ole ainoa.” 

 

Haastateltavat ymmärsivät että työnantajalla täytyy olla työvoimantarvetta ja toisaalta 

työnhakijalla tehtävässä vaadittavat taidot, jotta työllistäminen on realistista. Tämän yhtä-

lön huomioimisessa työnantajan ja hankkeen välinen yhteistyö on tärkeää. 

 

Työllistymiseen liitetyt muutokset. Seuraavaksi tehdään yhteenvetoa työn ja työttömyy-

den merkitykseen liittyvistä muutoksista, joita haastateltavat kokivat työstä olleen. Tämän 

tutkimuksen työllistymishankkeessa on kuntoutuksellinen näkökulma, jossa työllä ajatel-

laan olevan hyvinvointia lisäävä merkitys. Tutkimuksen haastateltavat kertoivat muutoksis-

ta asenteissa, itsetunnossa ja mielialassa sekä arjen toiminnoissa, taloudellisessa tilanteessa 

ja sosiaalisessa elämässä. Koetut muutokset olivat etupäässä yksilön sisäisiä ja vähemmän 

ympäristöön liittyviä. Muutos jollain alueella liittyy usein myös toisen alueen muuttumi-

seen. Ihan kaikki muutokset eivät olleet positiivisia. 

 

Haastateltavat tunnistivat itsessään erilaisia psyykkisiä muutoksia. Muutokset eivät ole val-

tavia, omaa identiteettiä muuttavia, vaan haastateltavat kokivat lähinnä vahvistuneensa. It-

sevarmuuteen ja luottamuksen vahvistumiseen vaikuttaa varmaan sekä hankkeesta että työ-

paikalta saatu tai koettu sosiaalinen tuki, kannustus, työssä pärjääminen ja siitä saatu palau-

te. Työstä selviytyminen lisää rohkeutta kohdata aina uusia asioita. Itsevarmuuden myötä 
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tulevaisuudesta selviytymisen usko vahvistuu. Työ avartaa elinpiiriä ja työn kautta kodista 

pois pääsy lisää yhden haastateltavan kokemuksen mukaan hänen avoimuuttaan.  

 

”Ainahan molen samanlainen ollu, että ehkä tulee enempi itseluottamusta, 

henkisiä voimavaroja.” 

”Muuttaa. Kyllä, aika palijonki. On se ainaki, palijon avoimemmaksi tullu, mitäaikoihnhan 

olin, ko olin ihan että kotona ko olin karijatalouvessa. Ennakkoluulottomampi palijon, 

mennee asihhan ko asihhan.” 

 

Lisäksi käsitys jostakin työstä saattoi muuttua siihen tehtävään työllistymisen jälkeen. Eräs 

haastateltava piti palkkatukitöitä aiemmin tyhjänpäiväisenä keksittynä puuhasteluna, mutta 

huomasikin omasta kokemuksesta sen olevan oikeaa ja arvokasta tuottavaa työtä. Myös toi-

nen haastatelluista arvosti omaa uutta työtään koko ajan enemmän. 

”--Tää on nyt sitte sellasta mitä mie saan tehä. Kyllä tääki nyt on, sanotaan, mie oon nyt 

tämän puoli vuotta tätä tehny niin tää tuntuu koko ajan henkisesti sillä lailla huomattavasti 

tärkeämmältä hommalta, ko mitä mie alun perin arvelinkaan, mie saan semmosta niinkö 

henkistä voimavaraa ittelleki siitä--.” 

 

Tehty työ lisää haastateltavien kokemuksen mukaan heidän henkisiä voimavarojaan. Onnis-

tuminen ja selviytyminen sekä työn arvostus lisäävät uskoa itseen. Mieliala on myös tasai-

sempi. haastateltavat kertoivat olevansa rauhallisempia työllisenä. Erään haastateltavan kä-

sityksen mukaan rauhallisuus johtui siitä, että töissä sai tekemällä purkaa energiaa ja ko-

hentunut taloudellinen tilanne helpottaa, kun ei tarvitse koko ajan miettiä taloudellista sel-

viytymistä. 

 

”Siis, kyllähän se sillä lailla muuttaa, että kun on työtä, on paljon itsevarmempi ja varmem-

pi olo ja luottaa niinkö tulevaisuuteen ja ja ja ja on niinkö rauhalisempi, ei tarvi niinkö ihan 

niinkö päntiönään miettiä, niinkö tämmösiä talousasioita ja mitää n muutakaan asioita. He-

lepottaahan se kun on työtä.” 

”-jotenki minä niinkö rauhotun ko mie saan purkaasen energian sen sielä töissä tekemällä 

käsillä jotaki tai ihan mitä vaan niin tuota sitte se niinkö kotielämäki rauhottuu. Minä en ole 

hetiskään niin kiukkunen.” 

