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Esipuhe

Euroopan Sosiaalirahaston Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suur-
alueosion toimintalinjaan 2 (Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen 
sekä syrjäytymisen ehkäiseminen) sisältyvä projekti ”Kompassi – Ammatillisesta kun-
toutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita” käynnistyi elokuussa 2009 Rovaniemellä 
Lapin ELY-keskuksen rahoituspäätöksellä ja päättyy marraskuussa 2013� Projektin 
päätavoitteet olivat seuraavat:

1)  Pyrittiin kehittämään ja ottamaan käyttöön sellaisia ammatillisen kuntou-
tuksen menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin reagoida ajois-
sa työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhkaan ja antaa asian-
omaisten henkilöiden tarvitsemaa tukea niin, että heidän mahdollisuutensa 
päästä tai palata työmarkkinoille paranisivat� Projektin asiakastyön työmuo-
toja olivat kuntoutuksen palveluohjaus, koulutukseen liittyvä tuki sekä työl-
listymiseen tähtäävän prosessin tukeminen (tuettu työllistyminen)� Asiakas-
työn yhteydessä pyrittiin erityisesti luomaan yhteistyösuhteita työpaikkojen 
kanssa ja lisäämään siten työssä oppimisen ja työllistymisen mahdollisuuksia 
hankkeen asiakaskunnalle� 

2)  Ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijakoulutuksen ja konsultoinnin avulla 
pyrittiin parantamaan kuntoutuksen, työtoiminnan ja työllistämisen piirissä 
toimivien henkilöiden sekä työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveys-
huollon edustajien valmiuksia kuntoutustarpeen havaitsemiseen, ammatilli-
sen kuntoutuksen käynnistämiseen ja toteutukseen sekä tuetun työllistymi-
sen toimintamallin toteuttamiseen� 

3)  Esimieskoulutuksen keinoin pyrittiin parantamaan kuntien ja yritysten 
esimiesten valmiuksia ns� monimuotoiseen johtamiseen (diversity manage-
ment) sekä henkilöstön työssä selviytymiseen liittyvien ongelmien varhaiseen 
havaitsemiseen ja niiden käsittelyyn� 

Lapin yliopisto on toiminut Kompassi-projektin hallinnoivana organisaationa ja 
koordinaattorina� Muut hankkeen toteuttajatahot ovat olleet Lapin sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän kuntoutuspoliklinikka, Lapin Kuntoutus Oy (entinen Invalidi-
liiton Lapin kuntoutuskeskus), Kuntoutussäätiö ja Rovaniemen kaupunki� Projektin 
kokopäiväisistä työntekijöistä projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja yksi kol-
mesta kuntoutussuunnittelijasta olivat työsuhteessa Lapin yliopistoon; toinen kun-
toutussuunnittelija oli työsuhteessa keskussairaalaan ja kolmas Lapin Kuntoutukseen� 
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Työnjako hankkeen toteuttajatahojen välillä oli seuraava:

*  Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiakastyöstä vastasivat Lapin sh- 
piirin kuntayhtymän kuntoutuspoliklinikka, Lapin Kuntoutus Oy, Rovanie-
men kaupunki ja Lapin yliopisto� 

*  Ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutuksesta (ns� 
TRADES-Diploma) vastasivat Kuntoutussäätiö, Lapin sh-piirin kuntayhty-
män kuntoutuspoliklinikka ja Lapin yliopisto� 

*  Esimieskoulutuksesta vastasivat Lapin Kuntoutus Oy ja Lapin yliopisto� 
*  Projektiin kuuluvasta kehittämisestä ja arvioinnista vastasi Lapin yliopisto, ja 

siihen paneuduttiin eri organisaatioiden asiantuntijoiden muodostaman kehit-
tämisryhmän ja arviointiryhmän kokouksissa� Tarkoituksena oli reagoida to-
teutuksen ongelmakohtiin jo projektiaikana sekä tuottaa tietoa sekä projektin 
onnistumisista että ongelmakohdista� 

Kompassi-projekti avasi oman internetsivuston (www�lapinkompassi�net), joka toimi 
projektin esittelynä ja tiedon lähteenä projektin yhteistyötahoille, asiakkaille, yrityk-
sille ja kunnille� Sivuston kautta tiedotettiin projektin ajankohtaisista tapahtumista 
ja koulutuksesta� Sivuille koottiin projektin asiantuntija- ja esimieskoulutuksen 
luentomateriaalit ja muut projektin materiaalit� Internetsivuilla olevan yhteyden-
ottolomakkeen kautta projektille voitiin esittää kuntoutusta koskevia kysymyksiä tai 
jättää yhteydenottopyynnön� Projektin edustaja osallistui myös ammatillisen kun-
toutuksen konsultaatioon Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitä-
mässä sosiaali- ja terveysalan verkkokonsultaatiopalvelussa� 

Projekti toimi tiiviissä yhteistyössä ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen 
palveluntuottajien ja toteuttajatahojen kanssa, joista keskeisimmät olivat Kela, työ-
voimahallinto ja työeläkelaitokset� Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös Lapin 
ELY-keskuksen Koordi-hanke, joka vastasi projektin työvoimapoliittisista toimenpi-
teistä, koulutusorganisaatiot (mm� Lapin yliopisto, Lapin ammattiopisto ja Lapin 
matkailuopisto) sekä Lapin muut välityömarkkinahankkeet� Paikalliset välityömark-
kinahankkeet verkostoituivat jo aikaisessa vaiheessa� Projektien yhteistyötä tuke-
maan muodostettiin työryhmä, joka muun muassa valmisteli yhteisen, erityisesti 
työnantajien käyttöön tarkoitetun Väylä työelämään -esitteen projektien palveluista�

Koska Lapin yliopisto oli Kompassi-projektin hallinnoiva organisaatio, pidet-
tiin tärkeänä, että projekti kiinnittyy myös yliopiston opetus- ja tutkimustehtä-
viin� Projektiin kuulunutta asiantuntijakoulutus- ja seminaariohjelmaa käytettiin 
tukena myös kuntoutustieteen aine- ja syventävien opintojen työkykyä, ammatil-
lista kuntoutusta ja työllistymistä koskevien opintokokonaisuuksien opetuksessa, ja 
luentopäiville osallistui myös muiden oppiaineiden opiskelijoita� Projekti on siten 
tarjonnut mahdollisuuden aitoon työelämälähtöiseen koulutukseen, ja tätä mah-
dollisuutta opiskelijat käyttivät runsaasti hyväksi� Kehittämishanke tarjosi myös 
tutkimusaiheita ammatillisesta kuntoutuksesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tut-
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kijoille� Yksi tämän julkaisun artikkeleista perustuu kuntoutustieteen oppiaineessa 
valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaan� 

Käsillä oleva julkaisu perustuu Kompassi-projektissa tehtyyn työhön� Julkaisun 
artikkelit käsittelevät ammatillista kuntoutusta ja työllistymistä yleisesti, mutta eri-
tyisesti Kompassi-projektin toimintaa eri alueilla� Pääosa artikkeleista liittyy amma-
tillisen kuntoutuksen asiakastyöhön, mutta julkaisun viimeisissä artikkeleissa kuva-
taan myös projektissa toteutettua asiantuntijakoulutusta ja esimieskoulutusta� 

Ensimmäisessä luvussa ”Ammatillinen kuntoutus – väylä työelämään” pyritään 
lyhyesti taustoittamaan projektin lähtökohtia� Monet palvelujärjestelmään ja työ-
elämäkäytäntöihin liittyvät tekijät heikentävät ihmisen mahdollisuuksia selviytyä 
työelämässä terveysongelmien tai toimintarajoitteiden ilmaantuessa, ja niihin olisi 
tavalla tai toisella pystyttävä kajoamaan� Artikkelissa pohditaan myös kuntoutumis-
valmiuden muodostumista muun muassa palvelujen passivoivan spiraalin ja vähäis-
ten odotusten noidankehän näkökulmasta� 

Toisessa luvussa Anne-Mari Arola ja Johanna Sirviö esittelevät projektin toi-
mintamallia – palveluohjauksen, tuetun koulutuksen ja tuetun työllistymisen väy-
liä – sekä niitä eri tapoja, joilla mallia projektin eri vaiheissa toteutettiin� Projek-
tin keskeisenä tavoitteena oli avata projektiin tuleville asiakkaille mahdollisuuksia 
kuntoutumiseen ja työhön� Projektissa hankittiin kokemusta kolmesta erilaisesta 
työnjakomallista, joita käytettiin perustavoitteen saavuttamiseksi� Projektissa kokeil-
tiin myös erilaisia asiakkaiden ohjautumisen käytäntöjä ja asiakkuuden solmimisen 
periaatteita, ja kirjoittajat pohtivat artikkelissaan eri valintojen merkitystä projektin 
toiminnan kannalta� 

Tiina Outilan ja Anne-Mari Arolan artikkeli ”Millaisista tilanteista ammatillisen 
kuntoutuksen projektiin” kuvaa projektin asiakkaiksi ohjautuneiden henkilöiden 
taustoja ja odotuksia� Artikkeli osoittaa, että asiakkaiden käsitykset omasta työkyvys-
tään vaihteli suuresti, vaikka pääosa heistä koki mahdollisuutensa työelämässä varsin 
heikoiksi� Asiakkailla oli myös osin ristiriitaisia odotuksia projektilta: vaikka työllis-
tymis- ja koulutusmahdollisuuksien selvittely oli odotuksissa etusijalla, huomattava 
osa asiakkaista odotti projektilta myös eläkemahdollisuuksiensa selvittämistä� 

Artikkelissa ”Tavoitteet kuntoutusprosessin lähtökohtana” Tiina Outila ja Tarja 
Juopperi pohtivat tavoitteiden merkitystä kuntoutuksen toteutukselle� Ns� laaja 
työllistyvyyden malli soveltuu kirjoittajien näkemyksen mukaan hyvin alkukartoi-
tuksen, tavoitteiden asettelun ja kuntoutussuunnitelman teon perustaksi� Pääosalle 
asiakkaista syntyi työhön tai koulutukseen johtavia toimintasuunnitelmia, ja kirjoit-
tajat kysyvät, missä määrin toiminnalle asetetut yleiset tavoitteet määrittelivät myös 
asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden ja suunnitelmien muotoutumista – silloinkin, 
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kun projektin julki-lausuttu toimintatavoite perustuu asiakkaan kuulemiseen ja 
vaikutusmahdollisuuksiin� 

Seuraavissa artikkeleissa, joiden kirjoittajina ovat Tarja Juopperi, Anne-Mari Arola, 
Johanna Sirviö ja Atte Alapuranen, käsitellään kolmea Kompassi-projektin keskeisintä 
kuntoutuspalvelua� Ensimmäisessä niistä tarkastellaan palveluohjausta, toisessa asi-
akkaan työllistymisessä annettua tukea ja työn etsintää ja kolmannessa koulutuksen 
suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä annettua tukea� Artikkeleissa ku-vataan sekä 
toiminnalle asetettuja tavoitteita että käytännön toteutukseen liittyneitä haasteita�

Luvussa 8 Jukka Karhu tarkastelee pro gradu -tutkielmansa aineiston poh-
jalta työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia vajaakuntoisten tai osatyökykyisten 
henkilöiden työllistymisestä� Haastateltavina oli joukko työnantajia, jotka ottivat 
Kompassi- projektin asiakkaita työpaikalleen työhön tai työkokeiluun� Työnantajien 
käsitykset ja kokemukset tarjoavat tärkeän näkökulman tuetun työllistymisen toi-
mintamallia koskevaan keskusteluun� 

Luvussa 9, ”Muuttuivatko asiakkaiden elämäntilanteet ammatillisen kuntoutus-
prosessin aikana”, tarkastellaan asiakkaiden kokemuksia projektin toteutuksesta ja 
projektin aikana tapahtuneita muutoksia työkyvyssä ja työmarkkina-asemassa� Asiak-
kaiden toiminta- ja toimenpideprosessit osoittautuivat hyvin vaihteleviksi� Osalla ne 
johtivat valmennusvaiheiden kautta työhön tai koulutukseen� Osalla projektin tuki 
rajoittui yleiseen palveluohjaukseen, neuvontaan erilaisissa arkielämän kysymyksissä 
tai ryhmävalmennukseen� Ne, joilla ammatillinen kuntoutus ei edennyt tai jotka 
olivat sairauslomalla projektin päättyessä, olivat vähiten tyytyväisiä projektin anta-
maan tukeen� 

Esimieskoulutus muodostui tärkeäksi osaksi projektin kokonaisuutta� Se oli 
myös projektin tapa luoda ja syventää kontakteja työelämään� Luvussa 10 Marja-
Liisa Vaara, Helena Kangasniemi ja Hilkka Määttä esittelevät esimieskoulutuksen 
lähtökohtia ja toteutusta projektissa� Esimieskoulutus sai projektissa paljon hyvää 
palautetta, ja vastaavanlaisen koulutuksen jatkamista myös vastaisuudessa on pidetty 
tärkeänä� Toinen projektin koulutustehtävä koski ammatillisen kuntoutuksen ja tue-
tun työllistymisen asiantuntijakoulutusta, jota kuvataan luvussa 11� Projekti järjesti 
toiminta-aikanaan yli 20 koulutuspäivää alan toimijoille Lapin läänissä� Yleisten 
koulutuspäivien osallistujamäärä oli varsin huomattava� Asiantuntijakoulutukseen 
sisältyi myös projektin järjestämä intensiivinen, 27 op:n tuetun työllistymisen kou-
lutusohjelma pienemmälle osallistujajoukolle� Koulutuksen taustaa ja tavoitteita tar-
kastelevat Matti Tuusa, Anne-Mari Arola ja Kristiina Härkäpää� 

Raportin viimeisessä luvussa arvioidaan lyhyesti projektin toimintaa ja saavutet-
tuja tuloksia�
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Kompassi-projekti oli suuressa määrin yhteistyöprojekti: monet henkilöt ja organi-
saatiot olivat mukana projektin toiminnassa� Projektin ohjausryhmän ja kehittämis-
ryhmän jäsenet on esitetty liitteessä 1�

Kiitämme seuraavassa erikseen muutamia projektin suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuneita ydinhenkilöitä� Toini Uutela ja Tiina Notko Lapin keskussairaa-
lasta sekä Tarja Lahtela ja Helena Kangasniemi Lapin Kuntoutus Oy:stä ovat vai-
kuttaneet projektin suunnitteluun ja kehittämiseen sen alkuvaiheista lähtien� Toini 
Uutela toimi myös projektin ohjausryhmän puheenjohtajana ja Tarja Lahtela vara-
puheenjohtajana� Kiitämme myös Eija Savelius-Koskea ja Heli Leinoa Rovaniemen 
kaupungilta, Matti Tuusaa Kuntoutussäätiöstä, Hilkka Määttää Lapin Kuntoutus 
Oy:stä, Asko Suikkasta, Jari Lindhiä ja Ritva Linnakangasta Lapin yliopistosta sekä 
Raimo Paldaniusta Lapin ELY-keskuksen Koordi-hankkeesta� Liisa Irri ja Marja 
Kivekäs Lapin ELY-keskuksesta ovat tukeneet ohjein ja neuvoin projektin toteutusta� 

Kiitokset myös projektin nykyisille ja entisille työntekijöille ja muille projek-
tin kehittämistyöhön osallistuneille sekä tämän julkaisun kirjoittajille ja refereille 
hyvästä yhteistyöstä� 

Rovaniemellä 5�11�2013

Anne-Mari Arola
Kristiina Härkäpää
Aila Järvikoski
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1. Ammatillinen kuntoutus – väylä työelämään? 
Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää

Kompassi-projektin toiminta kohdistuu ammatillisen kuntoutuksen, työllistymi-
sen ja työssä selviytymisen kysymyksiin toisaalta asiakastyön, toisaalta ammatillisen 
kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutuksen ja esimieskoulutuk-
sen kautta� Tämän luvun tarkoituksena on taustoittaa projektin aikana toteutunutta 
kehittämistyötä erilaisista viitekehyksistä käsin� Palvelujärjestelmän toimintaa sekä 
työllistymismahdollisuuksien realisoitumista tukevia ja estäviä tekijöitä tarkastellaan 
eri näkökulmista� Luvussa pohditaan myös kuntoutus- tai työllistymisvalmiuden 
reunaehtoja ja samanlaisina toistuviin palveluihin mahdollisesti liittyvää ”passivoi-
van spiraalin” ongelmaa� 

Terveysongelmaisilla tai toimintarajoitteisilla henkilöillä on Suomessa erityi-
siä vaikeuksia pysyä työelämässä tai päästä sinne� Siihen viittaa esimerkiksi OECD 
(2008) työkykyä ja työelämää koskevassa raportissaan, jossa se vertailee eri maiden 
käytäntöjä toisiinsa� Vajaakuntoisten tai terveysongelmaisten ihmisten siirtymiseen 
ulos työmarkkinoilta on useita rinnakkaisia syitä� Osittain kyseessä näyttävät ole-
van palvelujärjestelmän ongelmat: palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja yhteistyö-
ongelmat haittaavat palveluihin pääsyä ja palveluprosessin jatkuvuutta� Järjestelmän 
toimintaongelmiin on viitattu useissa suomalaisissa tutkimuksissa (esim� Nikkarinen 
ym�, 2001; Silvennoinen-Nuora, 2010; VTV, 2009)� 

Myös osatyökykyisten työllisyyden toimintaohjelmaa valmistelevan työryhmän 
(STM, 2013a) mukaan eri toimijoiden välisen vastuunjaon ja yhteistyön pelisään-
töjen epäselvyys heikentää kuntoutumismahdollisuuksia ja sitä kautta vaikeut-
taa työllistymistä� Työryhmän mukaan eri toimijoiden tietoisuutta kuntoutuksen 
vastuun jaosta tulisi parantaa ja kehittää eri toimijoiden, kuten työterveyshuollon 
ja kuntoutuksen järjestäjätahojen, välistä tiedonkulkua� Työryhmä katsoo edelleen, 
että TE-toimistojen tai työpaikkojen olisi nimettävä työkykykoordinaattoreita suun-
nittelemaan yhdessä osatyökykyisen tai toimintarajoitteisen henkilön kanssa hänelle 
soveltuvan räätälöidyn, saumattomasti etenevän palveluketjun, jonka avulla hän 
pääsee mukaan työelämään tai pystyy jatkamaan työelämässä (STM, 2013b)� 

Toisaalta kyse näyttää olevan palvelujärjestelmän ja työelämän välisen yhteis-
työsuhteen hentoudesta tai puuttumisesta� Palvelujärjestelmä toimii edelleen usein 
etäällä työelämästä ja työpaikoilta, ja yhteydet kuntoutuspalvelun ja työpaikkojen 
välillä jäävät usein vähäisiksi� On myös syytä pohtia suomalaista työelämää sinänsä, 
työelämää ja työmarkkinoita sääteleviä lainsäädännöllisiä ratkaisuja sekä työn-
antajien asenteita� Ovatko työelämän pelisäännöt sellaiset, että vammaisten, terveys-



14

ongelmaisten, toimintarajoitteisten tai vajaakuntoisten henkilöiden on Suomessa 
erityisen vaikeaa päästä työhön tai säilyttää työnsä, huolimatta siitä, että suurella 
osalla heistä työkyky omassa ammatissaan tai työssään on hyvä? 