 

Työ lisää kaikkien haastateltavien sosiaalisten suhteiden määrää, minkä he kokivat positii-

viseksi. Tutustuminen uusiin ihmisiin on heistä mukavaa. Vuorovaikutus toisten ihmisten 

kanssa oli heille tärkeää. ”- tulleehan siinä tuttuja ko liikkuu. On kyllä kavereita, en tiijä 

ystäviä niinkhän palijon, mutta kavereita juuri, mukava ko niitä on sitte.” 

 

Konkreettisia muutoksia ovat taloudellisen tilanteen kohentuminen ja päivärytmin selkiy-

tyminen, kulkeminen työpaikalle ja uusien työtehtävien oppiminen. Ainoastaan yksi haasta-
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teltava ei kokenut työstä olevan taloudellista hyötyä, koska sosiaalietuuksia leikataan sitten 

vastaavasti. Vakituinen työ kohentaisi hänenkin mukaansa taloustilannetta, koska silloin 

voisi saada luottoa. 

 

Työ tuo myös lisää haasteita ja velvollisuuksia, mikä voi lisätä stressiä ja arjen kiireellisyyt-

tä. Kaksi perheellisistä haastateltavista koki työn ja lastenhoidon yhdistämisen vaativaksi ja 

yksi haastateltava arveli, että vastuullinen työ voi myöhemmin aiheuttaa stressiä. Työ voi 

olla myös fyysisesti kuormittavaa. Hankalat työvuorot väsyttävät. Työ lisäsi arjen kiireitä 

lapsiperheessä. Lapsista on huolehdittava myös työssä käydessä. Vaikka lähipiiri auttoikin 

lastenhoidossa, kokonaisvastuu arjen sujumisesta on vanhemmilla.  

 

”- tietenki vaikuttaa arkeenki, lapsista pitää huolehtia se on yks asia, että vähän niinkö kii-

reistä. Toisaalta, että saa tutustua muihin ihmisiin, semmosta muuta tietoa, taitoja.” 

”--yksin ko olet siinä, sie kannat kaikkia—” 

”Kyllä tämä vähän niinkö vaikuttaa, että on ollut kipeät kädet ja semmosta, on liian, ei se 

minulle sovi pitkän päälle.” 

”Illasta jos tulet ja aamuun pitää mennä, se on väsyttävää.” 

 

Haastateltavat mainitsivat siis työn negatiivisistakin seurauksista. Raskas työ lisää fyysisiä 

vaivoja ja vastuu työstä voi lisätä henkistä rasitusta. Näistä johtuen muutama oli joutunut-

kin aiemmin vaihtamaan työtään tai olisi tarvinnut työpaikalla erityisjärjestelyitä. Työstä 

seuraavat positiiviset muutokset olivat kuitenkin kaikkien mielestä painavampia kuin han-

kaluudet. 

 

Valkosen ym. (2006, 48) tutkimuksessa mielenterveyskuntoutujien työllistymistukimalleis-

ta haastatellut arvioivat työllistymisen vaikutuksia erilaisina koettuina muutoksina. Itse-

varmuus, jaksaminen ja hyvinvointi paranivat, vuorovaikutus ihmisten kanssa lisääntyi ja 

työ vahvisti kokemusta yhteiskuntaan kuulumisesta ja itsestä normaalina sekä paransi ta-

loudellista tilannetta. Valkosen ym. tutkimuksessa työllistymisen merkitykset olivat psyyk-

kisiä, sosiaalisia ja taloudellisia sekä muita käytännöllisiä seurauksia. Tämän tutkimuksen 

haastateltavat kertoivat itsevarmuutensa ja luottamuksensa parantuneen työssä. Heidän mie-

lialansa parantui, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa lisääntyi, taloudellinen tilanne 

yleensä kohentui ja päivärytmistään tuli tasaisempi. 
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10 Pohdinta 

 

 

Työllistyvyystekijöitä. Ainoakaan haastatelluista ei ollut työllistynyt toistaiseksi. Avoimil-

le työmarkkinoille oli työllistynyt muutama. Näitä ”onnistumisia” eli yleensä noin puolen 

vuoden mittaisia työsuhteita haastateltavilla on ennestäänkin takanaan lukuisia. Joten tämän 

hetkiset työsuhteet eivät oikeastaan eroa totutuista. 

 

Tämän tutkimuksen haastateltavat kuuluvat Ahon ja Koposen (2007) tutkimuksessaan ha-

vainneeseen työttömien kymmenesosaan, joiden työttömyyskausi on kestänyt yli kuusi 

vuotta. Toimenpiteet, joita työttömille suunnataan, ovat Ahon ja Koposen mukaan joko ta-

voitteeltaan avoimille työmarkkinoille suuntaavia tai työn korvikkeita. Haastateltavat mää-

rittelivät toimenpiteet työn korvikkeeksi, mutta olettivat niiden myös edistävän työllisty-

mistä. Tyypillistä tutkimuksen haastateltavien työhistoriassa oli samoin kuin Hokkasen 

(1994) tutkimuksessa työllistyminen eri alalle kuin heidän koulutuksensa on. 

 

Aineistossa huomiota kiinnitti erityisesti harjoittelun arvostus ja tarve ammatinvalinnan oh-

jaukseen sekä ero nuorempien ja vanhempien ryhmien välillä suhtautumisessa työttömyy-

teen ja työvoimaviranomaisten apuun työnhaussa. Vanhemmat puhuivat yhtä lukuun otta-

matta työttömyydestä kielteisemmin kuin nuoremmat. Työttömyys heidän puheissaan syr-

jäytti heti, oli romahdus ja tipahdus. Lisäksi he ottivat esiin ”työhaluttomien joukon”, johon 

he itse eivät kuuluneet. Nuoremmat eivät käsitelleet työhaluttomuutta. Nuorempien puhees-

sa työttömyys rullasi arjessa, heidän suhtautumisensa oli melko neutraalia. Lisäksi van-

hemmat oikeastaan kielsivät saaneensa apua viranomaisilta ja nuoremmat ottivat viran-

omaisten toiminnan itsestään selvyytenä, arkisena ja asiaan kuuluvana. Mistä ero mahdolli-

sesti kertoo ja mistä johtuu? Eroavatko näiden ikäryhmien tilanteet jollain tapaa toisistaan, 

mikä selittäisi eron suhtautumisessa? Pitääkö ero jotenkin huomioida työllistämistoimenpi-

teistä ja miten? 

 

Nuoremmat ovat saavuttaneet työiän juuri 1990-luvun laman aikaan, eikä heillä ole lain-

kaan kokemusta vakituisesta pitkäaikaisesta työstä. Miltei 20 vuotta vanhemmilla työko-

kemusta oli ehtinyt karttua ennen lamaa jo pitkään, heidän kiinnittymisenä työmarkkinoille 

on vahvempaa. Selittyykö ero suhtautumisessa työttömyyteen ja työvoimaviranomaisten 
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toimintaan sillä, että työttömyys on ollut nuorempien arkea heti työiän alusta. He ovat tot-

tuneet työttömyyteen ja asioimaan työ- ja elinkeinotoimistossa.  

 

Työllistymiseen johtaneita tekijöitä aineistossa olivat kouluttautuminen kysytylle alalle, 

työvoimapalveluiden hyödyntäminen työelämäkynnyksen madaltamiseksi, sekä työnhaki-

jan aiemmat näytöt pätevyydestään työnantajalle. Haastatellut työllistymishankkeen asiak-

kaat erosivat koulutukseltaan aiempien tutkimusten pitkäaikaistyöttömistä. Tämän tutki-

muksen haastateltavat poikkesivat esimerkiksi Hietaniemen (2004) tutkimuksesta, jonka 

mukaan yli 45-vuotiaiden työllistymistä haittaa ammattikoulutuksen puute. Kahta lukuun 

ottamatta haastatelluilla oli jopa useampia ammattitutkintoja, mutta se ei vastannut paikka-

kunnan kysyntää. Tutkimusryhmän pienen koon vuoksi sattuma voi selittää tämän eron. 

  

Haastateltavat olivat työhalukkaita ja kokeneita ihmisiä. Itse he eivät määritelleet olevansa 

ainakaan tällä hetkellä tai vielä kuntoutujia. Muutama haastatelluista täytti vajaakuntoisuu-

den kriteerit ja kuuluu siten työhallinnonkin ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Toiset kuu-

luvat tehostettua tukea tarvitsevien ryhmään (vrt. Kuusinen 2011, 278), joka sinällään ei ole 

oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen. Hanke paikkasi tätä ammatillisen kuntoutuksen 

puutetta ottamalla kohderyhmäkseen juuri kyseisen ryhmän. Hanke toimii siten varhaisen ja 

varsinaisen ammatillisen kuntoutuksen alueilla. 

 

Heikko terveys hankaloitti joidenkin haastateltujen työllistymistä. Tutkimuksen haastatel-

tavien käsitys oli, että terveyden lisäksi työhalukkuus ja motivaatio ovat tärkeitä yksilöllisiä 

ominaisuuksia työllistymiselle. Näiden kokeneiden yksilöiden tottumus ja halu työntekoon 

oli merkittävä tekijä motivoituneelle ja aktiiviselle työnhaulle, joten tämänkin valossa nuor-

ten nopea kiinnittäminen ja pitäminen työelämässä ovat tärkeää. Työtä pitää saada tehdä, 

jotta siitä tulee olennainen elämänsisältö. Työllistyäkseen haastateltavat olivat joutuneet 

sopeutumaan saatavilla oleviin työtehtäviin, mitkä eivät läheskään aina vastanneet heidän 

koulutustaan. He joutuivat usein tekemään hanttihommia matalalla palkalla. Haastateltavat 

olivat myös liikkuneet työn perässä. 