Kuntoutuksessa olleiden henkilöiden yleinen kokemus on, että heidän tilantee-
seensa ei ole puututtu ajoissa� Lähes kaksi kolmasosaa työelämästä ammatilliseen 
kuntoutukseen tulleista arvioi kuntoutuksensa alkaneen liian myöhään (Gould ym�, 
2012a)� Monet ovat myös kokeneet, että he eivät ole saaneet riittävästi tukea työhön 
paluuseensa sairauslomansa aikana� Pitkään sairauslomalla olleilla työhön palaami-
nen ei ole ensimmäinen vaihtoehto, jos kokemukset työelämästä ja sairauden kanssa 
selviytymisestä ovat huonoja (Joensuu ym�, 2008)� Uhkaavan työkyvyttömyyden 
tai työkyvyn alenemisen varhainen havaitseminen ja niihin reagointi olisi tärkeää, 
mikäli eläkkeelle siirtymistä halutaan estää� 

Kuten Marie Jahoda (1982) aikoinaan totesi, työllä on ihmiselle monenlaisia 
piilo funktioita siitä saatavan palkan lisäksi: se antaa mahdollisuuksia vuorovaikutuk-
seen, tuo elämään sisältöä ja mielekkyyttä ja on usein myös keskeinen arvostuksen 
ja arvonannon lähde� Viime vuosina on kiinnitetty huomiota myös siihen, että jo 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden joukossa on paljon niitä, joita 
työ kiinnostaa ja joilla on kykyä ainakin osapäiväiseen työhön� Gouldin ja Kali-
van (2010) tutkimuksen mukaan täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista 5 % kävi 
työssä ja runsas viidennes halusi työhön� Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista työssä 
kävi 68 prosenttia, ja lisäksi 7 % halusi työhön� Työssäkäynti oli yleensä säännöllistä 
mutta osa-aikaista� Usein kysymys lienee halukkuudesta tai kyvystä osa-aikaiseen, 
ei siis kokopäiväiseen työhön, mutta siitä huolimatta tieto on tärkeä myös työuran 
pidentämistä koskevan keskustelun kannalta� Osatyökykyisten työllistymisen toi-
mintaohjelmaa valmisteleva työryhmä (STM, 2013a) summaa, että kaikkiaan alle 
63-vuotiaista työkyvyttömyyseläkeläisistä noin 19 000 teki jonkin verran ansio-
työtä ja työhön halukkaita oli yli 33 000� Lisäksi TE-toimistoissa oli vuonna 2011 
yhteensä noin 93 000 vajaakuntoiseksi kirjattua työnhakijaa, joista työttömiä oli 
68 000 ja pitkäaikaistyöttömiä 23 000 ja joilla yleisimmät toimintaa rajoittavat sai-
raudet olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt�

Tässä julkaisussa tarkastelun kohteena on Lapissa, pääosin Rovaniemellä toimi-
nut Kompassi-projekti� Työllisyystilanne on Lapissa jonkin verran vaikeampi kuin 
koko maassa keskimäärin� Lapin ELY-keskuksen alueella työttömyysaste on koko 
maan työttömyysastetta korkeampi� Marraskuun lopussa 2010 työttömien osuus 
työvoimasta oli Lapissa 12,8 %, kun se oli koko maassa 9,3 %� Vuoden 2013 syys-
kuussa vastaava luku oli Lapissa 14,8 ja koko maassa 10,9� Lapin työttömistä 4 500 
eli 37 % oli ollut työttömänä yli 12 kuukautta joko yhdenjaksoisesti (2 920, 24 %) 
tai viimeisten kuudentoista kuukauden työttömyysjaksot yhteen laskien (1 580)� 
Rovaniemellä pitkäaikaistyöttömien osuus oli 29 % eli jonkin verran korkeampi 
kuin koko maassa keskimäärin� (Lapin työllisyyskatsaus, syyskuu 2013�) Kelan työ-
kyvyttömyyseläkkeen saajia oli vuonna 2011 Lapissa noin 7 400, kun heitä kaikista 
Suomessa asuvista oli lähes 157 000 (Kela, 2012)� 
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Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisessa kuntoutuksessa on aina kysymys ihmisen suhteesta työhön� Toiminta 
kohdistuu toisaalta vielä työsuhteessa oleviin ihmisiin, joiden työkyky on tilapäisesti 
tai pysyvästi heikentynyt tai jotka ovat palaamassa sairauslomalta takaisin työhön, toi-
saalta henkilöihin, joiden työvoimaura on syystä tai toisesta rapautunut ja joiden riski 
syrjäytyä työmarkkinoilta työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttömyyteen on 
sairauden tai työkyvyn alenemisen uhkan takia tavallista suurempi tai jo toteutunut� 

Ammatillista kuntoutusta tavataan määritellä joko toiminnan sisällön tai toi-
minnalle asetettujen tavoitteiden kautta� Edellisessä, toimenpideperustaisessa mää-
rittelytavassa kuvataan itse toimintaa tai rajataan ne toimenpiteet, jotka sen piiriin 
kuuluvat� Esimerkiksi työeläkekuntoutuksessa määritellään – tavoitteiden määritte-
lyn ohella – ne toimenpiteet, jotka työeläkejärjestelmän toteuttaman ammatillisen 
kuntoutuksen piiriin kuuluvat: esimerkiksi ammatillinen koulutus, työkokeilu ja 
työhönvalmennus, mutta myös työssä tarvittavat apuvälineet, elinkeinotuki ja neu-
vonta (TELA, 2011)� 

Tavoiteperusteisessa määrittelytavassa toiminta määritellään sen tavoitteiden, ei 
toiminnan sisällön tai toimenpiteiden kautta� Esimerkiksi Kansainvälinen työjär-
jestö on määritellyt ammatillisen kuntoutuksen toiminnaksi, jolla ”pyritään paran-
tamaan kuntoutujien ammatillisia valmiuksia, kohentamaan heidän työkykyisyyt-
tään, edistämään heidän työmahdollisuuksiaan ja vähentämään heihin kohdistuvaa 
diskriminaatiota työpaikoilla, ts� edistämään heidän integroitumistaan työelämään ja 
yhteiskuntaan” (ILO, 1998)� Tässä määritelmässä ammatillinen kuntoutus nähdään 
laajana kokonaisuutena, joka sitoutuu vahvasti myös työpaikoille: sen avulla pyri-
tään luomaan kuntoutukseen osallistuville tasavertaiset mahdollisuudet työelämässä� 

Viime aikoina on tavoiteperusteinen määrittelytapa ollut suosiossa� Esimerkiksi 
Waddellin ym� (2008) mukaan ammatillista kuntoutusta on kaikki se toiminta, joka 
auttaa terveysongelmaista ihmistä pysymään työssä tai palaamaan työhön� Ruotsa-
laisessa selvityksessä (Johansson ym�, 2011: 64–65) todetaan niinkin, että toimen-
piteet voivat olla samoja, olipa tavoitteena parantunut toimintakyky tai työkyvyn 
palautuminen – eli olipa kyseessä lääkinnällinen tai ammatillinen kuntoutus� Jäl-
kimmäisen näkemyksen mukaan se, kummasta kuntoutusmuodosta on kysymys, 
riippuu lopulta vain kuntoutukseen osallistujista ja heidän tavoitteistaan� 

Onko näin laaja ammatillisen kuntoutuksen määrittely tarkoituksenmukaista? 
On myös vastakkaisia, tutkimustuloksiin perustuvia näkemyksiä� Esimerkiksi ns� 
tuetun työllistymisen mallia tutkineiden mukaan aina, kun pyritään saamaan aikaan 
työllistymistuloksia, on tärkeää pitää työ ja työllistymistavoite selvästi työskentelyn 
fokuksessa� Se tarkoittaa, että kun työskennellään työhön paluun tai työssä selviyty-
misen tavoitteella, terveyteen liittyvät tai sosiaaliset asiat eivät saa ottaa keskeisintä 
roolia toiminnassa� Kiinteää yhteistyötä hoitavan tahon – esimerkiksi terveys aseman 
tai mielenterveystoimiston – kanssa pidetään tärkeänä, mutta korostetaan, että 
ammatillisen kuntoutusprosessin tulisi kuitenkin edetä erillään hoitavasta intressistä� 
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Muuten on vaarana, että työtavoite yhteistä toimintaa suuntaavana ohjenuorana 
alkaa murentua ja menettää uskottavuuttaan eikä riittävää perustaa motivaation ja 
sitoutumisen syntymiselle ja vakiintumiselle muodostu� Myös Waddell ym� (2008) 
korostavat, että vaikka ammatillinen kuntoutus voikin sisältää monenlaisia toimen-
piteitä, olennaista on, että toiminnan painopiste on työssä, työhön palaamisessa ja 
työssä selviytymisessä, ei esimerkiksi lääketieteellisissä selvityksissä� Kirjoittajat pai-
nottavat myös työpaikkojen tärkeätä roolia ammatillisessa kuntoutuksessa� Hyvät 
kuntoutustulokset edellyttävät myös, että työpaikat eivät syrji ammatillisen kuntou-
tuksen asiakkaita, vaan ovat valmiita mukauttamaan ja muotoilemaan olosuhteita ja 
tehtäviä tarpeiden mukaan� 

Jos kesken ammatillisen kuntoutusprosessin joudutaan lääketieteellisten tutki-
musten kierteeseen, mahdollisuudet prosessin suotuisaan etenemiseen jäävät huo-
noiksi� Silloin ammatillisen kuntoutusprosessin aikana selvitetäänkin enemmän 
eläkkeelle siirtymisen mahdollisuuksia kuin mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille� 
Tutkimukset alkavat johdattaa kuntoutujaa ja kuntoutustyöryhmää työkyvyn rajoi-
tusten todisteluun kuntoutujan vahvuuksien etsimisen sijasta� 

Työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista

Ammatillinen kuntoutus voi tutkimusten mukaan toimia sekä väylänä työelämään 
ja työhön että väylänä työkyvyttömyyseläkkeelle� Simo Mannila (1993) kuvasikin 
ammatillista kuntoutusta eräänlaisena seulontamekanismina, joka saattaa osan kun-
toutujista takaisin työhön, mutta auttaa toisia päättämään työuransa yhteiskunnalli-
sesti hyväksyttävin keinoin� Hänen tutkimuksensa kohdistui erityisesti pitkään työt-
töminä olleiden elämäntilanteisiin� 

Ammatillisen kuntoutuksen seulova piirre käy ilmi useissa kotimaisissa ja poh-
joismaisissa seuranta- tai vaikuttavuustutkimuksissa� Esimerkiksi Kelan ammatilli-
seen kuntoutukseen osallistuvista siirtyy merkittävä osa eläkkeelle seurantajakson 
pidetessä (Lind ym�, 2009; Suikkanen ym�, 2010)� Eläkeväylä korostuu erityisesti 
niillä, joiden kuntoutus ei jatku tutkimusten, selvittelyjen ja kokeilujen jälkeen, 
kun taas koulutukseen osallistuneilla työvoimaan kuuluneiden osuus jonkin verran 
kasvaa (Suikkanen ym�, 2010)� Myös useiden ruotsalaisten tutkimusten mukaan 
ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista huomattava osa siirtyy työkyvyttömyys-
eläkkeelle (esim� Ahlgren 2006)� Työhönvalmennukseen osallistuneilla Kelan ja työ- 
ja elinkeinotoimistojen asiakkailla työssä olo lisääntyi jonkin verran (Härkäpää ym� 
2013)� Tuomala (2012) puolestaan arvioi, että työeläkekuntoutukseen osallistumi-
nen nosti ainakin jonkin verran työsuhteessa jatkamisen todennäköisyyttä� Kokonai-
suutena työllisyysvaikutukset pysyivät hyvällä tasolla vain lyhyen aikavälin seuran-
nassa ja edellytyksenä oli kuntoutusohjelman suorittaminen loppuun� 

Työhön kuntoutumiseen ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan kuvata 
karkeasti kuvion 1 avulla� Sen mukaan keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa yksilö 
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ominaisuuksineen ja kokemuksineen, toimintavalmiuksineen ja rajoitteineen, hänen 
perheensä ja läheistensä olosuhteet ja odotukset, tarjolla olevat kuntoutus- ja työllis-
tämispalvelut ja niiden laatutekijät sekä tarjolla olevat työmahdollisuudet� 

 Toiminta valmiudet ja 
toiminta rajoitteet

Työhön kuntoutuminen, 
työllistyminen

 Yksilön ominaisuudet, 
elämäntilanne ja  

kokemukset
 Perheen ja läheisten 

olosuhteet, asenteet ja 
odotukset

 Tarjolla olevat 
työmahdollisuudet, 
työantajien asenteet

 Hoito-, kuntoutus- ja 
työllistämispalvelut

YHTEISKUNNAN RAKENTEET, SÄÄDÖKSET, TYÖMARKKINAT

K u v io 1�  Työhön kuntoutumiseen ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä�

Lääketieteellisellä diagnooseilla tai löydöksillä on tutkimusten mukaan melko 
vähäinen merkitys työllistymistulosten kannalta� Sen sijaan työllistymisellä näyttää 
olevan selvä yhteys viimeaikaiseen työhistoriaan sekä kuntoutujan koettuun pysty-
vyyteen ja motivaatioon (Rinaldi ym�, 2008; Gould ym�, 2012b)� Halu tehdä työtä 
ja usko siihen, että kykenee työhön, ovat tärkeitä työllistymiseen ja työssä selviytymi-
seen vaikuttavia tekijöitä� Ne ovat kuntoutujien kognitioita, joita kuitenkin ulkoiset 
olosuhteet muokkaavat� Kuntoutusintervention ominaisuuksista muun muassa kun-
toutuksen varhainen käynnistyminen ja toimivat työelämäsuhteet selittävät hyviä 
työllistymistuloksia (esim� Schulz ym�, 2004)� Terävän ym� (2011) mukaan vaikeasti 
työllistyvien työllistymisen esteitä ovat korkea ikä ja heikko koulutus, mutta myös 
asuminen vaikean työttömyyden alueella� Työllistymisvaikeudet selittyvät heidän 
mukaansa melko heikosti rakenteellisilla tekijöillä; he korostavat erityisesti yleisiä 
hyvinvointivajeita, mutta myös mm� yksipuolista tai vanhentunutta koulutusta, 
johon liittyvät haasteet ovat rakennetyöttömyyden lisääntyessä kasvaneet� 

Kuntoutusasiakkaiden ja vaikeasti työllistyvien työllistyminen riippuu kuiten-
kin myös siitä, millainen yhteiskuntamme on, millainen on lainsäädäntömme ja 
millaisia osallisuuden mahdollisuuksia yhteiskunta eri toiminta-alueilla tarjoaa� 
Suomalaisten tutkimusten mukaan työnantajien asenteet eri tavoin toimintara-
joitteisten työllistämiseen eivät ole kovinkaan positiiviset; toisaalta näyttää siltä, 
että työnantajat eivät tunne eivätkä osaa käyttää hyväkseen yhteiskunnan tarjo-
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amia tukitoimia työllistämiseen (Ala-Kauhaluoma & Härkäpää, 2006; Kukkonen, 
2009; Varanka & Lindberg, 2011)�

Brittiläiset tutkijat Rinaldi ym� (2008) tulkitsevat vammaisten tai terveysongel-
maisten ihmisten, erityisesti mielenterveyskuntoutujien, työllistymisvaikeuksia val-
litsevien uskomusten ja odotusten pohjalta (kuvio 2)� He hahmottelevat kielteisten 
uskomusten noidankehää, joka vaikuttaa sekä asiantuntijoiden esittämiin näkemyk-
siin sairauksien ja vammojen vaikutuksista että työnantajien käsityksiin kuntoutus-
asiakkaiden valmiuksista ja työssä selviytymisestä ja jotka heijastuvat kuntoutujien 
omiin pystyvyyskäsityksiin ja tulkintoihin omista mahdollisuuksistaan� Kirjoittajat 
kysyvät, missä määrin asiantuntijat itse vahvistavat työllistymistä koskevia kielteisiä 
asenteita asiakkaitaan kohtaan� He viittaavat muun muassa Lontoossa tehtyyn tutki-
mukseen (Rinaldi & Hill, 2000), jonka mukaan 44 % henkilöistä, jotka olivat mie-
lenterveysongelmistaan huolimatta ansiotyössä, oli saanut hoitavalta taholta neuvon 
jäädä pois työstä� Uskomuksiin kuuluu, että työnteko lisää oireita, vaikka näin ei 
useinkaan ole� Kuntoutujan on vaikea yksin murtautua ulos uskomusten kehästä�

työnantajat uskovat, 
että ns. vajaakuntoi-

set henkilöt eivät pysty 
työhön – eivätkä siis 

työllistä heitä

asiantuntijat sanovat, 
että ns. vajaakuntoinen 

henkilö tuskin pystyy 
työhön

ns. vajaakuntoinen 
henkilö uskoo, että ei 

pysty työhön ja luopuu 
yrityksestä

työmarkkinoilla on 
vähän ns. vajaakuntoisia 

henkilöitä

K u v io 2�  Kielteisten odotusten noidankehä työmarkkinoille pyrkivällä terveysongelmaisella tai 
osatyökykyisellä henkilöllä (Rinaldia ym�, 2008, mukaillen)� 
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Kuntoutumisvalmius

Kuntoutumisvalmiudella tarkoitetaan kuntoutujan halua ja kykyä asettaa omaa 
elämäänsä koskevia muutostavoitteita sekä osallistua ja sitoutua kuntoutusproses-
siin (esim� Farkas ym�, 2000)� Kuntoutumisvalmiuden lähtökohtana on ihmisen 
kokema tarve muutokseen, joka voi perustua ihmisen tyytymättömyyteen vallitse-
vaan tilanteeseen, mutta myös erilaisiin ympäristön asettamiin muutospaineisiin� Se 
merkitsee myös tulkintaa siitä, mihin suuntaan muutos on toivottava ja mahdolli-
nen, sekä uskoa muutoksen mahdollisuuteen� Kuntoutusvalmiuden käsitteessä on 
korostettu myös erityisesti toiminnan ulkoisia puitteita, muun muassa todellisten 
valinta mahdollisuuksien olemassa oloa ja ympäristön asenteita (Peltomaa, 2005)� 

Transteoreettinen muutosvaihemalli (Proschaska & DiClemente, 1983) antaa 
yhden näkökulman elämänmuutokseen liittyvän päätöksenteon jäsentämiseen 
yksilön tasolla� Siinä ajatellaan ihmisen sitoutumisen muutoksen mahdollisuuteen 
tapahtuvan vaihe kerrallaan� Esiharkintavaiheessa muutos ei varsinaisesti ole vielä 
harkinnassa, vaikka sen tarve on jo näköpiirissä� Harkintavaiheessa muutosta poh-
ditaan, mutta tilanne on vielä ambivalentti: muutosta vastustavat tekijät ovat val-
lalla yhtä usein kuin sitä tukevat tai puoltavat tekijät� Valmistautumisvaiheessa usko 
muutoksen mahdollisuuteen alkaa vahvistua, ja toimintavaiheessa on jo ryhdytty 
käytännön toimiin muutoksen aikaan saamiseksi� Ylläpitovaiheessa ensimmäiset 
tavoitteet on saavutettu ja kyse on siitä, pystytäänkö saavutettu muutos pysyvästi 
vakiinnuttamaan� Vaarana on, että törmättäessä uusiin vaikeuksiin niitä ei pystytä 
käsittelemään, vaan palataan takaisin aikaisempiin vaiheisiin� 

Franche ja Krause (2002) tarkastelevat muutosvaihemallia työhönpaluuproses-
sin näkökulmasta neljän muutosulottuvuuden avulla (kuvio 3)� Muutosta koskeva 
päätöksenteko edellyttää, että muutosta puoltavat tekijät ovat sitä vastustavia teki-
jöitä voimakkaammat� Päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät, kuten 
työn saannin mahdollisuudet� Koettu pystyvyys on työhönpaluun harkinnassa tär-
keä tekijä, johon vaikuttaa voimakkaasti usko muutoksen mahdollisuuteen� Ilman 
koetun pystyvyyden vahvistumista muutokseen tähtäävää toimintaa on vaikea käyn-
nistää� Muutosta valmistelevat prosessit ovat aluksi ensi sijassa kokemuksellisia� 
Kokemukselliset muutosprosessit viittaavat ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin, jotka 
vahvistavat elämäntilanteen ongelmallisuuden tiedostamista ja koettua muutos-
tarvetta; niihin vaikuttaa muun muassa vuorovaikutus läheisten ja esimerkiksi kun-
toutustyöntekijöiden kanssa� Muutosprosessin edetessä tunteet ja asenteet tuottavat 
konkreettista toimintaa, jota kuvaavat esimerkiksi erilaiset yhteydenotot työnanta-
jiin� Sitoutuminen edellyttää luottamuksen lisääntymistä siihen, että tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa�
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Esiharkinta-
vaihe

Harkinta-
vaihe

Valmistau-
tuminen 
toimintaan

Toiminta-
vaihe

Ylläpitovaihe

Päätöksenteko-
balanssi

Vastaan > 
Puolesta

Vastaan = 
Puolesta

Puolesta > 
Vastaan

Puolesta > 
Vastaan

Puolesta > 
Vastaan

Koettu  
pystyvyys

Heikko Heikko Kohtalainen Kohtalainen/ 
Vahva

Vahva

Muutos- 
prosessit

Vähäiset Kokemuksel-
liset

Kokemuksel-
liset

Toiminnalliset Toiminnalliset

Yleinen  
motivaatio,  
sitoutuminen

Ei kiinnostu-
nut

Ambivalentti Sitoutuminen 
motivaatio 
vahvistunut

Luottavaisuus, 
uuden toimin-
nan sisäisty-
minen

Toiminta 
sisäistynyt; 
riski palata 
edeltäviin 
vaiheisiin

K u v io 3�  Työhönpaluun harkinta muutosvaihemallin eri ulottuvuuksien mukaan  
(Franche & Krause, 2002)�

Muutosvaihemallin ongelma on, että ulkoisten tekijöiden oletetaan vaikuttavan 
eri vaiheissa, mutta niiden osuutta ei itse mallissa pyritä kuvaamaan� Franche ja 
Krause (2002) tarkastelevat erityisesti terveydenhuollon ja työelämä- ja työpaikka-
tekijöiden merkitystä päätöksenteon ja sitoutumisen eri vaiheissa� Päätöksentekoon 
vaikuttavat muun muassa saatu tieto ja henkilökohtaiset odotukset siitä, millaisia 
vaikutuksia työllä on sairauteen ja oireisiin, miten pysyväksi kaavailtu työsuhde voi 
muodostua tai miten potentiaalinen työnantaja ja työtoverit suhtautuvat tarvittaviin 
työolosuhdejärjestelyihin� 

Tällä hetkellä vallitsevassa työmarkkinatilanteessa työelämän ulkopuolelta työ-
markkinoille pyrkivän ihmisen on vaikea luoda optimistisia tulevaisuusvisioita tai 
tuntea luottamusta vakaiden työsuhteiden löytymiseen� Erityisesti jos ihminen on 
ollut pitkään työelämän ulkopuolella, harkintavaiheen ja valmistautumisen muut-
tuminen määrätietoiseksi toiminnaksi on vaativa askel� Motivaatio ja sitoutuminen 
ovat aina sidoksissa arvioituihin mahdollisuuksiin ja koettuun pystyvyyteen (vrt� 
Berglind & Gerner, 2002)� 

Joudutaan myös kysymään, pystyykö ihminen siirtymään aktiiviseen valmistau-
tumis- ja toimintavaiheeseen, jos hänen kuntoutumisprosessinsa käynnistyy saman-
laisilla palveluilla, joihin hän on jo aikaisemmin osallistunut useita kertoja ilman 
pysyvämpää tulosta� Terävä ym� (2011) arvioivat olevan kiistanalaista, onko tois-
tuvalla työvoimapalveluihin osallistumisella yhteyttä työllistymiseen� He viittaavat 
työttömien turhautumiseen, kun heidän odotetaan osallistuvan palveluihin kerta 
kerran jälkeen ilman, että niistä on juuri hyötyä työllistymisen kannalta� Ollikainen 
(2008) puhuu työllistymispalvelujen passivoivasta spiraalista, jolloin eri aktiivijaksot 
johtavat aina niiden jälkeiseen passiiviseen työttömyyteen ja toimettomuuteen�

Oheisessa kuviossa 4 passivoivaa spiraalia koskeva tulkinta on ulotettu amma-
tillisen kuntoutuksen palveluihin yleensä� Esimerkiksi työhallinnon työhönvalmen-
nuksen asiakkaista 70 % oli ennen valmennukseen osallistumista ollut vähintään 
yhdessä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteessä, ja kahteen tai useampaan toi-
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menpiteeseen oli osallistunut lähes puolet asiakkaista (Härkäpää ym�, 2013)� On 
tärkeää kysyä, tuovatko tarjolla olevat ammatillisen kuntoutuksen palvelut ja niihin 
liittyvä palveluohjaus sellaista lisäarvoa vaikeasti työllistyvien työvoimapalveluille, 
joka auttaa keskeyttämään passivoivan spiraalin� Ei voida odottaa ihmisen pystyvän 
rakentamaan uutta motivaatiota ja valmiutta sellaiseen toimintaan, joka ei ole aikai-
semmilla kerroilla johtanut mihinkään mainittavaan tulokseen� 

avoimet 
työmark-
kinat

työkykyarvio  
ja kuntoutus-
suunnitelma

työkokeilu

työhönvalmennus, 
työharjoittelu

lyhytkestoinen 
palkkatuettu työ

passivoiva työttömyys, toimettomuus

K u v io 4 �  Kuntoutus- ja työllistämispalvelujen passivoiva spiraali  
(Ollikaista, 2008, mukaillen, Järvikoski ym� 2011)�

Tuettu työllistyminen

Ammatillinen kuntoutus toteutuu perinteisesti erilaisina kuntoutus- ja valmennus-
vaiheina, joiden avulla kuntoutuja pyritään saattamaan ”riittävän työkykyiseksi” ja 
”työmarkkinakelpoiseksi”� Työhön sijoitus ei perinteisessä mallissa kuulu ammatillisen 
kuntoutuksen toimenpiteisiin� Vaarana on kuitenkin, että sitä mukaa kuin työstä pois-
saolokuukaudet lisääntyvät, myös työmarkkinakelpoisuuden saavuttaminen tuntuu 
siirtyvän yhä kauemmaksi ja lopulta päädytään suosittelemaan työkyvyttömyyseläkettä� 

Tuettu työllistyminen (supported employment) on ammatillisen kuntoutuksen 
toimintamalli, jossa korostetaan erityisesti ammatillisen kuntoutuksen yhteyttä työ-
elämään� Siinä lähtökohtana ei ole kuntoutujan työelämävalmiuksien ja taitojen 
kehittäminen mahdollista tulevaa työpaikkaa varten, vaan työllistyjälle pyritään luo-
maan mahdollisuus kehittää valmiuksiaan ja taitojaan työpaikalla, spesifisessä työssä, 
työtehtäviä suorittamalla� Työpaikan etsintä ja työn räätälöinti työllistyjän kannalta 
mahdollisimman sopivaksi on tällöin olennainen osa kuntoutusprosessia� Työhön-
valmentaja tarjoaa tukeaan sekä työllistyvälle henkilölle että hänen työnantajalleen: 
tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa työllistyvä henkilö pystyisi vastaamaan mah-
dollisimman täysipainoisesti niihin vaatimuksiin, jota työpaikalla kyseiselle työlle 
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asetetaan� Se voi tarkoittaa olosuhteiden sovittamista, erilaisia fyysisen työympäris-
tön muutoksia, työaikajärjestelyjä tai työtehtävien suunnittelua työllistyvälle henki-
lölle sopivaksi� Tuula Kukkosen (2009) mukaan yritysten kanssa tehtävässä yhteis-
työssä korostuvat räätälöintiin liittyvän osaamisen merkitys ja räätälöintiä tukevien 
palvelujen kehittämistarpeet, joilla voisi olla merkitystä paitsi vajaakuntoisten tai 
osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen kannalta myös terveysongelmaisten 
henkilöiden työssä pysymisen kannalta�

Työhönvalmentajan antama tuki työnantajalle voi vähentää sitä riskiä ja epävar-
muutta, jota työnantaja voi tuntea ottaessaan työhön pitkään työttömänä tai työky-
vyttömänä olleen henkilön� Valmentaja voi toimia ulkopuolisena yhteyshenkilönä, 
johon työnantaja tai työllistyvän henkilön esimies voi ottaa yhteyttä, jos työpaikalla 
syntyy ongelmia tai ristiriitoja� 

Tuetun työllistymisen toimintamallissa korostetaan yleensä ns� ripeää työllisty-
mistä� Lähtökohtana on kuitenkin, että kuntoutuja on aidosti kiinnostunut työn 
aloittamisesta ja motivoitunut suunniteltuihin käytäntöihin� Sen sijaan ”riittävä työ-
kyky” ei kuulu tuetun työllistymisen käsitteisiin� Yleensä lähdetään siitä, että hyvin-
kin vaikeasti vammainen tai vaikeita mielenterveysongelmia poteva henkilö voi työl-
listyä, jos hän on motivoitunut työhön ja pystytään löytämään hänelle sopiva työ� 
Tuetun työllistymisen vaikuttavuudesta on olemassa selvää näyttöä erityisesti asiak-
kailla, joilla on ollut vaikeita mielenterveysongelmia: tuetun työllistymisen vaikut-
tavuustulokset ovat useiden tutkimusten mukaan olleet tilastollisesti merkitsevästi 
paremmat kuin muilla toimintamalleilla saavutetut tulokset (esim� Crowther ym�, 
2001; Bond ym�, 2008; Burns ym�, 2007)� 

Pääosassa vaikuttavuustutkimuksia on kuitenkin selvitetty etupäässä tuetun työl-
listymisen työllistymisvaikutuksia� Muutamien tutkimusten tulokset viittaavat kuiten-
kin siihen, että tuetun työllistymisen hyvinvointivaikutukset – oireiden, elämänhal-
linnan, sosiaalisen toimintakyvyn tai sairaalahoitojen suhteen – eivät ole huonommat 
kuin vertailuinterventioiden (Crowther ym�, 2001)� Tämä tarkoittaa, että huolimatta 
siitä, että tuetun työllistymisen asiakkailla on vaikeita toiminnanrajoituksia, määrätie-
toinen työhön tähtäävä toiminta ei näytä lisäävän oireita tai heikentävän hyvinvointia� 

Tuetun työllistymisen toimintamallissa on kuitenkin sama ongelma kuin muus-
sakin ammatillisessa kuntoutuksessa: toimintamalli ei varsinaisesti lisää työpaikkoja� 
Se soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa yrityksillä tai julkisilla työpaikoilla on 
mahdollisuuksia työllistää ja sellaisia työvoimatarpeita, joita paikkaamaan ei ole vielä 
hankittu työntekijöitä� On selvää, että jos työllisyystilanne on heikko eikä työllistä-
mismahdollisuuksia ylimalkaan katsota olevan, toimintamallin rajat tulevat vastaan� 
Tällaisessa tilanteessa tarvittaisiin tuetun työllistymisen toimintamallin rinnalla mm� 
sellaista sosiaalista yritystoimintaa, joka luo aidosti lisää työpaikkoja alueelle� Tämä 
edellyttäisi Grönbergin ja Kostilaisen (2012) mukaan mm� lainsäädännöllisiä muu-
toksia, jotka koskisivat erityisesti osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdolli-
suuksia työntekoon, työhönvalmennukseen ja koulutukseen, sekä työvalmennuksen 
saatavuuden ja resurssien lisäämistä� 
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Koulutusvaiheen tuki

Ammatillisen kuntoutuksen keskeinen menetelmä on ollut ammatillinen koulutus� 
Hyvä koulutus on perinteisesti tarjonnut parhaat mahdollisuudet työmarkkina-
aseman vakiintumiseen� Koulutuksessa olleet työeläkekuntoutujat olivat keskimää-
räistä motivoituneempia kuntoutukseen (Härkäpää & Järvikoski, 2012) ja kokivat 
selvästi keskimääräistä useammin kuntoutuksensa edenneen hyvin� Koulutusta saa-
neiden kuntoutujien hakeutuminen uusiin tehtäviin ja ammatteihin oli kuitenkin 
selvästi pitempikestoisempi prosessi kuin muihin kuntoutustoimenpiteisiin osallis-
tuneilla (Tuomala, 2012)� 

Myös niillä, jotka tavoittelevat työllistymistä koulutuksen kautta, on usein eri-
laisia tuen tarpeita� Koulutusalan valinta on vaativaa, jos omien mieltymysten ja 
valmiuksien lisäksi on pohdittava alan sopivuutta sairauden tai vamman kannalta� 
Myös ammatinvaihtajalle voi olla tarpeen käydä ammatinvalintapsykologin luona 
pohtimassa tulevaa alaa� Erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja -organisaatioita on paljon� 
On myös erilaisia mahdollisuuksia saada taloudellista tukea koulutuksen kustannuk-
siin tai omaan ja perheen elantoon koulutuksen aikana� Tukihenkilö voi auttaa kou-
lutukseen liittyvissä valinnoissa� 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa on viime vuosina puhuttu paljon tuetusta kou-
lutuksesta (supported education)� Sillä on silloin tarkoitettu paitsi tukea sopivalle 
koulutusalalle pääsemisessä myös koulutuksen aikaista tukea opintojen päätökseen 
saattamiseksi� Suomessa opiskelijoiden erityistarpeita pyritään ottamaan huomioon 
henkilökohtaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia laadittaessa� Muun 
muassa psyykkisen tuen tarpeisiin ja oppimisvaikeuksia omaavien henkilöiden eri-
tyistarpeisiin on viime vuosina kiinnitetty huomiota (esim� Reiterä-Paajanen & 
Haapa salo 2010)�

Ulkomaisia tutkimuksia tarkastellessa selvimmin nousee esiin tuetun koulutuk-
sen toimintamallien kehittäminen henkilöille, joilla mielenterveyden ongelmat hait-
taavat suoriutumista� Heidän vaikeutensa on toisinaan pyritty ottamaan huomioon 
yksinkertaisin keinoin: antamalla lisäaikaa tenteissä, enemmän joustavuutta tehtä-
vien palauttamisessa, mahdollisuutta nauhoittaa luentoja tai seminaari-istuntoja 
tms� Usein heidän on katsottu tarvitsevan myös henkilökohtaista tukea opintosuori-
tuksiin liittyvissä asioissa: stressin käsittelyssä, ratkaisujen teossa tai itseluottamuksen 
kehittymisessä� Tällaista tukea on järjestetty sekä yksilöllisenä ohjauksena että erilai-
sissa ryhmissä, joissa vertaistuki on usein merkittävä osatekijä� 

Rogers ym� (2010) ovat tehneet systemaattisen katsauksen mielenterveyskun-
toutujien tuettua koulutusta koskevista tutkimuksista� He toteavat, että on alusta-
vaa, mutta vielä riittämätöntä näyttöä, että tuetun koulutuksen ohjelmat parantavat 
mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden opintosuorituksia� Pääosa tutkimuk-
sista perustuu kuitenkin lyhytaikaiseen seurantaan ja esimerkiksi jonkin yksittäisen 
kurssin suorittamiseen, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei vielä voida tehdä� 
Niiden perusteella nähdään kuitenkin, että vaikeatkaan mielenterveyden häiriöt 
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eivät estä opiskelijaa suoriutumasta opinnoistaan tavanomaisissa, integroiduissa olo-
suhteissa� Suomessa opiskelun ja opiskelukyvyn tukemiseen tähdätään mm� Kelan 
kuntoutuspsykoterapiassa, jonka yhteydet sekä ammatinvalinnan ja urasuunnittelun 
ohjaukseen että itse opintoja koskevaan tukeen ja ohjaukseen vaatisivat vielä tiivistä-
mistä (Härkäpää ym�, painossa)� 

Kirjallisuudesta löytyy ainakin yksi kokeilu, jossa on yhdistetty tuetun työllis-
tymisen ja tuetun koulutuksen ohjelmat samaan kokonaisuuteen� Silloin tuetun 
työllistymisen työhönvalmentaja on antanut apua myös opintojen suunnittelussa ja 
opiskelutaitojen kehittämisessä sekä avustanut tarpeen mukaan kontakteissa opet-
tajiin� (Nuechterlein ym�, 2008�) Myös koulutuksen jälkeisessä tilanteessa tarvitaan 
tukea työllistymiseen� 

Kompassi-projekti ammatillisen kuntoutuksen toimijana

Kompassi-projektin tavoitteet olivat moniosaiset� Ensimmäisenä tavoitteena oli 
kehittää ja kokeilla Lapin alueelle soveltuvia ammatillisen kuntoutuksen toiminta-
malleja, joiden ytimen muodostivat kuntoutuksen palveluohjaus, tuettu työllisty-
minen ja tuettu koulutus� Palveluohjauksen eri muotoja toteutettiin monenlaisissa 
kohderyhmissä ja sen onnistumista arvioitiin monin eri tavoin� Kyse ei ole yhdestä 
toimintamallista, vaan toiminnan tavoite ja intensiteetti vaihtelivat palvelujärjestel-
mässä toimimisen ohjauksesta hyvinkin intensiiviseen arkielämän taidoissa ohjaa-
miseen� Ensi sijassa varauduttiin edelliseen, mutta oletettiin, että osa asiakkaista 
tarvitsee myös intensiivisempää ohjausta saadakseen terveydelliset ja sosiaaliset 
asiansa järjestykseen� Tuetun työllistymisen toimintamallia on ulkomailla käytetty 
eniten mielenterveyskuntoutujilla, aivovaurion jälkeisessä kuntoutuksessa sekä 
kehitys vammaisten henkilöiden työllistymisessä� Kompassi-projektin asiakkaiden 
toimintarajoitteet olivat vaihtelevia, ja monilla kyse oli eri syistä aiheutuvasta pitkä-
aikaistyöttömyydestä� Suomessa mallia on kokeiltu myös mm� mielenterveyskun-
toutujien, nuorten työttömien, CP-vammaisten sekä maahanmuuttajien työllisty-
misessä (Valkonen & Harju, 2005, Härkäpää & Peltola, 2005), minkä perusteella 
voidaan sanoa, että malli on sovellettavissa myös Suomessa hyvin monenlaisten 
asiakkaiden tarpeisiin� Tuettu koulutus on toimintamallina ollut selvästi edellisiä 
vähemmän esillä, ja sen tuloksellisuutta koskevaa tutkimusta on vielä vähän� Myös 
sitä toteutetaan monella eri tavalla, ja Kompassi-projektin tapaisessa yleisprojektissa 
toteutustavat vaihtelivat projektiin ohjautuneiden asiakkaiden tarpeiden mukaan� 

Viime vuosina ammatillisessa kuntoutuksessa ja tuetussa työllistymisessä on 
korostettu sitä, että tulokset vaihtelevat sen mukaan, saavutetaanko toiminnassa sille 
asetettavat laadulliset kriteerit� On todennäköistä, että vaikka perusmallia voidaan 
toteuttaa usein eri tavoin, myös toteuttajien ammatillisilla valmiuksilla ja osaamisella 
on merkitystä tulosten kannalta� Sen vuoksi Kompassi-projektiin haluttiin sisällyttää 
myös ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus, jonka 
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suunnittelussa käytettiin yhtenä pohjana ns� TRADES-koulutusohjelma, johon voi-
tiin hakeutua koko Lapin läänin alueelta� 

Yksi suunnitteluvaiheen johtavista ajatuksista oli, että ammatillisen kuntoutuk-
sen tulisi pyrkiä käynnistymään ennen pysyvää työkyvyttömyyttä tai pitkäaikais-
työttömyyttä eikä vasta, kun ongelmat ovat jo kärjistyneet� Sen vuoksi projektin 
suunnitelmiin liitettiin myös esimieskoulutus, jossa pyrittiin välittämään työpaikko-
jen esimiehille tietoa ja osaamista työkyky- ja työhyvinvointiongelmien varhaiseksi 
havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi� 
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2. Kompassi-projektin toimintamallin  
lähtökohdat ja muotoutumisen vaiheet
Anne-Mari Arola ja Johanna Sirviö

Johdanto

Ammatillisen kuntoutuksen toimeenpano ja käytännöt eivät nykyisellään ole riit-
tävän toimivia� Työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhkaan reagoidaan 
usein liian myöhään, ja kuntoutustoimenpiteet tapahtuvat usein irrallaan työelä-
mästä� Hyvän kuntoutustuloksen saavuttaminen on vaikeaa, jos välttämättömät työ-
kykyä ylläpitävät tai parantavat toimenpiteet käynnistyvät vasta, kun ongelmat ovat 
pitkittyneet ja kasautuneet� 

Työelämän muutosta kuvaa siirtyminen pysyvistä ympärivuotisista työsuhteista 
epävarmoihin ja eripituisiin työsuhteisiin, joihin limittyy työstä poissaolon kau-
sia (Suikkanen ym�, 2001)� Palkkatyö edellyttää tänä päivänä yksilöltä erilaisia 
vaateita kuin aikaisemmin työkyvyn näkökulmasta� Työstä suoriutuminen (työ-
kyky) edellyttää fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja ammatillisten ominaisuuk-
sien osoittamista, kehittämistä ja päivittämistä� Työhön paluuseen ja työkyvyn 
ongelmiin ei pystytä enää vaikuttamaan pelkästään korjaamalla ja kuntouttamalla 
yksilöä ja hänen fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia, kuten perinteisesti amma-
tillisessa kuntoutuksessa on tehty� Työkyvyn ongelmia lähestyttäessä on lähestyt-
tävä moniulotteisemmin paitsi yksilön, myös työn ja ympäristön ominaisuuksista 
käsin� (Ilmarinen ym�, 2006�)

Kuntoutusjärjestelmän ongelmana on, että kuntoutuja ei työkyvyn ja kuntoutus-
mahdollisuuksien arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman teon jälkeen läheskään aina 
ohjaudu välittömästi ammatillisen kuntoutuksen piiriin ja kohti työmarkkinoita� 
Keinovalikoimassa korostuvat edelleen selvittelyt, tutkimukset ja kokeilut, joilla 
kuntoutujan tilannetta ja mahdollisuuksia kartoitetaan� Niiden sijasta tarvitaan sel-
laisia työelämälähtöisiä toimintamalleja, joiden avulla rakentuu mahdollisuuksien 
polkuja kohti työmarkkinoita ja jotka ottavat huomioon kuntoutusjärjestelmän 
kompleksisuuden ja työelämän muutoksen (Lindh, 2013)�

Kompassi-projektin tavoitteena oli kehittää ja kokeilla Lapin työmarkkinoille 
soveltuvaa toimintamallia työmarkkinoilta syrjäytyneiden, työllistymisvaiheessa 
olevien tai työllistymistavoitteisten vajaakuntoisten asiakkaiden työhön kuntoutu-
miseksi� Suunnitteluvaiheessa varauduttiin siihen, että projektiin saapuu elämän-
tilanteeltaan ja koulutustaustaltaan monenlaisia henkilöitä� Tavoitteena oli, että pro-
jektiin ohjautuisi asiakkaita kolmesta asiakasryhmästä: 
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*  vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työvalmiuksiensa 
selvittämisessä, heille sopivan työn etsimisessä ja räätälöinnissä sekä työhön 
perehtymisessä ja selviytymisessä,

*  sairauslomalta työhön palaavat ja sellaiset vajaakuntoiset työntekijät, joiden 
mahdollisuudet jatkaa entisessä työssään ovat epävarmat ja jotka tarvitsevat 
työhönpaluun tukemiseksi ohjausta ja kuntoutusta, sekä

*  kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä paluuta työelämään yrittävät 
henkilöt�

Koska oletettiin asiakkaiden tulevan projektiin monenlaisista elämäntilanteista, 
varauduttiin kolmeen tyypiltään erilaiseen toimintatapaan asiakkaan kuntoutumisen 
ja työllistymisen edistämisessä:

(1)  nopean työhön sijoittumisen väylä: silloin kun asiakkaan kanssa yhdessä tode-
taan suora eteneminen kohti työllistymistä mahdolliseksi, sovelletaan ns� tue-
tun työllistymisen mallia työllistymisen valmistelussa ja tukemisessa; 

(2)  koulutusväylä: jos asiakkaalla ei ole ammatillista koulutusta tai hän ei enää pys-
ty jatkamaan aikaisemmalla alallaan, tavoitellaan työllistymistä lyhyen tai pi-
demmän ammatillisen koulutuksen kautta; 

(3)  palveluohjauksen käyttö: jos asiakkaalla on sellaisia sosiaalisia, taloudellisia tai 
terveydellisiä kysymyksiä, jotka muodostavat esteen työllistymiselle, voi kun-
toutusprosessi käynnistyä niiden käsittelyllä� Projektin suunnittelussa lähtö-
kohtana oli, että pitempikestoisena tämä väylä tulisi projektin henkilöresurssien 
vähyyden takia kysymykseen vain pienellä osalla asiakkaista� Kaikki projektin 
asiakkaat voivat kuitenkin käyttää myös projektin ulkopuolisia kuntoutus- tai 
muita palveluita, jolloin projektin tarjoama palveluohjaus voi tukea asiakkaita 
näiden palvelujen käytössä myös kuntoutumisprosessin myöhemmissä vaiheissa� 