 

Tärkeältä työllistymiselle vaikuttaisi jollakin konstilla työpaikalle pääsy. Haastateltavien 

vastauksissa korostui harjoittelun merkitys, siinä pääsee kiinni työelämään ja pystyy anta-
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maan näyttöä osaamisestaan. Tämä liittyi myös työnantajien rekrytointitapaan, työnantajat 

rekrytoivat tuttuja pätevyyden näyttäneitä työntekijöitä. Harjoittelu voi tukea myös amma-

tinvalintaa ja siihen riittäisi lyhyempikin tutustumisjakso.  

 

Odotettua kritiikkiä palkattoman työn teettämisestä työkokeiluissa ja -harjoittelussa ei näil-

tä haastateltavilta tullut. Miksi harjoittelun palkattomuutta ei kritisoitu? Mahdollisesti haas-

tateltavat ovat tottuneet pärjäämään niin pienillä tuloilla, että tyytyvät vähään. He ovat 

myös kenties oppineet harjoittelun kuuluvan itsestään selvästi erilaisiin työvoimapoliittisiin 

toimiin ja harjoittelua voidaan verrata opiskeluaikaiseenkin työharjoitteluun, josta myös-

kään ei saada palkkaa. Mahdollista on myös, että haastateltavat voivat tuntea oman arvonsa 

työntekijänä vähentyneen, jolloin he hyväksyvät palkattomuuden. 

 

Työn merkitys. Työllistyminen ei ole lainkaan varmaa yksilön itsensä ja eri tahojen pon-

nisteluista huolimatta. Palkkatyötä ei riitä kaikille halukkaille. Tekeminen kuitenkin lisää 

hyvinvointia. Useita tyydyttäisi muukin toiminta kuin palkkatyö, kunhan toimeentulo olisi 

turvattu. Laajempi työ-käsite sisältää muutakin hyödyllistä toimintaa, joka tuo virikkeitä ja 

sisältöä elämään. Esimerkiksi työhallinnon kurssit, harrastukset ja omien vanhempien hoi-

taminen korvaavat haastateltaville palkkatyötä. Kun vaikuttaa selvältä että ainakaan avoin-

ten työmarkkinoiden työpaikkoja ei kaikille riitä, voitaisiinko panostaa näihin palkkatyö-

korvikkeisiin? Ihmiset toimivat markkinamekanismien ulkopuolella monessa eri muodossa: 

vapaaehtoistyössä, hoivaavat lähimmäisiään, auttavat naapureitaan ja osallistuvat hyvänte-

keväisyystoiminaan. Tuottavatko nämä työn muodot samalla tavoin hyvinvointia? Koisti-

nen (2010, 377–378.) esittääkin kysymyksen, edistääkö työ hyvinvointia, myös toisin päin: 

voiko hyvinvointia edistää ilman työtä?  

 

Lindh (2000) totesi tutkimuksessaan yksilön hyvinvoinnin muodostuvan työn ja toimeentu-

lon lisäksi vakaasta minuudesta ja identiteetin jatkuvuudesta. Jatkuvuuden ja eheyden tun-

teet ovat identiteetille merkityksellisiä. Näiden tukeminen tukee myös hyvinvointia. Vaikka 

työ itsessään vaikuttaa olevan tämän tutkimuksen aineiston mukaan kuntouttavaa, koska 

työn tekeminen tukee yksilön voimavaroja ja hyvinvointia, ei palkkatyö ole onneksi hyvin-

voinnin ehdoton edellytys. 
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Hankkeen kehittäminen. Koska palkkatyöstä näyttää seuraavan niin paljon myönteistä, 

toivoisi työhönvalmentajien hakevan yhdessä asiakkaan kanssa kaikille työtä tavoitteleville 

asiakkaille työpaikan. Vajaakuntoiset ja ammattikouluttamatonkin olivat saaneet työnanta-

jalta ja työkavereilta positiivista palautetta, joten työnantajat näyttävät olevan tyytyväisiä 

työllistettyyn työntekijään. Työnantajia voisi rohkaista kokeilemaan vajaakuntoistakin 

työntekijää kertomalla, että kokemukset vajaakuntoisista työntekijöistä ovat olleet positiivi-

sia. Voisiko käyttöön ottaa myös jonkinlaisen koeaika- tai takuusysteemin, mikä pienentäisi 

työnantajan riskejä. Mutta lisäksi on pohdittava, voidaanko avoimille työmarkkinoille työl-

listyminen ottaa koko vaikeasti työllistyvien ryhmän tavoitteeksi (ks. Ala-kauhaluoma 

2007, 180). Vaihtoehtoisesti voidaan asiakkaita tukea osallistumaan johonkin palkkatyötä 

korvaavaan toimintaan.  