Nopean työllistymisen väylän toimintatapoja suunniteltaessa lähtökohtana olivat 
kokemukset ns� tuetun työllistymisen (supported employment) toimintamalleista, 
joita on saatavilla sekä Yhdysvalloista että Euroopasta, myös Suomesta (mm� Valko-
nen & Harju, 2005; Härkäpää & Peltola, 2005)� Malli on lähtöisin Yhdysvalloista 
ja Suomeen se rantautui 1990-luvun puolivälissä� Siinä työskentelytapa perustuu ns� 
place and train -malliin, jossa pyritään siihen, että työllistyminen tapahtuisi nope-
asti ja valmennus jatkuu työpaikalla työllistymisen jälkeen� Toimintatapa vastakohta 
ammatillisessa kuntoutuksessa tyypilliselle train and place -mallille, jossa valmennus 
tapahtuu usein erillään työelämästä ja työhön sijoitusta aletaan suunnitella joskus 
pitkienkin valmennusvaiheiden jälkeen� Tuettu työllistyminen tarkoittaa siten yksin-
kertaisimmillaan ammatillisen kuntoutusprosessin keskittymistä yksilölle sopivan 
työn etsimiseen ja räätälöintiin sekä hänen valmentamiseensa työssä ja työnteon 
aikana niin, että hän selviytyy mahdollisimman hyvin tässä nimenomaisessa työssä� 
Työpaikan etsiminen ja työtehtävien räätälöinti tapahtuu yksilön tavoitteiden ja voi-
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mavarojen mukaisesti� Tärkeä piirre tuetussa työllistymisessä on, että työvalmentajan 
tarjoama tuki ei pääty työllistymiseen, vaan se jatkuu niin kauan kuin työllistynyt 
tai hänen työnantajansa tarvitsee tukea� 

Sari Pikkusaari (2012: 42) kuvaa edellä mainittujen ammatillisen kuntoutuksen 
mallien eroa siirtymisenä valmennuskeskeisestä toiminnasta enemmän työllisty-
miskeskeisen työhönvalmennuksen suuntaan� Työhön valmennus edellyttää hänen 
mukaansa aina erilaisia selvityksiä ja arvioita lähtötilanteesta, työllistymisedellytyk-
sistä, työtä tavoittelevan työ- ja toimintakyvystä ja työllistymismahdollisuuksista� 
Tässä toiminnassa orientaation valinta – se, miten ja millaisella orientaatiolla työl-
listymistä edistäviä toimia käytännössä toteutetaan – on merkityksellistä loppu-
tuloksen kannalta� Valmennuskeskeisessä orientaatiossa edetään vaiheittaisen val-
mentamisen myötä kohti työmarkkinoita eli ajatuksena on työmarkkinavalmiuksia 
kohottamalla saavuttaa työelämään sijoittuminen� Tällöin tarjottu tuki voi olla eri-
laisia hallinnan lisäämisen ja valmiuksien kohentamisen tukemista, työn osaamisen 
kehittämistä ja työelämätaitojen parantamista� Valmennuskeskeisessä orientaatiossa 
tuki päättyy yleensä työllistymiseen� Työllistymiskeskeisessä työhönvalmennuksessa 
puolestaan tavoitteeksi asetetaan aina palkkatyösuhde� Kun valmennuskeskeisessä 
työorientaatiossa pohditaan, miten työllistyminen on mahdollista ja millaisilla toi-
milla, työllistymiskeskeinen toimintamallin mukaisesti toiminnassa asennoidutaan 
siihen, että työllistyminen on mahdollista� (Pikkusaari, 2012: 42–43, 47–52; ks� 
myös Härkäpää ym�, 2013: 9–11�) 

Erityisesti mielenterveyskuntoutujien tuettu työllistyminen on ns� näyttöön 
perustuvaa toimintaa: sillä on saatu aikaan hyviä työllistymistuloksia (esim� Fle-
ming ym�, 2012)� Se näyttää kuitenkin soveltuvan myös muille asiakasryhmille 
(esim� Härkäpää, 2005)� Tuetun työllistymisen palvelujen laatua voidaan arvioida 
toimintamallille kehitettyjen laatukriteerien avulla (esim� Wehman ym�, 2003; Bond 
ym�, 1997)� Bond (2004) on määritellyt toimintamallin keskeisiksi ominaisuuksiksi 
tulosten saavuttamisen kannalta seuraavat: 

1�  Toiminnassa keskitytään määrätietoisesti etsimään työtä avoimilta työmarkki-
noilta�

2�  Palvelu on avoin siihen halukkaille: asiakkuutta ei evätä esimerkiksi arvioidun 
työllistymisen todennäköisyyden mukaan�

3� Työn etsintä on ripeää�
4� Toiminnassa keskeisellä sijalla ovat asiakkaan omat valinnat ja toiveet�
5� Tuki on yksilöllistä eikä sen jatkuvuutta ole ajallisesti rajattu�
6� Työvalmentajat toimivat tarvittaessa yhteistyössä hoitotahon kanssa�
7� Toimintaan sisältyy taloudellisia etuuksia koskevaa neuvontaa ja ohjausta�

Myös koulutusväylää pitkin etenevien asiakkaiden kohdalla pyrittiin siihen, että 
projekti antaa jatkuvaa tukea, joka on saatavilla myös silloin, kun asiakas on koulu-
tuksessa jossakin oppilaitoksessa� Asiakkaalle tarjottu yksilöllinen tuki ja koulutus-
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paikan räätälöinti johtaa parempaan opiskeluihin kiinnittymisen ja lopulta työllisty-
minenkin on varmempaa (Rinaldi & Perkins, 2007)� 

Toimintamallin pääpiirteet

Kuntoutustoiminnalle on ominaista suunnitelmallisuus ja prosessinomaisuus� Pro-
sessiin kuuluu eri vaiheiden kautta etenevä toiminta, jolla pyritään asiakkaan ja 
kuntoutustyöntekijän yhteisesti asettamaan tavoitteeseen� Kuntoutuksen proses-
sia voidaan kuvata niiden toimenpiteiden sarjana, joilla pyritään tukemaan yksilöä 
saavuttamaan tavoiteltu tila� (Järvikoski & Härkäpää, 2011: 190–191�) Kompassi- 
projektin toimintamallissa näkyy prosessinomaisuus, vaiheista vaiheisiin siirtyminen, 
ja tavoitetta kohti eteneminen� Asiakkaan työhön kuntoutumisen prosessi käynnis-
tyi siitä, kun hänet ohjattiin projektiin, ja päättyi siihen, kun hänen tuen tarpeensa 
oli vähäistä tai sitä ei enää ollut� 

Kompassi-projektin toimintamallin pääpiirteet on esitetty kuviossa 1� Toiminta-
mallille on tyypillistä suuri yksilöllinen vaihtelu: yksilölliset tarpeet vaikuttavat eri 
toimenpiteiden tai vaiheiden välisiin suhteisiin� Asiakkaan palvelussa pyritään huo-
lehtimaan siitä, että työntekijät ovat asiakkaan käytettävissä tämän tarvitessa tukea 
joustavasti ja ilman odotusaikoja� Toimintamallin keskeiset osat ovat seuraavat:

1�  Asiakkaan saapuminen projektiin, yhteinen tilannekartoitus ja asiakkuu-
desta sopiminen. Asiakkaat saapuvat projektiin joko projektiin osallistuneiden 
yhteistyötahojen, ts� Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikan, Rovanie-
men kaupungin, Invalidiliiton Lapin Kuntoutuskeskuksen (sittemmin: Lapin 
Kuntoutus Oy), Lapin TE-toimiston tai Rovaniemen työvoiman palvelukes-
kuksen lähettäminä tai itse hakeutuen� Tilannekartoituksen yhteydessä esitel-
lään asiakkaalle projektin palvelukokonaisuus sekä selvitetään alustavasti asiak-
kaan keskeisimmät palvelutarpeet� Mikäli yhteisesti arvioidaan, että projekti 
pystyy ainakin osin vastaamaan asiakkaan palvelutarpeisiin, sovitaan asiakkuu-
den aloituksesta� Jos taas käy ilmi, että projekti ei pysty vastaamaan asiakkaan 
keskeisiin palvelutarpeisiin, hänet ohjataan muualle palveluihin tai takaisin lä-
hettäneeseen organisaatioon� 

2�  Yhteisten tavoitteiden määrittely ja toimintasuunnitelman tekeminen. 
Kun asiakkuudesta on sovittu, pyritään asiakkaan kanssa keskustellen määritte-
lemään ne tavoitteet, joihin asiakkuuden aikana pyritään, sekä laatimaan suun-
nitelma, jonka avulla ilmenevät esteet voidaan ylittää ja tavoitteisiin päästä� 
Keskeisin suunnitelma on ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma: se, millai-
sin keinoin ja millaisia väyliä pitkin työllistymiseen pyritään� 
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3�  Palveluohjaus on projektin toimintamuoto, joka voi sijoittua mihin tahansa 
vaiheeseen asiakkaan kuntoutumis- ja työllistymisprosessissa� Monien asiakkai-
den kohdalla palveluohjauksen tarvetta esiintyi asiakkuuden alkaessa erilaisten 
terveydellisten, sosiaalisten tai taloudellisten ongelmien takia� Palvelusuunni-
telman teon yhteydessä selviteltiin usein erilaisia taloudellisiin etuuksiin tai 
ammatillisen kuntoutuksen palveluverkoston palveluihin ja käyttöön liittyviä 
mahdollisuuksia sekä ohjattiin asiakasta niiden käytössä� Palveluohjaus jatkui 
tarveperustaisena koko asiakkuuden ajan� Palveluohjauksessa pyrittiin sovelta-
maan ns� voimavaralähtöistä toimintatapaa� Lähtökohtana oli, että asiakasläh-
töisen tuen ja ohjauksen avulla voitaisiin parantaa kuntoutujien mahdollisuuk-
sia ottaa käyttöön omat voimavaransa oman elämäntilanteensa parantamiseksi 
(ks� Notko, 2006)� 

4�  Koulutusväylä. Niillä asiakkailla, joilla työllistyminen edellyttää ammatillista 
tai muuta koulutusta, projekti auttaa sopivan koulutuspaikan etsinnässä sekä 
tarjoa koulutuksen aikaista tukea� 

5�  Työllistymisväylä: työhön- ja työssä valmennus. Työhönvalmennuksen alku-
vaiheet tarkoittavat työllistymiseen tähtäävän suunnitelman konkretisoitumis-
ta yhteisten keskustelujen, työpaikkakäyntien, työnhakutaitojen harjoittelun, 
työkokeilun ja työharjoittelun avulla� Työhönvalmentajan tuki liittyy aina työ-
kokeilu- ja harjoittelujaksoihin, ja se on aina saatavilla myös työhön sijoittu-
misen jälkeen� Työhönvalmennuksessa noudatetaan ns� tuetun työllistymisen 
toiminnan periaatteita, joihin kuuluvat asiakkaan valintojen kunnioittaminen 
työllistymisprosessissa� Myös työllistymisen jälkeinen tuki kuuluu toiminnan 
periaatteisiin, sillä sen oletetaan johtavan vahvempaan työhön kiinnittymiseen 
(Härkäpää 2005: 33–39)� Työhönvalmennukseen kuuluu asiakkaan rinnalla 
kulkeminen ja edistymistä osoittavien tapahtumien osoittaminen; pyrkimykse-
nä on asiakkaan pystyvyyskäsitysten vahvistuminen prosessin eri vaiheissa sopi-
vasti suunnatun tuen avulla� 

6�  Työnetsintä on projektin toimintamuoto, jossa etsitään projektin asiakkaille 
soveltuvia työpaikkoja tai työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja� Työnetsintää 
voidaan tehdä joko projektin asiakkaille yleensä tai etsien spesifiselle asiak-
kaalle työtä hänen toiveidensa perusteella� Ensi sijassa etsitään asiakkaalle työ-
paikkaa, jossa hänen on mahdollisuus työllistyä suoraan tai työkokeilun kautta 
palkkatyöhön tai palkkatuettuun työhön� Työnetsintää toteutetaan myös vaa-
timattomammin tavoittein, jolloin pyritään löytämään asiakkaalle sopiva työ-
kokeilu- ja harjoittelupaikka hänen työkykyisyytensä selvittämiseksi tai hänen 
koulutussuunnitelmansa varmistamiseksi�
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Asiakkaan työhön kuntoutuminen usein edellyttää toimimista monitoimijaisessa 
verkostossa� Projektin työntekijältä työskentely verkostossa edellyttää vuorovaikutus-
taitoja, yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja� Yhteyksiä verkos-
ton eri toimijoihin ylläpidetään moni eri tavoin: puhelimitse, sähköpostitse, postitse, 
kasvotusten ja toisinaan myös videoneuvottelun avulla� Jos verkoston eri osapuolilla 
on keskenään erilaista asiantuntemusta asiakkaan asioissa, hyvin toimiva verkosto 
tukee monin tavoin asiakkaan kuntoutumisen tai työllistymisen mahdollisuuksia� Pro-
jektin työntekijän tehtävä on kutsua verkosto tarpeen mukaan koolle, jossa käsitellään 
asiakkaan asioita� Esimerkiksi työhönvalmennusvaiheessa verkosto voi muodostua asi-
akkaasta, projektin työntekijästä, työnantajasta ja TE-palveluiden asiantuntijasta� 

Asiakastyön kolme työnjaollista ratkaisua 

Vaikka projektin asiakastyön perusmalli pysyi pääperiaatteiltaan samanlaisena koko 
projektin toiminta-ajan, sitä toteutettiin eri vaiheissa erilaisin työnjaollisin ratkai-
suin� Projektin tavoitteisiin kuului saada kokemusta erilaisista työnjaollisista ratkai-
suista projektin kuluessa� Projektin asiakastyötä toteutti kolme kuntoutussuunnitte-
lijaa, joiden työnjaollisia ratkaisuja seuraavassa kuvataan�

1�  Henkilökohtaisen tukihenkilön malli: Ensimmäisessä mallissa lähdettiin siitä, 
että kullakin asiakkaalla oli oma tukihenkilö – kuntoutussuunnittelija – joka 
antoi hänelle ohjausta ja tukea hänen kuntoutumis- ja työllistymisprosessinsa 
kaikissa vaiheissa ja kysymyksissä (ks� Valkonen & Harju, 2005: 13)� Sama 
kuntoutussuunnittelija vastasi siinä yksin asiakkaan koko prosessista, joka saat-
toi sisältää sosiaalisten asioiden hoitoa, kuntoutussuunnittelua, valmennusta ja 
työelämässä tai koulutuksessa tukemista (kuvio 2)� Kukin kuntoutussuunnitte-
lija työskenteli yhteistyössä yhden yhteistyöorganisaation (Lapin keskussairaa-
la, Rovaniemen kaupunki tai Lapin Kuntoutus Oy) kanssa ja vastasi tämän or-
ganisaation projektiin ohjaamien asiakkaiden ohjauksesta� Ratkaisulla pyrittiin 
turvaamaan paitsi yksilöllisten kuntoutumisprosessien jatkuvuus myös hyvä 
yhteistyö projektin alkuvaiheen tärkeimpien asiakkaita projektiin lähettävien 
organisaatioiden kanssa 

Asiakas

Kuntoutus suunnittelija

Vaihe 1Yhteinen tilannekartoitus
Suunnittelu Vaihe 2 Vaihe 3

K u v io 2�  Kuntoutussuunnittelija henkilökohtaisena tukihenkilönä asiakkaan  
kuntoutusprosessin kaikissa vaiheissa�
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2�  Palveluohjaajan ja työhönvalmentajan tehtävien erottaminen toisistaan. 
Henkilökohtaisen tukihenkilön mallin ongelmaksi saattaa muodostua se, että 
erilaiset jokapäiväiseen elämään liittyvät tuen tarpeet vievät tilaa työllistymi-
seen tähtäävältä työskentelyltä� Tästä mahdollisuudesta varoittavat useat tuetun 
työllistymisen toimintamallia esitelleet ja arvioineet tutkijat todetessaan, että 
työllistymistavoite on pidettävä kirkkaana mielessä koko prosessin ajan (esim� 
Härkäpää & Peltola, 2005: 51, 65)� Projektin toisessa vaiheessa pyrittiin te-
rävöittämään työllistymistavoitteeseen tähtäävää työskentelyä asiakastyössä� Sen 
vuoksi luovuttiin henkilökohtaisten tukihenkilöiden käytännöstä ja eriytettiin 
toisistaan työhönvalmennukseen liittyvät tehtävät yleisistä kuntoutuksen pal-
veluohjaukseen ja erilaisten sosiaalis-taloudellisten asioiden hoitoon liittyvistä 
tehtävistä� Tämä merkitsi, että yksi kuntoutussuunnittelijoista toimi palveluoh-
jaajana ja vastasi palveluohjauksellisista tehtävistä kaikilla asiakkailla� Kaksi 
muuta kuntoutussuunnittelijaa vastasivat yksinomaan työhönvalmennukseen ja 
koulutuksen aikaiseen tukeen liittyvistä tehtävistä; kumpikin toimi henkilökoh-
taisena työhönvalmentajana noin puolelle sen hetkistä asiakaskuntaa� (Kuvio 3�) 

Palvelu - 
ohjaaja

Työhön - 
valmentaja

Asiakas

K u v io 3�  Palveluohjaaja ja työhönvalmentaja -parityöskentelymalli  
asiakkaan työhön kuntoutumisen prosessissa�

Tämä työnjaollinen ratkaisu merkitsi sitä, että kullakin asiakkaalla oli 
kaksi tukihenkilöä: sekä palveluohjaaja että työhönvalmentaja tekivät yhteis-
työtä asiakkaan kanssa ja tukivat yhdessä asiakkaan kuntoutusprosessin 
etenemisestä� Asiakkuuden alussa palveluohjaajan rooli oli palvelutarpeiden 
selvittelyjen takia usein vahvempi, mutta työhönvalmentajan rooli vahvistui 
siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen� 

Parityöskentelymallin lähtökohtana oli työhönvalmentajien tehtävien 
terävöittäminen nimenomaan työllistymiseen ja koulutukseen tähtäävään 
työskentelyyn� Ratkaisun taustalla olivat myös erot projektin kuntoutussuun-
nittelijoiden erityisosaamisessa� Yhdellä kuntoutussuunnittelijoista oli muita 
monipuolisempi kokemus kuntoutuksen monialaiseen palvelu ohjaukseen 
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liittyvissä tehtävissä ja eri kuntoutusjärjestelmien kanssa toimimisessa� Siksi 
pidettiin tarkoituksenmukaisena, että hänen erityisosaamistaan käytettiin 
hyväksi kaikkien asiakkaiden palvelussa� 

3�  Työnetsinnän eriyttäminen työhönvalmennuksesta. Työllistymiseen täh-
täävässä toiminnassa asiakaskunnalle sopivien työpaikkojen ja työkokeilu- tai 
harjoittelupaikkojen löytyminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta ei aivan help-
poa� Kolmannessa työnjaollisessa ratkaisussa pyrittiin tehostamaan projektin 
työnetsintää ja työnantajayhteistyötä� Tehtäväkohtaista työnjakoa muutettiin 
niin, että toinen työhönvalmentajista keskittyi nimenomaan työnetsintään� 
Tässä mallissa työnjako oli viety mahdollisimman pitkälle: projektissa toimi 
edelleen kolme kuntoutussuunnittelijaa, joista yhden ensisijaisena tehtävänä 
oli palveluohjaus, toisen työhönvalmennus ja kolmannen työnetsintä (ks� Val-
konen & Harju, 2005: 13–15; Härkäpää & Peltola, 2005: 51, 65)� (Kuvio 4�) 

Palvelu - 
ohjaaja

Työhön - 
valmentaja

Työnetsijä

ASIAKAS

K u v io 4 �  Työhön kuntoutumisen prosessi eriytynein työjaoin� 

Työnjakomallien merkitys on ehkä enemmän käytännöllinen kuin sisällöllinen� Kai-
kissa kolmessa mallissa on mahdollisuus painottaa palveluohjauksellisia tai työhön-
valmennukseen tai töiden ja koulutuspaikkojen etsimiseen liittyvien tehtävien ase-
maa asiakkaan halutulla tavalla tarpeiden tai projektin yleisten tavoitteiden mukaan� 
Mikäli asiakkaalla ei ole projektiin tullessaan palveluohjauksellisia tarpeita, paino-
tus on automaattisesti työhönvalmennuksessa tai työn tai koulutuspaikan etsin-
nässä� Myös asiakkaan muita ongelmia voidaan ratkoa prosessin kaikissa vaiheissa, 
mikäli tarvetta siihen ilmenee� Kokemus osoittaa kuitenkin, että ilman selkeätä 
työnjakoa helposti jäädään hoitamaan alkuvaiheen asioita pääsemättä eteenpäin 
työllistymisvaiheeseen� 

Käytännössä kolme peräkkäistä työnjakomallia osoittavat pyrkimystä painottaa 
toimintaa projektin aikana yhä enemmän työllistymistavoitteiseksi� Kun ensimmäi-
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sen mallin ongelmana näytti olevan kuntoutussuunnittelijoiden työpanoksen pai-
nottuminen liiaksi yleiseen palveluohjaukselliseen toimintaan, pyrittiin tehtäväkoh-
taisella työnjaolla varmistamaan työllistymistavoitteisen työskentelyn riittävän vahva 
asema projektin asiakastyössä� 

Siirryttäessä henkilökohtaisen tukihenkilön mallista tehtäväkohtaiseen työn-
jakoon merkitsi projektissa työskentely- ja ohjausorientaation vähittäistä muuttu-
mista� Työllistymistulosten jäätyä projektin alkuvaiheessa suhteellisen heikoiksi pro-
jektissa lisääntyi pyrkimys varmistaa, että työllistymiseen tähtäävään toimintaan oli 
riittävästi resursseja� Samaan muutokseen olisi voitu päästä myös sillä, että kukin 
kuntoutussuunnittelija olisi määrätietoisemmin terävöittänyt oman työnsä sisältöä 
niin, että työllistymiskysymykset olisivat olleet enemmän esillä�

Projektin työorientaatiossa tapahtui kuitenkin projektin työnjaollisten ratkaisu-
jen myötä siirtymistä Pikkusaaren (2012) käsittein valmennuskeskeisestä orientaa-
tiosta yhä selkeämmin työllistymiskeskeisen työhönvalmennuksen suuntaan� Myös 
projektin työnantajayhteistyö ja työnetsintä tehostuivat muutoksien myötä� 

Asiakkaaksi ohjautuminen ja asiakkuudesta sopiminen

Kompassi-projektiin ohjautui asiakkaita usealta eri taholta� Asiakkaita tulivat projek-
tiin Lapin sairaanhoitopiirin kuntoutuspoliklinikan, Lapin Kuntoutus Oy:n, Lapin 
TE-toimiston, Rovaniemen työvoiman palvelukeskuksen, Rovaniemen kaupungin työ-
terveyshuollon sekä Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityön kautta tai ohjaamina� 

Asiakkaiden ohjautumista ja asiakkaiden tavoitteita koskevissa keskusteluissa yhden 
perustan muodosti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Suunto-projektin 
kehittämään työhönkuntoutuksen palveluprosessin vaihemalliin (kuvio 5)� Siinä työ-
hönkuntoutuksen palveluprosessi jaetaan neljään eri vaiheeseen, jotka ovat arvioin ti- ja 
suunnitteluvaihe, kuntoutusvaihe, kouluttautumisvaihe sekä työllistymisvaihe�

Arviointi- ja  
suunnitteluvaihe
(palveluohjaus)

Kuntoutusvaihe  
(kuntoutuksen  
palveluohjaus)

Kouluttautumisvaihe  
(koulutusvalmennus)

Työllistymisvaihe  
(työhönvalmennus)

K u v io 5�  Työhönkuntoutuksen palveluprosessissa etenemisen vaiheet ja osatehtävät  
Suunto-projektin jäsennystä mukaillen (vrt� Kapasiteetti, ei vuosil�)�
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Kompassi-projektin toimintasuunnitelman mukaan projektin palvelujen voidaan 
tulkita kohdistuvan ensi sijassa kouluttautumis- tai työllistymisvaiheen asiakkai-
siin, ei niinkään arviointi- ja suunnitteluvaiheen asiakkaisiin, joilla yleinen palvelu-
tarpeiden arviointi tai arjen hallintaa tukeva toiminta ovat keskeisessä asemassa� 
Kouluttautumisvaiheessa olevat asiakkaat ovat kuntoutumisessaan tilanteessa, jossa 
voidaan suuntautua ammatillisesti, selvitellä opiskeluvaiheita ja hakea motivoivia 
opiskeluvaihtoehtoja ja jotka koulutuksen käynnistyttyä tarvitsevat valmentajan 
tukea opintojen loppuun saattamiseksi� Työllistymisvaiheessa olevat asiakkaat ovat 
itse aktiivisesti orientoitumassa työelämään ja heitä voidaan tukea työelämätaitojen 
kehittymisessä, sopivien ratkaisujen löytämisessä työmarkkinoilta sekä ohjausta ja 
valmennusta mahdolliseen työkokeilun tai työharjoittelun aikana sekä ohjausta ja 
tukea työssä selviytymisen turvaamiseksi� 

Asiakkaiden ohjautumista projektiin voidaan tarkastella ulottuvuudella, jonka 
ääripäitä voidaan kuvata seuraavasti:

*  Asianomaisen henkilön täysin omaehtoinen hakeutuminen projektiin (kun-
toutujalähtöinen valikoituminen)� Kuntoutujalähtöiselle valikoitumiselle on 
ominaista, että kaikki halukkaat otetaan mukaan toimintaan ja valintakritee-
rit ovat siten väljät; 

*  Lähetyskäytäntö, jossa jokin viranomaistaho lähettää asiakkaan palveluun 
(asiantuntijuusperusteinen valinta)� Asiantuntijuusperusteisessa valinnassa 
asian tuntijat arvioivat potentiaalisten asiakkaiden soveltuvuuden projektiin 
projektin tavoitteiden ja tarjolla olevan toiminnan näkökulmasta sekä lähet-
tävät projektiin asiakkaat, joiden arvioidaan hyötyvän siitä eniten tai joille 
toiminta arvioidaan välttämättömäksi� (Työhön, elämään, työelämään, 1998: 
95–98�)

Kompassi-projektissa pääosa asiakkaista ohjautui projektiin siten, että lähettäjä-
organisaatio ehdotti projektin asiakkuutta niille asiakkailleen, jotka sen arvion 
mukaan voisivat hyötyä projektin palveluista� Tämä oli asiakkaiden ohjautumisen 
perusmalli ja ainoa malli projektin ensimmäisen toimintavuoden aikana� Käytän-
nössä lähettäjäorganisaation työntekijä keskusteli asiakkaan kanssa mahdollisuudesta 
osallistua projektin toimintaan ja asiakkaan ilmaistua kiinnostuksensa toimitti asiak-
kaan kanssa sovitulla tavalla hänen yhteystietonsa projektin kuntoutussuunnitteli-
jalle� Projektin kuntoutussuunnittelija oli usein mukana myös lähettäjä organisaation 
yhteistyöpalaverissa, jossa tulevan asiakkaan tavoitteista alustavasti keskusteltiin� 
Kuntoutussuunnittelija otti tämän jälkeen yhteyttä asiakkaaseen ja sopi ensimmäi-
sestä tapaamisesta, jonka tarkoituksena oli selvittää projektin palveluiden ja asiak-
kaan palvelutarpeiden vastaavuutta� Mikäli asiakas oli valmis sitoutumaan projektiin, 
sovittiin tarkemmin yhteistyöstä, mutta jos asiakkaan kiinnostukset olivat muualla, 
asiakkuus jäi syntymättä� Vaikka tässä mallissa asiakkaat ohjautuivat projektiin 
viranomaisen kautta, kyse ei ollut puhtaasta lähetemallista, sillä asiakkuus solmittiin 
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vasta, mikäli asiakas yhteisen palaverin jälkeen katsoi olevansa kiinnostunut pro-
jektin tarjoamista palveluista – muussa tapauksessa asiakkuus jäi muodostumatta� 
Projektin asiakkuus oli koko ajan vapaaehtoista eli asiakkaalle ei koitunut sanktiota, 
jos asiakkuus jäi muodostumatta (vrt� työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen ohjaa-
minen)� Projektin asiakasohjautumisen malli edustaa siis jonkinlaista välimuotoa 
asiantuntijuusperusteisen valinnan ja kuntoutujalähtöisen hakeutumisen välillä�

Myöhemmin projektissa kokeiltiin myös mallia, joka sijoittuu askelen verran 
lähemmäksi omaehtoisen hakeutumisen ääripäätä: infotilaisuuksien perusteella 
tapahtuvaa ohjautumista projektiin� Lapin TE-toimiston Rovaniemen toimipaikan 
tiloissa pidettiin kolme tiedotustilaisuutta, joiden järjestämisestä oli tiedotettu ja 
joihin oli ohjattu asiakkaita niin TE-toimiston kuin työvoiman palvelukeskuksen-
kin asiakaskunnasta� Infotilaisuuksissa esiteltiin projektin toimintaa ja sen tarjoamia 
palveluita sekä kehotettiin yhteistyöstä kiinnostuneita asiakkaita ottamaan yhteyttä 
projektiin� Kun infotilaisuudet pidettiin TE-toimiston tiloissa, saatiin niiden kautta 
asiakkaiksi työelämään suuntaavia työttömiä työnhakijoita, jotka kokivat tarvitse-
vansa tukea pyrkimyksissään� Omaehtoiseen hakeutumiseen perustuvan mallin 
oletetaan yleensä takaavan lähettämiseen perustuvaa mallia paremmin asiakkaiden 
motivaation ja sitoutumisen yhteistyöhön�

Lopullinen ratkaisu asiakkuuden alkamisesta tehtiin molemmissa malleissa aina 
vasta yhteisen tilannekartoituksen ja -arvion jälkeen, asiakkaan ja kuntoutussuun-
nittelijan yhteisellä päätöksellä� Tämä ratkaisu tehtiin useimmiten yhden, toisinaan 
vasta useamman tapaamisen jälkeen� Keskustelussa selvitettiin asiakkaan elämänti-
lannetta ja siihen liittyviä ongelmia, mutta erityisesti niitä tavoitteita ja toiveita, joita 
hänellä oli tulevaisuuden suhteen, sekä niitä palvelutarpeita, joita hän koki itsellään 
olevan� Toisaalta hänelle kerrottiin, millaisia palveluja ja millaista tukea projekti voi 
tarjota asiakkaan työhön kuntoutumisen edistämiseksi� Jos keskustelujen perusteella 
huomattiin, että riittävä perusta yhteistyölle oli olemassa, sovittiin asiakkuuden 
alkamisesta� Asiakkuus perustui aina asiakkaan ja kuntoutussuunnittelijan väliseen 
sopimukseen� Jos taas yhteistä perustaa ei löytynyt esimerkiksi siksi, että asiakas ei 
jaksanut vielä siinä vaiheessa olla kiinnostunut työllistymis- tai koulutustavoitteista, 
asiakas pyrittiin ohjaamaan hänelle sopivampien palvelujen piiriin� Joissakin tapauk-
sissa hänet ohjattiin takaisin asiakkaan projektiin ohjanneelle viranomaistaholle� 

Uusien asiakkaiden sisääntuloväylänä kokeiltiin myös ryhmämuotoista ”valmen-
nus työelämään” -jaksoa, jonka tarkoituksena oli varmistaa projektissa aloittavien 
asiakkaiden motivoituneisuus ja valmiudet työllistymistavoitteiseen työskentelyyn� 
Ryhmävalmennuksen aikana asiakkailla oli mahdollisuus kehittää tai päivittää työn-
haku- ja työelämätaitojaan; sen aikana annettiin myös tietoa eri ammateista, niiden 
vaatimuksista, opintomahdollisuuksista ja tutkintojen rakenteesta� Ajatuksena oli, 
että valmennuksen jälkeen työllistymiseen motivoituneet asiakkaat jatkaisivat pro-
jektin työhönvalmennuksessa, kun taas ne, jotka eivät olleet valmiita tällaiseen työs-
kentelyyn, voitaisiin ohjata muiden, heille paremmin soveltuvien palvelujen piiriin� 
Valmennuskursseja järjestettiin kaksi, molemmat yhteistyössä Lapin matkailuopis-
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ton kanssa� Kahden kurssin jälkeen arvioitiin, että projekti ja sen asiakkaat eivät 
saaneet toiminnasta toivottua hyötyä ja kurssien järjestämisestä luovuttiin�

Kokemuksia 

Projektin palveluvalikoimasta ja asiakasvalinnan perusteista käytiin jatkuvaa keskus-
telua projektin sisällä ja asiakkaita ohjanneiden tahojen kanssa� Yleisenä tavoitteena 
oli, että projektihenkilökunnan vähäisiä resursseja ei kuluisi liikaa erilaisten talou-
dellisten, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien selvittelyyn, vaan ajankäyttö kes-
kittyisi mahdollisimman selvästi työllistymiseen ja koulutukseen� Tämä keskustelu 
näkyi niissä ratkaisuissa, joita projektin aikana tehtiin: toisaalta projektin sisäisissä 
työnjakoratkaisuissa, toisaalta asiakkaiden ohjautumisessa projektiin� 

Projektin aikana asiakkaiden valintakriteereitä täsmennettiin yhdessä ohjaavien 
tahojen kanssa työhönkuntoutuksen palveluprosessin vaihemallin (kuvio 5) avulla� 
Toiminnan alussa projektin asiakkaiksi otettiin miltei kaikki keskussairaalan kuntou-
tuspoliklinikan, Lapin Kuntoutus Oy:n ja Rovaniemen kaupungilta asiakkaaksi ohja-
tut henkilöt� Monien asiakkaaksi tulleiden kohdalla havaittiin kuitenkin, etteivät he 
olleet kuntoutumisessaan vielä sellaisessa vaiheessa, että työllistyminen tai koulutuk-
seen meno olisi ollut heille realistinen tavoite suhteellisen lyhyen projektin aikana: 
terveydentilan vaihtelun tai erilaisten vielä ratkaisemattomien sosiaalisten ongelmien 
takia heidän kiinnostuksensa työllistymiseen liittyvien asioiden käsittelyyn oli vähäi-
nen tai vaihteleva (vrt� Franche & Krause, 2002)� Heidän tarpeensa ja projektin ydin-
palvelut eivät kohdanneet, ja osa asiakkaista ohjattiin muiden palveluiden piiriin� 

Ensimmäinen asiakas saapui projektiin helmikuussa 2010 ja viimeiset asiakkaat 
tulivat projektiin syksyllä 2012� Projektin yhteistyötahot ohjasivat projektiin kaik-
kiaan 146 henkilöä, joista asiakassuhde solmittiin 116 asiakkaan kanssa� Projektiin 
ohjatuista asiakkaista 30:n kanssa asiakkuutta ei muodostunut� Heidän kohdallaan 
todettiin alkuvaiheen keskustelujen jälkeen, että projekti ei voinut tarjota sellaista pal-
velua, josta he olisivat hyötyneet, ja heidät ohjattiin heille sopivien palveluiden piiriin�

Vuoden 2010 aikana asiakkaita tuli projektiin yhteensä 42, vuonna 2011 
yhteensä 54 ja vuonna 2012 yhteensä 20� Asiakkaiden kokonaismäärä oli siten 116� 
Asiakkaista 43 % ohjattiin projektiin Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikalta, 
22 % Lapin Kuntoutus Oy:stä sekä 5 % Rovaniemen kaupungin työterveyshuol-
losta ja 5 % aikuissosiaalityöstä� Asiakkaista 25 % ohjautui projektiin Rovaniemen 
työvoiman palvelukeskuksen tai Lapin TE-toimiston kautta� Lähettäjäorganisaatiot 
olivat ohjanneet asiakkaat projektiin useasta eri syystä� Yleensä ohjaamisen syyt liit-
tyivät siihen, että projekti voisi auttaa asiakasta ammatillisen kuntoutuksen käynnis-
tymisessä, tarjota yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä auttaa asiakasta etsimään sopiva 
työ- tai koulutuspaikkaa� Eri vuosina eri yhteistyöorganisaatioiden lähettämien 
asiak kaiden suhteellinen osuus vaihteli� Lapin TE-toimisto ja Rovaniemen työvoi-
man palvelukeskus lähettivät asiakkaita projektiin erityisesti projektin jälkimmäisellä 
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puoliskolla� Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityön ja työterveyshuollon lähettä-
mien asiakkaiden määrä jäi varsin vähäiseksi� 

Projektisuunnitelmassa oli lähdetty siitä, että valtaosa Kompassi-projektin asia-
kaskunnasta olisi ns� vajaakuntoisia työttömiä työnhakijoita (ts� henkilöitä, joiden 
mahdollisuudet saada sopivaa työtä ovat heikentyneet sairauden tai vamman takia) 
ja selvästi pienempi osa kuntoutustuelta tai sairauslomalta työelämään palaavia� 
Asiakas tilaston mukaan projektin asiakkaista oli vajaakuntoisia työttömiä työn-
hakijoita yli 70 % ja kuntoutustuelta tai sairauslomalta työhön paluuta suunnittele-
via henkilöitä 26 %� Työhönkuntoutuksen palveluprosessin (kuvio 5) näkökulmasta 
tarkasteltuna projektin asiakkaina oli eri vaiheissa olevia henkilöitä� Alkuvaiheen 
asiakkaista suurehko osa oli vasta ns� kuntoutuksen palveluohjauksen vaiheessa� 
Vähitellen asiakkaiden ohjautumiskriteerit täsmentyivät niin, että pääosa asiakkaista 
oli kouluttautumis- tai työllistymisvaiheessa� Karkean arvion mukaan projektin kai-
kista asiakkaista kolme neljäsosaa sijoittui työllistymis- tai kouluttautumisvaiheeseen 
ja loput kuntoutusvaiheeseen� Työllistymis- ja kouluttautumisvaiheen asiakkaita 
pystyttiin tukemaan parhaiten kohti työelämää, kun taas kuntoutuksen palvelu-
ohjauksen vaiheessa olevien kanssa tehty työ oli laadultaan vaihtelevaa ja askelet 
kohti työelämää jäivät lyhyiksi� 

Asiakkaiden valintakriteerien täsmentäminen ja niitä koskeva keskustelu jatkui 
lähettäjäorganisaatioiden kanssa projektin kaikissa vaiheissa� Vähitellen päästiin 
tilanteeseen, jossa projektin tarjoamat työllistämisen ja koulutuksen tukipalvelut 
vastasivat paremmin asiakkaiden tarpeita� Kysymykseen ammatillisten palvelujen 
oikea-aikaisuudesta pyrittiin kiinnittämään huomiota� Esimerkiksi työeläkekuntou-
tuksen toimivuutta käsittelevässä tutkimuksessa on todettu, että kuntoutus eteni 
huonoimmin niillä, joilla ammatillinen kuntoutusprosessi oli käynnistetty liian 
aikaisin (Gould ym�, 2012), esimerkiksi toipumisprosessin ollessa vielä kesken� 

Samaan aikaan kun asiakkaiden ohjautumisesta käytiin keskustelua, pohdittiin 
asiakastyössä käytettyä työnjakomallia� Projektin alkuvaiheessa toiminta ruuhkau-
tui joko asiakkaiden valikoitumisen tai projektin asiakastyön käytäntöjen takia niin, 
että työllistymisvaiheeseen eteneminen oli harvinaista� Päädyttiin uusiin ratkaisui-
hin, joissa työllistymistavoitteen korostaminen oli helpompaa ja jossa myös vaikeuk-
siin sopivien töiden löytämisessä tartuttiin aikaisempaa määrätietoisemmin�

Lopuksi

Yleinen projektitoiminnan haaste on, että projekti nähdään olemassa olevan palvelu-
järjestelmän aukkojen paikkaajana� Tällöin seuraa helposti tilanne, jossa projektin 
asiakkaiksi ohjautuu henkilöitä, jotka eivät kuulu projektille alun perin määriteltyyn 
kohderyhmään tai joiden palvelutarpeeseen ei projektin tarjoamalla palvelulla pystytä 
vastaamaan� Silloin on vaarana, että lähettäjät ja ohjautuva asiakaskunta muovaavat 
projektin toimintaa suuntaan, mikä ei edistä sitä kehittämistavoitetta, joka projektille 
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alun perin on asetettu� (Ala-Kauhaluoma ym�, 2005: 109�) Nämä haasteet Kompassi-
projektin henkilökuntakin kohtasi projektin monessa vaiheessa, toisaalta yhteistyössä 
yhteistyötahojen kanssa, toisaalta potentiaalisten asiakkaiden kanssa käydyissä kes-
kusteluissa pohtiessaan omien toimintamahdollisuuksiensa rajoja� 

Asiakkaiden valinnan ja työnjaollisten ratkaisujen ongelmat merkitsivät osaltaan 
sitä, että kuntoutujien työllistymistä tukeva työskentely jäi alkuvaiheessa hauraaksi� 
Vasta keskustelut toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja muutokset työn-
jaollisissa ratkaisuissa johtivat siihen, että myös tuetun työllistymisen perustehtäviin 
päästiin paneutumaan�

Tuetun työllistymisen (supported employment) toimintamallia pyrittiin projek-
tissa soveltamaan työelämästä eri syistä syrjäytyneiden henkilöiden työllistymisen 
tukemiseksi� Tuetun työllistymisen asiakastyössä keskeistä on asiakkaalle annettava 
intensiivinen ja jatkuva tuki, ripeä työnetsintä ja työllistymisen yhteydessä myös 
työnantajalle annettava tuki� Lapissa työllisyystilanne oli projektivuosina huono 
muun muassa yleisen taloudellisen taantuman vuoksi� Sen vuoksi oli tärkeää löytää 
tuetun työllistymisen mallia laajentava Lapin työmarkkinoille soveltuva ammatilli-
sen kuntoutuksen malli, jonka avulla projektiin saapuvien asiakkaiden työllistymis- 
ja koulutustavoitteita saatettiin yksilöllisesti eteenpäin� 

Kompassi-projektissa käytetty toimintamalli on kehitetty lappilaisten organisaa-
tioiden käyttöön, erityisesti ammatillisen kuntoutuksen ja välityömarkkinatoimijoi-
den käyttöön, joiden kohderyhmänä ovat työelämästä syrjäytyneet vajaakuntoiset 
henkilöt� Tuetun työllistymisen periaatteiden mukaisesta työskentelystä on hyviä 
kokemuksia, ja tämä kokemus on yksi muiden joukosta� Tällaisten mallien juurrut-
tamistyötä olemassa oleviin organisaatioihin ja palveluihin tulisi edelleen kehittää, 
ettei kävisi niin, että malli ei jää vain projektin tuotteeksi� Uusien mallien käyttöön-
otto vaatii kuitenkin aina organisaatioilta ja palveluntuottajilta sitoutumista, halua 
kehittyä ja mukautumiskykyä� 
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3. Millaisista tilanteista ammatillisen  
kuntoutuksen projektiin?  
Asiakkaiden taustat ja odotukset
Tiina Outila ja Anne-Mari Arola