 

Haastateltavat totesivat usein, etteivät tiedä mikä heistä tulee isona. Mistä tämä tarve am-

matinvalinnanohjaukseen johtuu ja miten sitä voisi hankkeessa hyödyntää? Kertooko näi-

den kokeneidenkin henkilöiden epätietoisuus omasta mahdollisesta alasta ja ammatista juu-

ri tutkijoiden puhumasta nykyisestä työelämän muutoksesta? Ei voi tietää, mikä ammatti on 

kannattava tulevaisuuden kannalta, millä alalla töitä riittää ja kuinka pitkään. Pitkäaikais-

työttömät työnhakijat pitävät mielensä avoimina erilaisille vaihtoehdoille epävarmassa tu-

levaisuudessa. 

 

Koska työnhakijoille ei ole tämän tutkimuksen mukaan muodostunut ehdottomia ammatti-

haaveita, ammatinvalinnanohjaus on suuri mahdollisuus ohjata työnhakijoita kysytyille 

aloille. Lisäksi he tuntuivat syttyvän työhön sitä tehdessään. Vaikka työnhakija kokeilisikin 

itseään vähemmän kiinnostavaa alaa, innostus juuri kyseiseen työhön voi syntyä työnteon 

myötä. Ammatinvalinnanohjaukseen tulisi panostaa ja huomioida yksilön kiinnostuksen 

kohteiden ja taipumusten lisäksi elinkeinorakenne sekä työvoimantarve, kuten jo näyte-

täänkin tekevän. Ainakin näiden aikuisten työnhakijoiden kiinnostus on suuri nimenomaan 

kasvaviin kaivos- ja vanhustyöaloihin. 

 

Asiakkaan kuuleminen, hänen tavoitteidensa, kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa selvittely 

sekä entistäkin yksilöllisempi kohtelu lisäisivät luottamusta työllistymispalveluun. Yhä uu-

delleen samoissa toimenpiteissä kiertäminen, tehtyjen suunnitelmien jatkuva kariutuminen 
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sekä samojen tehtävien tekeminen sanktioiden uhkaamana ei lisää uskoa työllistymismah-

dollisuuksiin. Eikä myöskään se, että ensin innostetaan johonkin koulutukseen ja kun se on 

käyty, sanotaan, että nyt sinulla olisi mahdollista aloittaa tämä uusi aivan eri alan koulutus. 

Asiakas miettii, eivätkö viranomaiset ja hanketyöntekijät tiedä, mikä ala työelämässä tällä 

hetkellä vetää, vai ovatko kurssit ainoastaan päivätoimintapaikkana ja työttömyystilastojen 

siivoamista varten. 

 

Haastateltavat tarvitsivat työllistyäkseen suhteita työelämään, ammatinvalinnanohjausta, 

apua työpaikan etsintään, mutta sen sijaan he eivät kaipaa ulkopuolista tukea työpaikalla. 

Työpaikkojen omat ohjaamistavat tuntuivat riittävän työllistyneille. Työllistyneet olivat 

tyytyväisiä työpaikalla saamaansa tukeen. He ihmettelivätkin kysymystä: tarvitsevatko he 

tukea ja millaista. He vakuuttivat pärjäävänsä itse. Haastateltavat eivät olleet tulleet ajatel-

leeksikaan, että joku työpaikan ulkopuolelta voisi opastaa heitä työssä. Työllistymisen jäl-

keistä vaihetta pidetäänkin meillä yleisesti työelämän sisäisenä asiana. Vaikka työllistyneet 

eivät kaivanneet työpaikalle ulkopuolista tukea, voisi tieto tuen saannista työllistetylle lisätä 

työnantajien työllistämishalukkuutta. Työnantaja ja hanke voisivat jakaa vastuutaan työllis-

tyneen tukemisesta. Ulkopuolinen tuki lisäisi työnantajan voimavaroja varsinkin pienissä 

yrityksissä. Tuki voi olla kehityskeskusteluita, työterveyshuoltoa, terveysneuvontaa, työn-

ohjausta, virkistystoimintaa, työilmapiirin kehittämistä, vuorovaikutuksen tukemista tai 

muuta työpaikkojen normaaleja tukemisen tapoja. Työllistymisen tukemisen rinnalla tulisi-

kin pitää työssä jaksamisen tukeminen ja projektin kohteena pitäisi olla asiakkaan lisäksi 

myös työnantajat ja työyhteisöt (ks. Ala-kauhaluoma 2007, 180).  

 

Asiakkaan ja hankkeen tavoitteiden välillä näyttää olevan ristiriitaa. Haastateltujen asiak-

kaiden toive oli työllistyminen. Hankkeen tavoite on esitteiden mukaan löytää asiakkaille 

polku kohti työelämää. Vaikka tavoitteet äkkiä vaikuttaisivat samoilta, on niissä selvä ero. 

Asiakas haluaa heti töihin ja hanke haluaa saatella asiakkaan erilaisten palveluiden ja toi-

menpiteiden kautta kuntoutuneena työelämään (ks. Ollikainen 2008, 43). 