Johdanto

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat ovat tavallisimmin henkilöitä, joiden työkyky 
on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu alentuneeksi sairauden tai vamman takia� 
Työkyvyn käsite on kuitenkin monitahoinen, ja työssä selviytymiseen vaikuttavat myös 
monet muut asiat kuin yksilön terveydentila� Erityisesti työttömänä olleiden henki-
löiden työkyky on vaikeasti arvioitava asia, sillä työkyvyn arviointi tapahtuu monella 
tavoin eri käsitteiden ja järjestelmien välissä� Jo työkyky-käsite asettaa työttömän hen-
kilön kohdalla haastetta arvioinnille, koska ei ole työtä, johon vammaa tai sairautta 
suhteuttaa� Mitä pidempään henkilö on ollut työttömänä, sitä vaikeampi voi olla myös 
määritellä, millaista työtä hän on hakemassa� (Saikku, 2013: 127�) Onkin todettu, 
että sosiaaliturvalainsäädännön työkykykäsitys antaa riittämättömän perusteen eri-
tyisesti pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arvioinnille: sen ja työelämän toimintakyky-
vaatimusten väliin jää aukko, johon putoavat ne joskus ”uustyökyvyttömiksi” kutsutut 
henkilöt, joiden toimintakyky ei riittämättömän osaamisen tai motivaation takia yllä 
työelämään, mutta joilla ei havaita sosiaalivakuutusjärjestelmän edellyttämää sairauden 
tai vamman aiheuttamaa työkyvyn heikentymistä� (Rajavaara ym�, 2000: 326)� 

Vajaakuntoinen työnhakija oli vuoteen 2013 saakka työ- ja elinkeinohallinnon 
käyttämä käsite� Sillä viitattiin henkilöön, jolla sairaus tai vamma aiheuttaa työnhaki-
jalle huomattavia vaikeuksia työn saamisessa, työssä pysymisessä tai työssä etenemisessä 
eli jonka sairaus tai vamma kaventaa tai heikentää mahdollisuuksia työmarkkinoilla� 
Kaventuminen voi perustua toisaalta yksilöllisiin, toisaalta ympäristöön liittyviin teki-
jöihin� Vajaakuntoisuuden käsite työhallinnossa ei siis merkinnyt välttämättä työkyvyn 
alentumista, vaan työmahdollisuuksien realisoitumisen ongelmaa� Asianomainen hen-
kilö voi olla täysin työkykyinen työhönsä, mutta hän ei pysty realisoimaan työkykyään, 
koska hän ei sairautensa tai vammansa takia pysty kilpailemaan ns� terveen työvoiman 
kanssa yritysten valikoidessa työvoimaansa� (Kuusinen, 2011; Suikkanen, 1992�) 

Patrik Kuusinen (2011) on kuvannut työkyvyn ja työmahdollisuuksien realisoi-
tumisen ongelmaa kuvion 1 avulla� Tyypillisellä eläke- tai vakuutuslaitosten kun-
toutusasiakkaalla on yleensä havaittavissa ja todettu sairauteen tai vammaan liittyvä 
selvä työkyvyn alentuminen tai työkyvyttömyyden uhka� Tyypillisellä työhallinnon 
kuntoutusasiakkaalla sairaus tai vamma ei ole vaikuttanut työkykyisyyteen, vaan 
hänen ongelmansa liittyvät siihen, että sairaus tai vamma on heikentänyt hänen 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla�
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Yksilön mahdollisuuden työ-
markkinoilla ovat alentuneet

Yksilön mahdollisuudet työ-
markkinoilla eivät ole alentuneet

Yksilöllä työkyvyn
alentumaa/ongelmaa

”tyypillinen liikenne- ja tapaturma-
vakuutuksen, työeläkelaitoksen tai 
Kelan asiakas”

”henkilö, jonka osaaminen kom-
pensoi työkyvyn ongelmia” tai 
”henkilö, jonka osaamisesta on 
erityisen suurta kysyntää työ-
markkinoilla

Yksilöllä ei ole työ-
kyvyn alentumaa/
ongelmia

”tyypillinen työ- ja elinkeinohallin-
non (kuntoutus)asiakas”

”tavallinen työnhakija-asiakas”

K u v io 1�  Työkyvyn ja työmahdollisuuksien realisoitumisen ongelmien ero (Kuusinen, 2011)�

Kun ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen projektia (Kompassi-projekti) 
vuonna 2009 suunniteltiin, määriteltiin hankkeen asiakastyön tarkoitukseksi palvella 
kolmea erilaista asiakasryhmää, joista ensimmäinen ryhmä olisi määrällisesti suurin:

*  työttömiä vajaakuntoisia työnhakijoita, joilla oli pitkäaikaistyöttömyyden uh-
ka: työttömyyden katkaiseminen ennen pitkäaikaistyöttömyyttä pidettiin eri-
tyisen tärkeänä tässä ryhmässä, jonka työllistymistä voi pitkäaikaissairaus tai 
vamma vaikeuttaa;

*  sairauslomalta työhön palaavia työntekijöitä, jotka tarvitsevat paluunsa tuke-
miseksi ohjaavia ja kuntoutuksellisia toimenpiteitä sekä

*  kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään paluuta yrittäviä 
henkilöitä� 

Projektiin oletettiin siis hakeutuvan sekä potentiaalisia työeläkelaitosten tai Kelan 
asiakkaita että työ- ja elinkeinohallinnon vajaakuntoisia työnhakijoita� Sairaus-
lomalta tai kuntoutustuelta tulevilla asiakkailla mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat 
heikentyneet nimenomaan lähimenneisyydessä esiintyneiden työkykyongelmien 
takia, ja myös työttömillä työnhakijoilla voi olla monenlaisia, sekä terveydentilaan 
että muuhun elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia työn saamisessa� Projektisuun-
nitelmassa lähdettiin siitä oletuksesta, että aktiivisin toimenpitein on mahdollista 
vaikuttaa työmahdollisuuksien löytymiseen ja tukea työssä selviytymistä kaikissa 
näissä ryhmissä� 

Tavoitteet ja menetelmä

Tämän artikkelin tavoitteena on muodostaa yleiskuva Kompassi-projektin amma-
tillisen kuntoutuksen palveluihin ohjautuneiden asiakkaiden tilanteesta heidän 
aloittaessaan projektissa� Artikkelissa selvitetään asiakkaiden elämäntilannetta ja 
aikaisempaa työhistoriaa, koettua työkykyä sekä työllistymistä tukevia resursseja� 
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Lopuksi tarkastellaan, millaisia odotuksia asiakkailla oli asiakkuuden alkaessa pro-
jektin tarjoa masta tuesta� 

Projektin asiakkaina oli yhteensä 116 työhön pyrkivää asiakasta kymmenestä 
Lapin läänin kunnasta, kuitenkin pääsääntöisesti Rovaniemen kaupungin alueelta� 
Tämän artikkelin tiedot pohjautuvat asiakkaiden asiakkuuden alussa täyttämiin 
lomakkeisiin (n=106) sekä kuntoutussuunnittelijoiden asiakashaastatteluissa esiin 
tulleiden tietojen pohjalta kirjaamiin lomaketietoihin� 

Asiakaskunnan työllistymiseen tai työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia pyritään 
arvioimaan suhteessa eräitä muita ammatillisen kuntoutuksen asiakasryhmiä koske-
viin tietoihin� Koska työhönvalmennus oli Kompassi-projektin asiakastyössä keskei-
sessä asemassa, on relevanttia tarkastella Kompassin asiakkaiden tilannetta ja koettua 
työkykyä suhteessa Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja työ- ja elinkeinohallinnon (TE-
hallinto) työhönvalmennukseen osallistuneiden vastaaviin arvioihin (Härkäpää ym�, 
2013)� Asiakkaiden työkykyarvioita tarkastellaan myös suhteessa palkansaajille teh-
dyn kyselyn (Ylöstalo & Jukka, 2011) vastaaviin arvioihin�

Tutkimuksissa käytetään usein työkyvyn mittareita, joissa asianomainen hen-
kilö arvioi itse työkykyään� Tällaiset mittarit voivat olla joko yleisiä, suhteellisen 
abstrak teja arvioita omasta työkunnosta tai konkreettisesti sidottuja esimerkiksi sen-
hetkiseen työhön (Ilmarinen ym�, 2006)� Yksinkertaisin käytetyistä mittareista on 
työkykypistemäärä, subjektiivinen työkykyarvio, jossa asianomainen henkilö arvioi 
työkykyään pistemäärällä 0–10� Nolla kuvaa asteikossa täyttä työkyvyttömyyttä ja 
kymmenen työkykyä parhaimmillaan� Työkykypistemäärää on käytetty suoma-
laisessa työolotutkimuksessa vuodesta 1997 lähtien (Lehto & Sutela, 2008: 183)� 
Sen on todettu antavan samansuuntaisia tuloksia työkyvystä kuin laajempi, eri osa- 
alueita sisältävä työkykyindeksi (Aittomäki ym�, 2003: 161)� Tässä tutkimuksessa 
käytetään työkykypistemäärää karkeana työkyvyn mittarina�

Asiakkaiden tilanne asiakkuuden alkaessa

Asiakkaiden joukossa oli naisia jonkin verran enemmän (55 %) kuin miehiä� Pro-
jektissa aloittaneet asiakkaat olivat keskimäärin 42-vuotiaita, ja iän vaihteluväli oli 
19–62 vuotta� Huomattava osa – 60 % – asiakkaista oli 45-vuotiaita tai vanhempia� 
Naiset olivat keskimäärin miehiä vanhempia: heillä keskimääräinen ikä oli 44 vuotta, 
kun miehillä se oli 39 vuotta� Projektin asiakkaiden ikä oli hieman korkeam pi kuin 
Kelan (keskimäärin 37-vuotiaat) tai TE-hallinnon (keskimäärin 39-vuotiaat) työ-
hönvalmennukseen osallistuneilla asiakkailla (Härkäpää ym�, 2013)� 

Naiset olivat miehiä useammin naimisissa tai avoliitossa� Sekä naisilla että mie-
hillä tavallisin koulutustausta oli keskiasteen koulutus, kaikista asiakkaista yhteensä 
77 %:lla� Korkeakoulututkinto oli seitsemällä prosentilla asiakkaista ja vain perus-
asteen koulutus oli 16 %:lla asiakkaista, naisilla miehiä useammin�
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Tau lu k ko 1�  Projektin asiakkaiden sosiodemografiset tiedot ikä, siviilisääty, koulutusaste  
ja pääasiallinen toiminta asiakkuuden alussa sukupuolen mukaan, %�

Nainen  
(n=58)

Mies  
(n=48)

Yhteensä 
(n=106)

Ikä      

keskiarvo 44 v 39 v 42 v

alle 45-vuotiaat 32,8 47,9 39,6

45- 67,2 52,1 60,4

Siviilisääty      

Naimisissa/avoliitossa 60,7 37,5 50

Naimaton 23,2 39,6 30,8

Eronnut/leski 16,1 22,9 19,2

Koulutusaste      

Perusaste 19 12,5 16

Keskiaste 70,7 85,4 77,4

Korkea-aste 10,3 2,1 6,6

Pääsiallinen toiminta 
ennen asiakkuutta

     

Työllinen 3,4 8,3 5,7

Opiskelija 5,2 6,3 5,7

Työtön 48,3 52,1 50

Sairausloma 22,4 12,5 17,9

Työkyvyttömyyseläke, 
kuntoutustuki, työkokeilu, 
muu

20,6 20,9 20,8

Valtaosa (84 %) asiakkaista oli asiakkuuden alkaessa ”passiivisessa” tilanteessa 
työllisen työvoiman ulkopuolella, kuten työttömänä (50 %), sairauslomalla (18 %), 
kuntoutustuella (13 %) tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä (3 %)� Naiset olivat 
miehiä useammin sairaslomalla ja miehet hieman naisia useammin työllisiä tai kun-
toutustuella� Työssä tai opiskelemassa oli 11 prosenttia asiakkaista�

Asiakkaiden taustaa tarkasteltiin myös ikäryhmittäin, alle 45-vuotiaiden ja 
45–62-vuotiaiden ryhmissä� Vanhemmassa ikäryhmässä naisten osuus oli miehiä 
suurempi� Tästä ikäryhmästä lähes kaksi kolmasosaa (64 %) oli naimisissa tai avo-
liitossa, kun taas alle 45-vuotiaiden ryhmässä naimattomien osuus oli 62 %� Nai-
mattomien alle 45-vuotiaiden ryhmässä noin puolet oli naisia ja puolet miehiä� Alle 
45-vuotiaiden ryhmässä toisaalta korkea-asteen koulutuksen saaneita, toisaalta vain 
perusasteen koulutusta saaneita oli jonkin verran enemmän kuin vanhemmassa ikä-
ryhmässä, jossa 82 %:lla oli keskiasteen koulutus� 
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Tau lu k ko 2�  Projektin asiakkaiden sukupuoli, siviilisääty, koulutusaste  
ja pääasiallinen toiminta ikäryhmittäin alle 45-vuotiaat ja 45–62-vuotiaat, %�

alle 45 v  
 (n=42)

45- v  
(n=64)

Yhteensä 
(n=106)

Ikä

Keskiarvo 33 v 50 v 42 v

Sukupuoli      

Nainen 45,2 60,9 54,7

Mies 54,8 39,1 45,3

Siviilisääty

Naimisissa/avoliittossa 28,6 64,5 50

Naimaton 61,9 9,7 30,8

Eronnut/leski 9,5 25,8 19,2

Koulutusaste

Perusaste 19 14,1 16

Keskiaste 69 82,8 77,4

Korkea-aste 11,9 3,1 6,6

Pääasiallinen toiminta 
ennen asiakkuutta

Työllinen 7,1 4,7 5,7

Opiskelija 11,9 1,6 5,7

Työtön 52,4 58,4 50

Sairauslomalla 7,1 25 17,9

Työkyvyttömyyseläke,  
kuntoutustuki, työkokeilu, 
muu

21,5 20,4 20,8

Sekä Kelan että TE -hallinnon työhönvalmennukseen osallistuneissa asiakkaissa 
työttömien määrä oli suhteellisesti suurin yli 45-vuotiaiden ikäryhmässä (Härkäpää 
ym�, 2013)� Myös Kompassi-projektin asiakkaiden pääasiallisessa toiminnassa oli 
jonkin verran eroja ikäryhmien välillä� Selvimmät erot olivat opiskelijoiden osuu-
dessa, joka on suurempi alle 45-vuotiaiden ryhmässä, ja sairaslomalla olleilla, joiden 
osuus painottuu 45–62-vuotiaiden asiakkaiden ryhmässä (7 % vs� 25 %)� 

Työhistoria ja työelämästä poissaoloaika

Lähes kaikilla asiakkailla oli työkokemusta projektin asiakkuuden alkaessa� Hieman 
yli viidesosa asiakkaista ilmoitti olleensa ilman katkoksia työssä koko työhistoriansa 
ajan, 43 prosenttia ilmoitti työhistoriansa sisältäneen sekä työssä oloa että työttö-
myyttä, mutta olleensa enemmän työssä kuin työttömänä, 18 prosenttia ilmoitti 
olleensa työhistoriansa aikana enemmän työttömänä kuin työssä ja 15 prosenttia 
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ilmoitti saaneensa lähes kaikki työpaikkansa työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
kautta� Neljällätoista asiakkaalla oli asiakkuuden alussa voimassaoleva työsuhde�

Viimeisimmästä työsuhteesta tai ansiotyössä olosta oli asiakkailla kulunut kes-
kimäärin 2,5 vuotta� Tilanteet kuitenkin eriytyvät selvästi, sillä lyhimmillään työ-
elämästä poissaoloa ei ollut lainkaan ja pisimmillään se oli kestänyt yli kymmenen 
vuotta� Suurin osa, 83 %, asiakkaista oli asiakkuuden alkaessa ollut pidempään kuin 
vuoden työelämän ulkopuolella� Pitkäaikaistyöttömyyden määrittelynä käytetään 
yleensä vuoden jatkunutta yhtäjaksoista työttömyyttä� Mainittuun prosenttilukuun 
sisältyvät kuitenkin työttömien lisäksi myös pitkällä sairauslomalla, kuntoutustuella 
tai työkyvyttömyyseläkkeellä olleet asiakkaat�

Kuviossa 2 on kuvattu ammattialat, joilta asiakkailla oli asiakkuuden alussa työ-
kokemusta� Asiakkaat olivat toimineet useilla eri ammattialoilla� Osa asiakkaista 
ilmoitti omaavansa työkokemusta useammalta kuin yhdeltä alalta� Palvelu- ja kau-
pallisen työn osuus oli suurin� Seuraavaksi useimmin oli työkokemusta ilmoitettu 
rakennusalalta tai teollisesta työstä sekä terveydenhuolto- tai sosiaalialalta�

Palvelu-/kaupallinen työ

Rakennus-/teollinen työ 

Terveydenhuolto-/sosiaaliala

Hallinto- ja toimistotyöt

Maa- ja metsätaloustyö

Kuljetus- ja liikennetyö

6040200

22

22

16

14

9
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K u v io 2�  Ammattialat, joilta Kompassin asiakkailla työkokemusta, % (n=116)�

Miesten ja naisten välillä oli suuria eroja työkokemuksen laadun suhteen� Miehet 
olivat työskennelleet naisia selvästi useammin rakennusalalla, teollisuuden tehtävissä 
sekä maa- ja metsätaloustyössä, kun taas naisilla oli miehiä useammin työkokemusta 
erityisesti palvelutyöstä ja kaupallisesta työstä� Sukupuolittaisten jakaumien voidaan 
todeta noudattelevan yleistä käsitystä työalojen sukupuolittaisesta jakautumisesta�

Kuntoutussuunnittelijoiden merkinnän mukaan hieman yli 70 % asiakkaista oli 
projektiin tullessaan vajaakuntoisia työttömiä työnhakijoita� Kuntoutustuelta tai 
työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään paluuta yrittäviä henkilöitä projektin asiak-
kaista oli 15 prosenttia ja 11 prosenttia sairauslomalta työhön palaamassa olevia�
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Työkykyä haittaavat tekijät ja aiempi kuntoutus

Asiakkailta tiedusteltiin myös heidän sairauspäiviensä määrää viimeksi kuluneen 
vuoden aikana� Sairauspäivät määriteltiin kyselylomakkeessa päiviksi, joina asiakas 
oli viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut sairaana tai joina hän oli ollut poissa 
työstä sairauden, terveydenhoidon tai terveydentilan tutkimuksen vuoksi� Asiak-
kaista 57 % arvioi sairauspäiviensä lukumääräksi vähintään sata (100–365 päivää) 
asiakkuutta edeltäneen vuoden aikana� Alle 10 sairauspäivää oli asiakkaista 27 %:lla, 
yleisemmin opiskelijoilla ja työssä olleilla� Työttömistä 37 %:lla sairauspäiviä oli alle 
kymmenen, mutta toisaalta 45 %:lla niitä oli yli 100 viimeksi kuluneen vuoden 
aikana� Pääosa kuntoutustuella, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä olleista 
ilmoitti sairauspäiviä olleen vähintään 100� 

Asiakkaista 94 % ilmoitti, että heillä on jokin lääkärin toteama sairaus tai vamma� 
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli selvästi suurin sairausryhmä: niitä oli 75 %:lla pro-
jektin asiakkaista� Ne olivat yleisempiä kuin Kelan tavanomaiseen työhönvalmen-
nukseen osallistuneiden (24 %) tai työ- ja elinkeinohallinnon vajaakuntoisille työn-
hakijoille suuntaamaan työhönvalmennukseen osallistuneiden (21 %) ilmoituksissa 
(Härkäpää ym� 2013)�

Mielenterveyden häiriöt olivat toinen verrattain yleinen sairausryhmä� Mielen-
terveysongelmia ilmoitti projektin asiakkaista neljännes eli selvästi harvempi kuin 
Kelan tavanomaisen työhönvalmennuksen (61 %) asiakkaista (ks� Härkäpää ym�, 
2013)� Puolet mielenterveysongelmia ilmoittaneista asiakkaista ilmoitti saman-
aikaisesti myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksia� Asiakkaista 13 %:lla oli pelkästään 
muita kuin edellä mainittuihin pääryhmiin kuuluvia sairauksia� 

Kuntoutussuunnittelijoiden arvion mukaan lähes jokaisella asiakkaalla esiintyi 
toiminnallista haittaa tai rasitusta päivittäisissä toiminnoissa tai työssä, ja 78 %:lla 
oli jokin fyysisen työn tekemiseen liittyvä rajoite� Psyykkisiin tai sosiaalisiin tekijöi-
hin kuten väsymykseen, keskittymisvaikeuksiin tai sosiaalisten tilanteiden hallintaan 
liittyviä toiminnallisia rajoitteita arvioitiin olevan 22 prosentilla asiakkaista� 

Taulukossa 3 on esitetty asiakkaiden arviot sairauksien tai vammojen aiheutta-
masta haitasta työssä� Asiakkaat, joilla ei ollut ammattia, arvioivat tässä kohdassa sai-
rauksien tai vammojen haittaa suhteessa työhön, johon he voisivat olla hakeutumassa� 

Tau lu k ko 3�  Asiakkaiden arviot sairauksien tai vammojen haitasta työssä, % (n=105)�

%

Olen mielestäni täysin kykenemätön työhön 14

Sairauteni vuoksi selviytyisin mielestäni vain osa-aikatyössä 21

Joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa 30

Joudun joskus keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa 18

Suoriudun työstä, mutta siitä aiheutuu oireita 11

Ei haittaa lainkaan/ ei ole sairauksia tai vammoja 6

Yhteensä 100
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Asiakkaista 17 % katsoi suoriutuvansa työstä joko täysin ilman ongelmia tai 
aiheutuneista oireista huolimatta� Noin puolet joutui usein tai ainakin joskus otta-
maan sairauden tai vamman huomioon keventämällä työtahtia tai muuttamalla 
työskentelytapaa� Yli kolmanneksella sairaus tai vamma aiheutti suuria haittoja 
työnteolle: neljännes asiakkaista arvioi selviytyvänsä vain osa-aikatyössä ja muut piti-
vät itseään täysin kykenemättömänä mihinkään työhön� 

Lähes kolme neljäsosaa asiakkaista oli osallistunut ennen projektiin ohjautumista 
johonkin ammatilliseksi tai lääkinnälliseksi kuntoutukseksi luettavaan toimintaan� 
Kuntoutukseen aiemmin osallistuneista yli puolet oli osallistunut useampaan kuin 
yhteen ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuksen interventioon, ja enimmillään 
oli osallistuttu viiteen erilaiseen kuntoutuksen toimenpiteeseen� Hieman yli neljän-
neksellä asiakkaista ei ollut ollut lainkaan ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuk-
sen toimenpiteitä ennen asiakkuutta� (Taulukko 4�)

Yleisin kuntoutukseksi luettava toimenpide oli asiakkailla fysioterapia� Asiak-
kaista 14 % oli osallistunut johonkin sairausryhmäkohtaisesti toteutettuun ryhmä-
muotoiseen kuntoutukseen (esimerkiksi Tules-ryhmä tms�) ja muuhun aktivointiin 
tähtääviin ryhmämuotoisiin kuntoutuskursseihin (esimerkiksi Aslak-kurssi tms�) oli 
osallistunut 16 % asiakkaista� Suunnilleen yhtä moni oli osallistunut kuntoutus-
tutkimukseen� Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä ammatinvalinnanohjauk-
seen oli osallistunut lähes viidesosa asiakkaista ja työkokeiluun 12 %�

Tau lu k ko 4 �  Asiakkaiden osallistuminen ammatilliseen tai  
lääkinnälliseen kuntoutukseen ennen asiakkuuttaan Kompassi-projektissa, %�

Kuntoutuksen toimenpide %

Fysioterapia 24

Ammatinvalinnanohjaus 19

Muu ryhmämuotoinen kuntoutus 16

Kuntoutustutkimus/-selvitys 15

Sairausryhmäkohtainen kuntoutus 14

Työkokeilu 12

Uudelleen koulutus 3

Ei aiempaa kuntoutusta 28

Koettu työkyky

Koetut työkyvyn ongelmat ovat yksi tärkeimmistä tulevaa työkyvyttömyyttä enna-
koivista tekijöistä ja ihmisen omalla käsityksellä mahdollisuuksistaan jatkaa työssä 
näyttää olevan varsin keskeinen merkitys työssä jatkamisen tai työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtymisen kannalta (Järvikoski & Härkäpää, 2004: 120)� Projektin asiakkai-
den työkykyarviota kuvataan työkykypistemäärän avulla, jossa asiakkaat ovat arvioi-
neet työkykyään pistemäärällä 0–10� Nolla kuvaa asteikossa täyttä työkyvyttömyyttä 
ja kymmenen työkykyä parhaimmillaan� Asiakkaita ei ohjeistettu tarkastelemaan 
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työkykyään suhteessa esimerkiksi asiakkuutta edeltäneeseen työtehtävään, vaan arvi-
oimaan työkykyään yleisellä tasolla suhteessa omaan parhaimpaan työkykyyn�

Projektin asiakkaiden työkykyarvion keskiarvo asiakkuuden alkaessa oli 5,0 ja 
tyypillisin työkykyarvio oli 6� Viisi asiakasta arvioi työkykynsä nollaksi eli olevansa 
täysin työkyvytön asiakkuuden alkaessa, ja neljä asiakasta antoi työkyvylleen arvon 
10, eli arvioi työkykynsä olevan parhaimmillaan asiakkuuden alkaessa� Naisten (5,1) 
ja miesten (4,9) koetun työkyvyn arviot olivat lähellä toisiaan� Asiakkaiden arvio 
työkyvystään oli selvästi alhaisempi kuin kaikkien palkansaajien työkykyarvioiden 
keskiarvo vuonna 2010, joka oli 8,4 (Ylöstalo & Jukka, 2011: 141)�

Projektin asiakkaiden työkykyarvion ero suhteessa palkansaajiin ei ole yllätys, 
koska projektin asiakkaat ovat henkilöitä, joilla on terveydentilaan liittyviä ongelmia 
työmarkkinoilla� Taulukossa 5 on verrattu asiakkaiden työkykypistemäärää Kelan ja 
työ- ja elinkeinohallinnon työhönvalmennukseen osallistuneiden vastaavaan arvioon�

Tau lu k ko 5�  Työkykyarviot (0–10) Kompassi-projektin asiakkailla sekä Kelan ja työ- ja  
elinkeinohallinnon työhönvalmennukseen osallistuneilla (ks� Härkäpää ym�, 2013): keskiarvo ja % �

Kompassi-
projekti Kela TE-hallinto

Keskiarvo 5,0 5,1 7,0

Erittäin heikko (0–2) 20 17 5

Alentunut (3–6) 49 48 27

Hyvä (7–10) 31 35 68

Yhteensä 100 100 100

 

Kompassi-projektin asiakkaiden työkykyarvion keskiarvo (5,0) ei juuri eroa 
Kelan työhönvalmennukseen osallistuneiden vastaavasta keskiarvosta (5,1)� Myös 
työkykyarvioiden jakautumat ovat näissä ryhmissä hyvin samanlaiset� Voidaan siis 
todeta, että projektin asiakkaiden koettu työkyky vastaa varsin hyvin Kelan työhön-
valmennukseen osallistuneiden työkykyä� Työ- ja elinkeinohallinnon työhönvalmen-
nukseen osallistuneiden arviot työkyvystään ovat selvästi paremmat kuin Kompassi-
projektin tai Kelan työhönvalmennukseen osallistuneilla� 

Taulukossa 6 on tarkasteltu ikäryhmittäin projektin asiakkaiden työkykyarviot 
sekä heidän arviotaan pystyvyydestään työskennellä ammattiaan vastaavassa työssä 
tai työssä johon on hakeutumassa vielä kahden vuoden kuluttua� Alle 45-vuotiaiden 
ryhmässä työkykynsä hyväksi kokeneiden osuus oli 45 % eli hieman yli kaksinker-
tainen vanhempaan ikäryhmään verrattuna� Erittäin heikoksi työkykynsä arvioivien 
osuudessa ei ollut merkittävää eroa ikäryhmien välillä� 

Työkykyarvioiden on todettu ennustavan hyvin myöhempää työkyvyttömyyttä 
tai ylipäätään työelämän ulkopuolelle siirtymistä (Ylöstalo & Jukka, 2011: 141)� 
Työkykypistemäärän väheneminen kasvattaa myös riskiä harkita eläkkeelle siirty-
mistä (Estama & Arola, 2011: 66)� Asiakkaiden arviot pystyvyydestä työhön kahden 
vuoden kuluttua jakaantuvat tasaisesti siten, että noin kolmannes asiakkaista arvioi 
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tuskin pystyvänsä työhön kahden vuoden kuluttua, kolmannes ei ollut varma pys-
tyvyydestään työhön kahden vuoden kuluttua ja noin kolmannes oli melko varma 
siitä, että pystyy työhön kahden vuoden kuluttua� Verrattaessa ikäryhmittäin työ-
kyky arviota ja arvioitua pystyvyyttä työhön kahden vuoden kuluttua voidaan todeta, 
että hyväksi työkykynsä arvioivien ja melko varmasti kahden vuoden kuluttua työ-
hön pystyvien joukot mukailevat määrällisesti toisiaan� Vanhempaan ikäryhmään 
kuuluvat arvioivat nuorempia useammin, että he tuskin pystyvät jatkamaan työssä 
kahden vuoden kuluttua, tai ovat epävarmoja pystyvyydestään� Hyvällä työkyvyllä ja 
arviolla pystyvyydestä työhön kahden vuoden kuluttua todettiin aineistossa kohta-
lainen riippuvuus (korrelaatiokerroin 0,5)� 

Tau lu k ko 6�  Kompassin asiakkaiden arviot työkyvystä ja pystyvyydestään työskennellä kahden 
vuoden kuluttua ammattiaan vastaavassa työssä tai työssä johon on hakeutumassa, ikäryhmittäin, %�

alle 45 v 
(n=47)

45- v  
(n=69) Yhteensä

Työkykyarvio      

Erittäin heikko (0–2) 21,4 18,8 19,8

Alentunut (3–6) 33,3 59,4 49,1

Hyvä (7–10) 45,2 21,9 31,1

Arvioitu pystyvyys työhön 
kahden vuoden kuluttua

Tuskin 29,3 37,5 34,3

En ole varma 26,8 37,5 33,3

Melko varmasti 43,9 25 32,4

Kun tarkastellaan asiakkaiden työkykyarvioita tulotilanteen pääasiallisen 
toiminnan mukaan, voidaan todeta, että henkilöt jotka asiakkuuden alkaessa olivat 
työkokeilussa, kuntoutustuella tai sairaslomalla arvioivat työkykynsä heikommaksi 
kuin projektin asiakkaat keskimäärin� Hieman yllättäen pieni työkyvyttömyyseläk-
keellä olevien ryhmä arvioi työkykynsä jonkin verran asiakkaiden keskimääräistä 
arviota paremmaksi siitäkin huolimatta, että he arvioivat sairauspäiviensä määrän 
edeltäneenä vuotena korkeaksi� 

Työkykyä arvioitiin myös suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin� Säännöllisin 
väliajoin toteutetuissa työkykybarometreissa on todettu, että valtaosa palkansaajista 
pitää työkykyään hyvänä työn fyysisiin vaatimuksiin nähden� Huonoksi tai kor-
keintaan kohtalaiseksi työkykynsä suhteessa työn vaatimuksiin tuntevien joukko 
on vakiintunut 10–20 prosenttiin palkansaajista� (Ylöstalo & Jukka, 2011: 137�) 
Kompassi- projektin asiakkaiden arviot työkyvystään suhteessa työn vaatimuksiin 
poikkeavat huomattavasti palkansaajien arvioista: 78 % arvioi työkykynsä asiakkuu-
den alkaessa korkeintaan kohtalaiseksi suhteessa ammattiaan vastaavan työn ruu-
miillisiin vaatimuksiin� Jos tarkastelu rajataan koskemaan vain niitä, jotka kokivat 
ruumiillisen työkykynsä suhteessa työnsä vaatimuksiin erittäin huonoksi tai melko 
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huonoksi, oli tämäkin ryhmä yli puolet asiakkaista� Viidennes arvioi työkykynsä 
suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin melko tai erittäin hyväksi� 

Fyysisen työkyvyn on todettu laskevan selvästi 44 ikävuoden jälkeen (Ylöstalo 
& Jukka, 2011: 139�) Myös projektin asiakkaiden arvioissa ikäryhmittäinen ero oli 
suuri� Yli 44-vuotiaista 11 % arvioi työkykynsä suhteessa työn ruumiillisiin vaa-
timuksiin hyväksi tai erittäin hyväksi, kun alle 45-vuotiaiden asiakkaissa vastaava 
osuus oli vajaa kolmannes� 

Erityisen selvä ero projektin asiakkaiden ja palkansaajien arvioiden välillä 
on alle 45-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa asiakkaista 31 % mutta palkansaajista 
93–98 % arvioi työkykynsä suhteessa työn ruumiillisiin vaatimuksiin erittäin tai 
melko hyväksi� Kohtalaiseksi tai huonoksi työkykynsä suhteessa työn ruumiillisiin 
vaatimuksiin arvioivien osuus oli alle 45-vuotiaiden palkansaajien ryhmässä vain 
6–7 prosenttia (Ylöstalo & Jukka, 2011: 139), kun se projektin asiakkailla oli 69 %�

Asiakkaat arvioivat työkykyään myös suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin� 
Heistä hieman yli puolet koki työkykynsä olevan tässä suhteessa korkeintaan kohta-
lainen; melko hyväksi työkykynsä koki 40 % asiakkaista ja erittäin hyväksi yhdek-
sän prosenttia� Yksityisellä sektorilla toimivista palkansaajista 90 % piti työkykyään 
hyvänä ja kymmenesosa huonona suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin� (Ylöstalo 
& Jukka, 2011: 137�)

Asiakkaiden vahvuudet, tuen tarpeet ja odotukset 

Kuviossa 3 on esitetty kuntoutussuunnittelijoiden asiakkaiden kanssa käytyjen alku-
keskustelujen pohjalta tekemät arviot asiakkaiden kuntoutusta tukevista resursseista� 
Asiakkaista 60 %:lla motivaatio työllistymiseen arvioitiin ammatillisen kuntoutus-
prosessin etenemistä tukevaksi resurssiksi� Arvion kääntöpuolena on, että neljällä 
kymmenestä motivaatio oli kuntoutussuunnittelijan saaman käsityksen mukaan 
enemmän tai vähemmän ambivalentti, osin varmasti terveydentilan ongelmien tai 
työhistorian katkelmallisuuden takia� Myös koulutuksen ja työhistorian tuoma osaa-
minen sekä sosiaaliset taidot on arvioitu yli puolella asiakkaista ammatillista kun-
toutusta tukeviksi resursseiksi� Työelämäkontaktit sen sijaan näyttäytyvät verrattain 
harvoin resurssina, hieman alle neljäsosalla kaikista asiakkaista� Perhesuhteiden ja 
harrastusten arvioitiin tukevan työhön kuntoutumista edellisiä harvemmin, osittain 
ehkä siksi, että niiden tarjoama potentiaali oli ensimmäisissä palavereissa jäänyt vielä 
vähälle selvittelylle� 

Noin kolmasosalla projektiin tulleista asiakkaista ei projektiin ohjannut taho 
ollut määritellyt ohjaamisen syytä� Ohjanneiden tahojen muotoilemissa ohjaamisen 
syissä korostui lähettävästä tahosta riippumatta yksilöllisen tuen tarve� Asiakkaiden 
tuen tarve liittyi toisaalta yleisempään asiakkuuden paikantamiseen kuntoutuksen 
pirstaleisessa palvelujärjestelmässä, toisaalta yksityiskohtaisemmin työhön, työn-
hakuun, työllistymisen valmisteluun tai kouluttautumiseen liittyviin tukitarpeisiin� 
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K u v io 3�  Kuntoutussuunnittelijoiden arviot asiakkaiden  
kuntoutusta tukevista resursseista, % (n=116)�

Asiakkailta kysyttiin asiakkuuden alussa 13-osioisella kysymyksellä, millaisia 
odotuksia heillä oli projektista saatavasta tuesta� Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi oli 
mahdollisuus kuvata henkilökohtaisia tuen tarpeita avomuotoisin vastauksin� Avo-
vastauksia oli kirjannut vain viisi vastaajista� He toivat esiin palveluohjauksellisen 
tuen tarpeen ja tuen tarpeen velkajärjestelyissä� Kuviossa 4 on esitetty asiakkaiden 
odotukset projektilta� 

Asiakkaat odottivat projektin tarjoamalta tuelta monenlaisia asioita� Yhdeksällä 
asiakkaalla kymmenestä oli paljon tai ainakin jonkin verran odotuksia työhön pää-
semisen ja työpaikan etsimisen suhteen, huomattava osa odotti myös selvittelyä eri 
työtehtävissä selviytymisestä� Myös ammattitaidon kartoitukseen ja koulutusmah-
dollisuuksien selvittelyyn liittyviä tarpeita esiintyi runsaasti� Lähes puolella vastaa-
jista oli paljon odotuksia tällä alueella� 

Suuri osa vastaajista kaipasi myös tukea toimintakyvyn ja terveydentilan selvitte-
lyissä tai selvittelyä sairauksien aiheuttamista haitoista työssä� Neljänneksellä asiak-
kaista oli paljon odotuksia projektilta myönteisten elämäntapojen tukemisessa� Osa 
asiakkaista odotti projektilta myös työelämään pääsylle selvästi vastakkaisia asioita: 
viidenneksellä oli paljon odotuksia eläkemahdollisuuksien selvittelyn suhteen ja 
noin puolella oli ainakin jonkin verran odotuksia sen suhteen� 

Asiakkaiden odotuksista projektin tarjoamaa tukea kohtaan muodostettiin summa-
muuttujia faktorianalyysia apuna käyttäen� Faktorianalyysi toteutettiin käyttäen pää-
komponenttianalyysia ja vinorotaatiota� Neljän faktorin ratkaisu selitti kokonaisvariaa-
tiosta 67 %� Faktoreiden pohjalta muodostettiin neljä summamuuttujaa, jotka jaettiin 
osioiden lukumäärällä niin, että kaikkien muuttujien vaihteluväliksi saatiin 1–3� 
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K u v io 4 �  Asiakkaiden odotukset Kompassin tarjoamasta tuesta, % (n=106)�

Summamuuttujat olivat seuraavat:
(1)  Summamuuttuja odotukset työllistymisen tuesta muodostui kahdesta osiosta: 

tuesta töihin pääsyyn ja työnetsintään sekä tuesta töihin paluuseen� 
(2)  Summamuuttuja odotukset kouluttautumisen tuesta muodostui kahdesta osiosta: 

koulutusmahdollisuuksien selvittelystä sekä ammattitaidon ja osaamisen kar-
toittamisesta�

(3)  Summamuuttuja odotukset terveyden ja toimintakyvyn tuesta muodostui kol-
mesta osiosta: terveydentilan selvittäminen, toimintakyvyn selvittäminen ja sai-
rauksien haitan työssä selvittämisestä�

(4)  Summamuuttuja odotukset elämänhallinnan tukemisesta muodostui neljästä 
osios ta: myönteisten elämäntapojen tukemisesta, harrastusmahdollisuuksien 
tukemisesta, sosiaalisesta tuesta ja taloudellisen tilanteen kartoittamisesta�

Kaksi odotuksia koskevaa osiota jäi faktoriratkaisun ulkopuolelle� Ne olivat työteh-
tävissä selviytymisen kartoittaminen ja eläkemahdollisuuksien selvittely� Työtehtä-
vissä selviytymisen kartoittamiseen liittyvät odotukset latautuivat kohtalaisesti kah-
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della faktorilla, jotka olivat työllistämisen tuki sekä terveyden ja toimintakyvyn tuki� 
Sitä ei otettu mukaan kumpaankaan summamuuttujaan� Eläkemahdollisuuksien 
selvittelyyn liittyvillä odotuksilla oli kohtalainen lataus terveyden ja toimintakyvyn 
tukeen ja elämänhallinnan tukeen� Sitä päädyttiin tarkastelemaan summamuuttu-
jista erillisenä osiona sen erilaisen sisällöllisen merkityksen vuoksi�

Taulukossa 7 on esitetty asiakasryhmittäin niiden henkilöiden prosenttiosuudet, 
joilla oli paljon odotuksia kunkin neljän summamuuttujan kuvaamalla osa-alueella 
(summamuuttujan arvo > 2,5) sekä paljon odotuksia eläkemahdollisuuksien sel-
vittelyyn liittyvästä tuesta (arvo 3 = paljon odotuksia)� Eri tuen muotoihin paljon 
odotuksia kohdistaneiden joukkoa tarkastellaan taulukossa sukupuolen, iän, koetun 
työkyvyn ja projektiin tulohetken pääasiallisen toiminnan ryhmissä� Ryhmien välisiä 
eroja testattiin Khiin neliötestillä�

Asiakkaista 45 prosenttia odotti saavansa projektilta paljon työllistämiseen liit-
tyvää tukea� Naisilla ja vähintään 45-vuotiailla oli näitä odotuksia suhteellisesti 
useam min kuin miehillä ja alle 45-vuotiailla� Alentuneeksi työkykynsä kokeneet 
odottivat työllistämisen tukea enemmän kuin erittäin heikoksi tai hyväksi työ-
kykynsä kokeneet� Eniten työllistämiseen liittyvää tukea odottivat asiakkaat, jotka 
olivat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, työkokeilussa tai tilanteessa muu 
asiakkuuden alkaessa�

Kolmannes asiakkaista odotti projektilta paljon tukea kouluttautumiseen� Naiset 
odottivat tukea useammin kuin miehet� Iän suhteen sekä alle 45-vuotiaiden että 
vähintään 45-vuotiaiden prosenttiosuudet olivat lähes samansuuruiset� Eniten kou-
luttautumiseen liittyvää tukea odottivat asiakkaat, jotka asiakkuuden alussa olivat 
sairauslomalla� 

Lähes kolmanneksella asiakkaista oli myös paljon terveyden ja toimintakyvyn 
tukemiseen liittyviä odotuksia, miehillä jonkin verran useammin kuin naisilla� Erit-
täin heikoksi työkykynsä kokeneista lähes puolet odotti paljon tukea terveyden ja 
toimintakyvyn selvittelyihin� Pääasiallisen toiminnan ryhmistä eniten odotuksia oli 
niillä, jotka olivat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, työkokeilussa tai tilan-
teessa muu� Paljon elämänhallinnan tukeen liittyviä odotuksia oli vain kymmenes-
osalla asiakkaista� 