 

Arvioivatko asiakkaat selviytymisensä työelämässä väärin, tai aliarvioidaanko hankkeessa 

asiakkaiden kyvykkyyttä työhön? Jos kyse on ainoastaan työn puutteesta, mitä hanketyön-

tekijä voi tehdä? Vakuuttaisiko hanketyöntekijöiden luottamus asiakkaidensa pärjäämisestä 
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työnantajia? Suuri kysymys on: Mistä työpaikkoja? Jos taas työelämä on muuttunut asiak-

kaan oltua pitkään työttömänä niin, ettei hän edes tiedä nykyvaatimuksista, mitä ovat ne 

taidot, joita hänen tulisi hankkeessa opiskella? Mitä työnantajat tarvitsevat ja odottavat 

työntekijältä? Taas katse kääntyy työpaikkoihin. Työnantajat ja työpaikat näyttävät olevan 

avainasemassa työllistyvyyskysymyksissä. 

 

Tutkimuksen arviointia. Tutkimusaineistosta löytyi vastauksia kysymyksiin työllistyvyys-

tekijöistä ja työn merkityksestä hankkeen asiakkaille. Aineistonkeruu haastattelemalla oli 

sinänsä onnistunut valinta. Haastattelutilanteiden tunnelma oli vapautunut ja luonteva. 

Haastateltavat vaikuttivat luottavan haastattelijaan. Haastattelut etenivät keskustellen. 

Haastateltavat kertoivat avoimesti työllistymiskokemuksistaan ja omista käsityksistään. 

Tämä avoimuus teki aineistosta laadukkaan. Tutkimuksen totuudenmukaisuuteen vaikuttaa, 

että haastateltavilla oli runsaasti kokemusta työllistymisen tukemisesta, heitä voi pitää sen 

vuoksi aiheen asiantuntijoina. Toisaalta haastateltavilla on myös runsaasti kokemusta erilai-

sista haastattelutilanteista viranomaisten kanssa. He saattoivat käyttää tässäkin haastattelus-

sa vastauksia, joita olettavat odotetuiksi ja oikeiksi.  

 

Tutkimuksessa tehdyt tulkinnat perustuvat aineistoon. Toisenlaiset tulkinnat ovat tietysti 

mahdollisia ja lukija voi itse arvioida tulkintaa runsaiden aineistositaattien kautta. Saatuja 

tietoja kohderyhmän kokemuksista voidaan hyödyntää hankkeessa. Tuloksia voidaan sovel-

taa myös alueen muissa vastaavissa projekteissa, joilla on samankaltainen kohderyhmä. 

 

Työ olisi kannattanut rajata tiukemmin, koska tutkimustulosten jäsentäminen tuotti jonkin 

verran vaikeuksia. Toistosta oli vaikeaa päästä, koska käsitteet olivat toisilleen vastakkai-

sia, esimerkiksi työn merkitys ja työttömyyden merkitys käsiteltiin monissa vastauksissa 

toistensa kautta. Tutkimuksen rajauksessa käytettiin apuvälineenä teoriaa. Olisivatko jotkut 

toiset teoreettiset näkökulmat olleet hedelmällisempiä? Työn merkityksen sijaan olisi lähes-

tymistapana voinut käyttää hyvinvointiteorioita. 

 

Jälkeenpäinkin katsottuna valitut menetelmät vaikuttavat järkeviltä. Toki olisi ollut mahdol-

lista tehdä määrällinenkin tutkimus, koska asiakkaan työllistyminen tutkimusjoukon vali-

kointikriteerinä ei olisikaan ollut välttämätön. Tutkija havaitsi vasta haastatteluiden myötä, 
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että haastateltavilla oli niin runsaasti aiempaa kokemusta työllistymisestä, että aivan yhtä 

sopivia vastaajia olisivat varmasti olleet nekin asiakkaista, jotka eivät olleet hankkeen aika-

na onnistuneet työllistymään. Koko asiakasryhmästä olisi voinut tulla vastauksia riittävästi 

kvantitatiiviseenkin analyysiin. 
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Liitteet 

Liite 1  

SOPIMUS OPINNÄYTETUTKIMUKSESTA 

 (PRO GRADU -TUTKIELMA) 

 

 

 

Toimeksiantaja 

 

XXX 

 

Opiskelija 

 

Mervi Tepsa 

Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Kuntoutustiede. 

 

 

 

Ohjaajat 

 

Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori 

Aila Järvikoski, kuntoutustieteen professori 

 

 

 

Tutkimustehtävä  
 

Tarkastelen tutkimuksessani pitkäaikaistyöttömien työllistämisen hanketta X. Kohderyh-

mänä ovat pääasiassa hankkeessa työllistyneet asiakkaat. Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää asiakkaiden näkökulmasta, mikä hankkeessa tukee onnistumista ja mikä on työn 

merkitys kuntoutumisessa. Tavoitteena on saada tietoa työllistymistä ja kuntoutumista tu-

kevista tekijöistä.  

 

Alustavat tutkimuskysymykset ovat: Mikä on asiakkaan näkökulmasta työn merkitys kun-

toutumiselle? Mitkä tekijät tukevat asiakkaan työllistymistä ja kuntoutumista? Ketkä hyö-

tyvät hankkeesta? Miten asiakkaat valikoituvat hankkeen asiakkaiksi? 

 

 

Tutkimusaineisto 

 

 

Aineistona käytän X -hankkeen asiakkaiden haastatteluita. Vapaaehtoiset haastateltavat et-

sin hankkeen työntekijöiden avulla. Toivon saavani haastateltavaksi kymmenen asiakasta. 
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Jos haastateltavat suostuvat, nauhoitan haastattelut, muussa tapauksessa haastattelut kirja-

taan käsin. Nauhoitetut haastattelut litteroidaan ja tallennetaan salasanan taakse tietokoneel-

le. Litteroinnin jälkeen nauhoitetut haastattelut tuhotaan. Aineiston muodostaisivat siis 

teemahaastattelut asiakkaille, ja analysoisin ne sisällönanalyysi-menetelmällä. Tutkimuksen 

valmistuttua luovutan aineiston haastateltavien luvalla X:lle säilytettäväksi mahdollista jat-

kokäyttöä varten. 

 

 

Opiskelijan sitoutuminen 

 

Tutkielman tekemisessä opiskelija sitoutuu noudattamaan hyviä tutkimuseettisiä periaattei-

ta. Tutkimukseen osallistuminen on asiakkaille täysin vapaaehtoista. Tutkittavien henkilöi-

den hyvinvointia ei millään tavalla vahingoiteta ja tutkittavien ehdoton anonymiteetti tut-

kielman kaikissa vaiheissa säilytetään. Kaikille tutkimukseen osallistuneille kerrotaan tut-

kielman tarkoitus ja heiltä pyydetään kirjallinen lupa tietojen käyttöön. Tavoitteena on, että 

haastattelut tehdään helmi- maaliskuun aikana, aineiston analysointi kesällä, tulokset olisi-

vat nähtävissä elokuussa ja tutkielma hyväksyttynä joulukuun loppuun 2011 mennessä. 

 

 

Toimeksiantajan sitoutuminen 

 

Toimeksiantaja sitoutuu tarvittaessa opastamaan tutkimuksen teossa ja etsimään vapaaeh-

toisia haastateltavia sekä maksamaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset (yh-

teystietopyyntöjen postittaminen) ja antamaan tarvittaessa opiskelijan käyttöön työtilan 

haastatteluiden ajaksi. Toimeksiantaja ostaa (kansituskulut) halutessaan itselleen kappaleen 

pro gradu – tutkielmasta. Toimeksiantaja säilyttää haastattelujen tekstiaineiston lukitussa 

tilassa ja hävittää sen, kun säilyttäminen ei enää ole tarkoituksen mukaista. 

 

 

Tutkimussopimuksen purkaminen 

 

Tutkimussopimus on määräaikainen ja se on voimassa 31.12.2011 asti ellei tutkimussopi-

muksen osapuolten välillä toisin sovita. 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 ___/___ 2011 
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Liite 2  

Haastattelun teemat 

 

Tutkimuskysymykset: Mikä on X - hankkeen asiakkaiden näkökulmasta työn merkitys kun-

toutumiselle? Mitkä tekijät tukevat asiakkaiden työllistymistä? Miten asiakkaat hyötyvät 

hankkeesta? 

 

Haastattelun teemat:  

 

1. Millainen oli hankkeen asiakkuutta edeltänyt tilanteesi, miksi tulit hankkeen asiak-

kaaksi, mitä ajattelit hankkeesta:  

 

Milloin tulit hankkeen asiakkaaksi; mistä sait tiedon tai ohjauksen hankkeeseen; millaisesta 

elämäntilanteesta tulit; olitko ollut pitkään työttömänä; miksi olit jäänyt työttömäksi; miten 

työttömyys vaikutti elämääsi; oliko aikaisempia kokemuksia työllistämistoimista, mistä, 

koska, millaisia; millaisin ajatuksin, toivein ja tavoittein tulit hankkeeseen  

 

 

 

2. Mitä ovat kokemuksesi X-hankkeen toiminnasta, onko hanke muuttanut jotain - mitä:  

 asiakkuusprosessia koskevista kokemuksista, aina työn saamiseen saakka:  

 

Mitä hankkeessa tapahtuu; mitä olet hankkeessa ollessa tehnyt; miten ohjaaja ja muut 

hankkeen työntekijät ovat tukeneet kuntoutumistasi; mitä olet/olit valmis tekemään työtä 

saadaksesi; millaista tukea tarvitsit/tarvitsisit; miten hanke eroaa aiemmista mahdollisista 

kokemuksista työllistämistoimista; onko jotain toimintaa, jota hankkeessa vielä voitaisiin 

järjestää, mistä olisi apua työhön pääsemiseksi 

 

 

 

3. Mitkä asiat tukevat työllistymistä? Työllistymisen ja työssä olon kuvausta ja pohdin-

taa:  

 

Miten onnistuit työllistymään; mitä itse teit; mitä ohjaaja teki; oliko jokin asia ratkaiseva 

työn saannissa; mitä pidät hankkeen antina; uskotko olevasi työssä ilman hankkeen anta-

maa tukea; toivotko hankkeelta apua työssä ollessa, millaista, millaisissa tilanteissa?  

 

 

4: Mitä ovat ajatuksesi yleensä työstä ja työn merkityksestä?  

 

kun ajattelet elämääsi ja nykyistä tilannetta, millaisessa asemassa työ on elämässäsi, muut-

taako työ sinua, elämääsi, tilannettasi, miten; mikä on työn merkitys sinulle; mitä työ antaa; 

jos olet työssä, mitä työn menettäminen merkitsisi; mitä toivoisit työltä; mikä on ihannetyö; 

tuoko työ hyvinvointia, millainen työ tuo sitä 

 

5. Onko lisättävää? 
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Liite 3 

HAASTATTELUSUOSTUMUS 

 

Suostumus koskee Lapin yliopiston opiskelijan Mervi Tepsan kuntoutustieteen pro gradu -

tutkielmaa. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella työllistymistä ja sen merkitystä X -

hankkeen asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksen ohjaajana toimivat Lapin yliopistolta Aila 

Järvikoski ja Kristiina Härkäpää. 

 

Haastattelu tallennetaan nauhurille. Nauhuri tyhjennetään, kun haastattelu on kirjoitettu 

tekstiksi. Haastateltavien tunnistettavuus häivytetään tutkielmasta siten, että ketään ei voi 

tunnistaa.  

 

Suostun haastatteluun ja suostun, että haastattelusta saatuja tietoja saa käyttää aineistona 

pro gradu - tutkielmassa sekä mahdollisesti tutkielmasta kirjoitetussa artikkelissa.  

 

ESR- projektien materiaali tulee säilyttää kymmenen vuoden ajan. Suostun / en suostu 

haastattelustani kirjoitetun nimettömän tekstiaineiston säilyttämiseen X:llä lukitussa kaa-

pissa. Tekstiaineisto hävitetään asianmukaisesti säädetyn ajan kuluttua. 

 

 

 _____/_____2011  ______________________________ 

 

 



82 

 

Liite 4  

Analyysiesimerkki pelkistetyistä ilmauksista pääluokaksi 

 

Pelkistettyjä ilmauksia Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Työnantaja työllistää tutun 

osaavaan työntekijän  

Esimies ei tuntenut ennes-

tään ja valitsi työvoimatoi-

mistosta työuran perusteella 

töihin. 

Työnantaja sai tiedot työ-

voimatoimistosta  

Pomot tunsivat  

Pomot tiesivät, kun jollakin 

työmaalla työ loppui  

Pomot odottivat töihin, kun 

jostakin työ loppui 

Kontakteja työnantajiin  

Entiseltä työnantajalta oli 

tiedusteltu sopivaa työnteki-

jää tehtävään 

Entinen esimies oli suositel-

lut tehtävään 

Internetin työpaikkailmoi-

tukset 

Internetin ja lehtien kautta 

työntekijähaku 

Mieluisaan työharjoittelu-

paikkaan pääsy, jonka jäl-

keen kysyttiin kesäsijaiseksi 

Työpaikkoihin tutustuessa, 

voi jotakin auetakin 

Hyvä työntekijä työlliste-

tään 

Omien taitojen vuoksi sai 

työpaikan  

Työnantajat näkevät harjoit-

telussa, millainen työntekijä 

on 

Kun työnantajalle tulee ky-

syntää työntekijälle, muistaa 

harjoittelijan 

Työnantaja otti palkkatuella 

Työnantaja työllistää tutun työntekijän 

(näytön perusteella) Työnhakijan työ-

kokemus 

 

 

Työnantaja etsii työntekijää työvoima-

toimistosta 

 

 

 

 

Työnantajan omat tutut suosittelevat 

työnhakijaa 

Työnantajakontaktit  

 

 

 

 

 

 

Työpaikkailmoitukset internetissä ja 

lehdissä 

 

 

 

Työharjoittelu ja työhön tutustuminen 

Pätevyydenen näyttäminen työssä 

 

Palkkatuki työnantajalle  

 

Työvoimatoimisto 

Tukityöllistämisen 

hyödyntäminen  

Työpaikkailmoittelu 

Työnantajan omat 

verkostot 

Työnantaja työllistää 

näytön (työkokemus 

muualla/samalla 

työnantaja)perusteella 

 

Työnantajan 

rekrytointitavat 

Yhdistävä luokka: työllistyvyyden ulkoisista tekijöistä 