Kaikista asiakkaista eläkemahdollisuuksien selvittämiseen liittyvää tukea odotti 
paljon 20 prosenttia� Työkykynsä erittäin heikoksi kokeneista yli puolet odotti pal-
jon tukea projektilta eläkemahdollisuuksien selvittämiseen, kun taas työkykynsä 
alentuneeksi kokeneiden ryhmästä vastaavaa tukea odotti vain kuusi prosenttia ja 
työkykynsä hyväksi kokeneista vajaa viidesosa� Yhteys työkyvyn ja odotetun tuen 
välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä� Pääasiallisen toiminnan ryhmistä odotti-
vat eläkemahdollisuuksien selvittämistä useimmin ne asiakkaat, jotka olivat ennen 
asiakkuutta olleet työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, työkokeilussa tai 
tilanteessa muu, kun taas työssä olleista ja opiskelijoista harva odotti tällaista tukea� 
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Tau lu k ko 7�  Työllistymisen, kouluttautumisen, terveyden ja toimintakyvyn ja elämänhallinnan 
tukea sekä eläkemahdollisuuksien selvittämistä paljon odottavat asiakkaat sukupuolen, iän,  

työkyvyn ja alkuvaiheen pääasiallisen toiminnan mukaan, %�

Odo-
tukset 
työllis-
tämisen 
tukeen

Odotuk-
set kou-
luttau-
tumisen 
tukeen

Odotuk-
set ter-
veyden ja 
toimin-
takyvyn 
tukemi-
seen

Odo-
tuksen 
elämän-
hallinnan 
tukemi-
seen 

Odotuk-
set eläke-
mahdolli-
suuksien 
selvittä-
miseen

Sukupuoli Miehet (n=47)
Naiset (n=58)

36,2
51,7*

25,5
38,6

34,0
29,8

4,3
14,3

27,7
14,3

Ikä Alle 45-vuotiaat (n=42)
Väh. 45-vuotiaat (n=63)

31,0
54,0*

31,0
33,9

21,4
38,7

7,5
11,3

19,5
21,0

Koettu 
työkyky-
pistemäärä

Erittäin heikko (0–2) (n=21)
Alentunut (3–6) (n=51)
Hyvä (7–10) (n=33)

38,1
51,0
39,4

38,1
33,3
28,1

47,6
35,3
15,6

14,3
4,1
15,6

57,1
6,0
18,8 ***

Pääasialli-
nen toimin-
ta ennen  
asiakkuutta

Työllinen (n=6)
Opiskelija (n=6)
Työtön (n=52)
Sairauslomalla (n=19)
Työkyvyttömyyseläke, 
kuntoutustuki, työkokeilu, 
muu (n=22)

33,3
0
44,2
52,6
54,5

0
16,7
27,5
47,4
45,5

0
16,7
25,5
36,8
54,5

16,7
0
8,0
15,8
9,1

0
0
18,0
10,5
45,5

Kaikki (n=105) 44,8 32,4 31,4 9,5 20,0

*** p<0,001; * p< 0,05

Asiakkailla, joilla oli paljon odotuksia liittyen työllistämisen tukeen, noin neljän-
neksellä oli samanaikaisesti paljon odotuksia eläkemahdollisuuksien selvittämiseen� 
Voidaan selvästi nähdä, että osalla asiakkaista ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät 
odotukset ovat ristiriitaisia ja ambivalentteja: odotetaan sekä tukea työhön pääsyyn 
että pääsyyn sieltä pois� Tulos on samanlainen kuin työeläkekuntoutujilla (Järvikoski 
& Härkäpää, 2012)� Epävarmassa tilanteessa oleville mikä tahansa ratkaisu, joka 
rauhoittaa ristiriitaista elämäntilannetta, koetaan askeleksi eteenpäin� 

Työeläkekuntoutusta on tarkasteltu siitä näkökulmasta, eroavatko kuntoutuspää-
töksen aikaan työssä olleet henkilöt taustaltaan ja kuntoutusprosessin etenemisen 
osalta niistä, jotka tulivat kuntoutukseen vasta kuntoutustuelle tai eläkkeelle siir-
tymisen jälkeen� Kuntoutukseen liitettyjen odotusten suhteen tuloksena oli, että 
työvoimaan kuuluvien ja eläkkeellä olevien kuntoutujien odotukset olivat monilta 
osin samanlaiset, vaikkakin eläkkeellä olevista suurempi osa piti työkyvyttömyyden 
toteamista ja pysyvää eläkettä tavoitteena� Tavoitteiden ja odotusten ambivalenssin 
arvellaan johtuvan ainakin osittain vaikeudesta ennakoida terveydentilan kehitystä� 
(Järvikoski & Härkäpää, 2012: 134)

Samanaikaisia odotuksia oli käsillä olevassa tutkimuksessa havaittavissa myös 
muiden osa-alueiden kesken, esimerkiksi työllistämisen tuen ja kouluttautumisen 
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tuen välillä� Kolme viidestä paljon tukea työllistämiseen odottavista koki myös pal-
jon odotuksia kouluttautumisen tukeen� Tällaiset odotukset eivät kuitenkaan ole 
keskenään vastakkaisia, vaan voivat olla rinnakkaisia�

Yhteenveto ja pohdinta

Projektissa kerätyn aineiston avulla voidaan pohtia asiakkaiden ohjautumista suh-
teessa projektisuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin� Asiakkaiden oletettiin hakeu-
tuvan projektiin kolmesta pääryhmästä: 1� työttömät vajaakuntoiset työnhakijat, 2� 
sairauslomalta työhön palaavat työntekijät ja 3� kuntoutustuelta tai työkyvyttömyys-
eläkkeeltä työelämään paluuta yrittäviä henkilöitä� Projektin suunnittelun vaiheessa 
tavoitteeksi oli asetettu asiakastyön pääasiallisesti keskittyvän ensimmäiseen työttö-
mien vajaakuntoisten työnhakijoiden ryhmään� Kuten todettu, kuntoutussuunnit-
telijoiden arvioiden mukaan hieman yli 70 % asiakkaista sijoittui vajaakuntoisten 
työttömien työnhakijoiden ryhmään, sairauslomalta takaisin työhön pyrkiviä asiak-
kaista oli 11 % ja kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään paluuta 
yrittäviä henkilöitä 15 %� Kahta asiakkaista ei voitu sijoittaa edellä mainittuihin 
ryhmiin� Voidaan todeta asiakkaiden olleen pääasiassa vajaakuntoisia työttömiä 
työnhakijoita projektisuunnitelman tavoitteen mukaisesti�

Projektin tavoitteeksi oli suunnitteluvaiheessa määritelty vajaakuntoisten työn-
hakijoiden työttömyyden katkaiseminen ennen pitkäaikaistyöttömyyden synty-
mistä� Kuitenkin suurin osa asiakkaista, yli 80 %, oli asiakkuuden alkaessa ollut jo 
pidempään kuin vuoden työelämän ulkopuolella� Asiakasohjautuvuus ei ole toteutu-
nut täysin projektin tavoitteiden mukaisesti, sillä projektissa ei kyetty tavoittamaan 
sellaisia vajaakuntoisia työttömiä työnhakijoita, joiden kohdalla projekti olisi voinut 
toimia työttömyyden pitkittymistä ehkäisevänä tahona� Projektin asiakkuus edel-
lytti, ettei asiak kaalla ollut asiakkuuden alkaessa akuutteja hoitoa tai tutkimuksia 
vaativia vammoja tai sairauksia, joiden mahdollisia vaikutuksia työ- ja toimintaky-
kyyn ei voitu arvioida� Tällä on voinut olla merkitystä asiakasohjautuvuuden toteu-
tukseen siitä näkökulmasta, että pidempään työelämän ulkopuolella olleilla hen-
kilöillä nämä terveydentilaan liittyvät tutkimukset ja selvitykset oli jo tehty ennen 
asiakkuuden aloittamista�

Suurimmalla osalla asiakkaista oli työkokemusta asiakkuuden alkaessa, mutta 
työstä poissaoloajat, työttömyyden tai sairauden vuoksi olivat osan kohdalla 
hyvinkin pitkiä, mikä osaltaan luo haasteen työllistymisen tavoitteen toteutumi-
selle� Sairastavuuden osalta tuki- ja liikuntaelinsairaudet korostuivat ja mielen-
terveyden häiriöt näyttäytyivät pienempänä ryhmänä projektin asiakkailla kuin 
esimerkiksi Kelan tai Te-hallinnon työhönvalmennuksen asiakkailla� Mielentervey-
den häiriöiden vähäinen esiintyvyys projektin asiakkailla voi osin myös johtua 
haluttomuudesta paljastaa sellaisia asioita projektiin osallistumisen yhteydessä� 
Kun asiakkaiden subjektiivisia työkykyarvioita suhteutetaan Kelan työvalmennuk-
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seen osallistuneiden vastaaviin arvioihin, voidaan todeta, etteivät arviot poikkea 
merkittävästi toisistaan� Te-hallinnon työhönvalmennukseen osallistuneet arvioi-
vat työkykynsä paremmaksi kuin projektin tai Kelan työhönvalmennuksen asiak-
kaat� (Ks� Härkäpää ym�, 2013�)

Odotusten osalta yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkaiden odotukset pro-
jektin tarjoamasta tuesta olivat moninaisia eivätkä alkuvaiheessa kovin eriytyneitä� 
Yhden asiakkaan odotukset saattoivat kohdistua usealle eri osa-alueille� Asiakkaiden 
odotusten päällekkäisyys ammatillisen kuntoutuksen interventioita kohtaan ei ole 
tavatonta, vaan kuvaa pikemminkin ammatillisen kuntoutuksen asiakkuudelle omi-
naista epävarmuuden tilaa� Asiakkaiden moninaiset odotukset projektin toiminnalle 
kuvaavat todennäköisesti osin Järvikosken ja Härkäpään (2012) työeläkekuntoutuk-
sen piirissä havaitsemaa terveydentilan muutoksiin liittyvää epävarmuutta, mutta 
varmasti myös osittain sitä, että asiakkuuden alkaessa projektin tarjoamat palvelut ja 
tuen muodot eivät olleet vielä asiakkaille kovin eriytyneitä�
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4. Yhteiset tavoitteet  
kuntoutusprosessin lähtökohtana
Tiina Outila ja Tarja Juopperi

Johdanto

Kuntoutuksen tehtävä on luoda mahdollisuuksia asiakkaan osallisuudelle ja toimi-
juudelle sekä työ- ja toimintakyvyn realisoitumiselle arkipäivän työssä ja toiminnassa 
(Järvikoski ym�, 2011: 7)� Kuntoutuspalvelut, joilla pyritään edesauttamaan näiden 
mahdollisuuksien toteutumista, tulisi toteuttaa asiakkaan ja työntekijän yhteistyössä, 
yhteisiä tavoitteita asettamalla ja niihin yhdessä pyrkimällä� Tavoitteiden yhteistä aset-
tamista ja yhteistyönä tapahtuvaa jäsentämistä on pidetty tärkeänä myös kuntoutus-
palveluiden vaikuttavuuden kannalta� Levack ym� (2006: 741) viittaavat useisiin kun-
toutuksen alalla toteutettuihin tutkimuksiin todetessaan, että tavoitteenasettelu on 
kuntoutuksen käytännön perusta� Se on kuntoutuksen ydin, vaikuttavan kuntoutuk-
sen kivijalka: samalla se on lähtökohta monitieteiselle tiimityölle ja tärkein yksittäi-
nen tekijä, jonka kautta eri alojen ammattilaiset voivat sitoutua yhteiseen prosessiin� 

Scobbie ym� (2013) ovat kuvanneet tavoitteiden asettamista ja sen saavuttami-
seen tähtäävää toimintaa nelivaiheisena prosessina, jonka osia ovat (1) tavoitteista 
neuvottelu, (2) tavoitteiden asettaminen, (3) toiminnan suunnittelu ja toiminta-
suunnitelman laatiminen; suunnitelma sisältää myös suunnitelman siitä, miten 
vastaan tulevista esteistä selviydytään, sekä (4) arviointi, palaute ja uusien suun-
nitelmien teko� Empiirisessä tarkastelussa neuvottelun ja tavoitteiden asettamisen 
komponentit yhdistyivät käytännön tasolla toisiinsa�

Tavoitteiden määrittelyä ja niiden toteutumisen seurantaa voidaan hyödyntää 
toiminnan vaikuttavuuden tarkastelun välineenä� Kuntoutuspalveluissa ei kuiten-
kaan ole otettu käyttöön systemaattista tapaa kirjata toiminnalle asetettuja yksilöl-
lisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista� (Järvikoski ym�, 
2011: 7; Levack ym�, 2006: 744; Vainiemi, ei vuosilukua: 3)� Erilaisia pyrkimyk-
siä siihen on kuitenkin olemassa� Esimerkiksi Kansaneläkelaitos edellyttää nykyään 
standardeissaan myös ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajilta asiakaskohtais-
ten ja -lähtöisten tavoitteiden määrittelyä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
arviointia (Kela, 2011; ks� myös Kela, ei vuosilukua)�

Tavoitteiden asettaminen vaatii ammatillisen kuntoutuksen projektissa aina 
arvion asiakkaan mahdollisuuksista työelämässä� Perinteinen ratkaisu tällaisessa 
tilanteessa on työkyvyn arviointi, jossa yleensä terveydentilan rajoitusten asema on 
keskeinen ja asiakkaan rooli passiivinen� Silloin kun arvioinnin painopiste on asiak-
kaan tulevissa mahdollisuuksissa eikä tarkoituksena ole arvioida tilannetta sosiaali-
vakuutuksen etuuspäätöksiä varten, on tarkoituksenmukaista kiinnittää päähuomio 
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hänen käytössään olevaan työ- ja toimintakykyyn ja hänen työllistymismahdolli-
suuksiinsa� Työllistyvyyden arvioinnissa painopiste siirtyy tiettyyn työhön liittyvästä 
kykenevyydestä, työkyvystä, mahdollisuuteen pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne� 
(OECD, 2010: 103–122; Saikku, 2013: 135, 141)� 

Työllistyvyyttä on tarkasteltu sekä kapeasta, yksilöllisestä näkökulmasta että laa-
jemmasta näkökulmasta, jolloin huomio on myös elinoloissa ja ulkoisissa ympäristö-
tekijöissä� Taulukossa 1 on esitetty työllistyvyyden laajan viitekehyksen mukaiset työl-
listyvyyteen liittyvät osa-alueet, jotka on mallissa jaoteltu yksilöön, olosuhteisiin ja 
elämäntilanteeseen sekä ulkoisiin tekijöihin liittyviksi (McQuaid & Lindsay, 2005)� 

Tau lu k ko 1�  Työllistyvyyden viitekehys (McQuaid & Lindsay, 2005)�

Yksilöön liittyvät tekijät Olosuhteet ja elämäntilanne Ulkoiset tekijät

* Demografiset tiedot
* Taidot ja ominaisuudet
* Terveys ja hyvinvointi
* Sopeutuvuus ja joustavuus

* Perhetilanne
* Työkulttuuri
* Resurssit

* Työvoiman kysyntätekijät
* Rekrytointikäytännöt
* Tukirakenteet

Kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää löytää tulevalle yhteistyölle 
aidosti yhteiset tavoitteet� Toiminnan tavoitteet ohjaavat motivaation syntymistä, ja 
kuntoutujan motivaatio on onnistuneen kuntoutuksen edellytys� Yhteisten tavoittei-
den löytämisen vastuu on kuntoutusta koordinoivalla ammattilaisella� Yhteisiä ovat 
sellaiset kuntoutuksen tavoitteet, jotka kuntoutuja voi hyväksyä omien henkilökoh-
taisten tavoitteiden osaksi ja joiden saavuttamista varten sekä hän että asiantuntija 
ovat valmiit työskentelemään� Toisinaan kuntoutuksesta vastaavat ammattilaiset 
kuvaavat asiakasta ei-motivoituneeksi silloin, kun asiakkaan ja ammattilaisen toi-
minnalle asettamat tavoitteet eivät kohtaa� (Nair, 2003; Wade, 1999)�

Sillä, että kuntoutuksen tavoitteet ovat samansuuntaisia kuntoutujan henkilö-
kohtaisten elämäntavoitteiden kanssa, on todettu olevan vaikusta kuntoutujan moti-
vaatioon osallistua ja sitoutua toimintaan� On myös näyttöä siitä, että ammatillisen 
kuntoutuksen tulokset ovat paremmat, jos toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan 
omat valinnat� Ammatilliset, koulutukselliset ja työuraan liittyvät tavoitteet ovat 
kiinteä osa aikuisuuden ja keski-iän elämäntavoitteita� Onnistuneen kuntoutuksen 
edellytyksenä on, että kuntoutuja pystyy selviämään elämäntavoitteitaan koskevista 
menetyksistä ja uudelleenorientoitumaan uusiin, saavutettavissa oleviin tavoitteisiin� 
Tämä merkitsee, että ollaan asiakkaan elämänkulkuun merkittävällä tavalla vaikutta-
vien ratkaisujen äärellä� (Kosciulek, 2007; Nair, 2003�) Työhön ja ammattiasemaan 
liittyvät tekijät voivat muodostaa tärkeän osan ihmisen identiteettiä� Jos työkyvyn 
alentumisen vuoksi ei enää selviydytä entisen työn vaatimuksista, on työhön liit-
tyvien tavoitteiden uudelleen määrittely kuitenkin välttämätöntä� Usein ihmisellä 
itsellään on selkeä käsitys siitä, millaisin edellytyksin hänen työssä jatkamisensa voisi 
olla mahdollista� (Järvikoski & Härkäpää, 2004: 120�)
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On arveltu, että ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat ovat keskenään eriarvoi-
sessa asemassa kuntoutustietämykseensä, ilmaisukykyynsä, perustelujensa suju-
vuuteen sekä sitkeyteensä ja peräänantamattomuuteensa liittyvien erojen vuoksi 
(Härkäpää ym�, 2011: 86)� Näyttäisi siltä, että asiakkaan omien valintojen ja tah-
don toteutuminen asiakkuutta suuntaavana tekijänä on ainakin joiltain osin riip-
puvainen asiakkaan yksilöllisistä pystyvyysominaisuuksista� Kuusinen (2011) toteaa 
artikkelissaan, että joustava ja yksilöllinen palvelu vaatii kuntoutussuunnittelulta 
paljon� Hän vertaa ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijaa konsulttiin, jonka teh-
tävänä on tukea kuntoutujaa hänen suunnitellessaan elämänsä suuntaa ja sen erilai-
sia vaihto ehtoja sekä jäsentäessään mahdollisuuksia� Työntekijän tehtävänä on myös 
kertoa, mitä hän ajattelee kuntoutujan suunnitelmista, sekä arvioida ja tuoda esiin, 
mitä tietyistä valinnoista voi seurata� Tehtävänä on auttaa kuntoutujaa pääsemään 
mahdollisimman hyvään lopputulokseen� Ihmisten tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti� 
Toisinaan riittää, että on yksi kuntoutustyöntekijä, joka uskoo asiakkaan mahdolli-
suuksiin, mutta toisinaan tavoitteiden ja sen palasten loksahtaminen paikoilleen voi 
edellyttää myös ryhmän tarjoamaa vertaistukea� (Kuusinen, 2011: 281�) 

Kuusisen (2011) jäsentämät ammatillisen kuntoutuksen asiakkaan tarpeet ja 
kuntoutustyöntekijän tehtävät kuvaavat hyvin myös Kompassi-projektin asiakastyön 
tavoitteen määrittelyn lähtökohtia� Asiakaslähtöiseen toimintatapaan kuuluu, että 
samalla, kun tarjotaan mahdollisuus palvelujen käyttöä koskeviin valintoihin, myös 
tuetaan asiakkaan kompetensseja palvelujen käyttöön (Kosciulek, 2007)� Vaikka 
kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä korostetaan, eivät kuntoutuksen tavoitteet aina 
perustu asiakkaan omiin valintoihin� 

Asiakkaan odotuksilla on merkitystä tavoitteen määrittelyä tehtäessä� Odotusten 
muodostumista ohjaavat asiakkaan aiemmat kokemukset samanlaisista tilanteista, 
kulttuurilliset tekijät sekä ystävien ja tuttavien kokemukset� On myös huomioitava, 
että jokainen asiakas tulee projektiin omaa sairauttaan ja/tai vammaansa koskevine 
uskomuksineen, jotka eivät ole aina kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta realistisia� 
(Wade, 1999: 17�) Asiakkaan pitkäaikaista sairautta tai vammaa koskevat uskomuk-
set voivat vaikuttaa hänen käytettävissään olevaan toiminta- ja työkykyyn� Nämä 
uskomukset voivat olla ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen asettelun kannalta 
avainasemassa ja sen vuoksi ne on tärkeä havaita ja tehdä näkyväksi� Asiakkaan 
omaa pystyvyyttä koskevien uskomusten näkyväksi tekeminen mahdollistaa, että 
asiakkaalle ja kuntoutustyöntekijälle muodostuu yhteinen käsitys asiakkaan aktuaa-
lisesta työ- ja toimintakyvystä�

Tavoite ja aineistot

Tässä artikkelissa käsitellään Kompassi-projektin asiakkuuden käynnistymistä sekä 
tavoitteista ja toimintasuunnitelmista sopimista� Tarkastelun kohteena ovat asiak-
kuuden alussa tehty yhteinen tilannekartoitus, tavoitteita koskeva neuvottelu, 
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tavoitteiden asettaminen sekä konkreettisten toimintasuunnitelmien teko� Samalla 
pyritään kuvaamaan erilaisia tavoitteiden määrittelyyn liittyviä reunaehtoja, kuten 
asiakkaan subjektiuden toteutumista� 

Yhteinen tilannekartoitus tapahtui Kompassi-projektissa haastattelujen, keskus-
telun, asiakkaan täyttämän kyselylomakkeen ja mahdollisen asiakirjamateriaalin 
pohjalta� Haastattelu toteutui asiakkaasta riippuen yhdellä tai useammalla tapaa-
miskerralla� Tilannekartoituksen aluksi pyrittiin muodostamaan yhteinen kuva siitä, 
olivatko potentiaalisen asiakkaan henkilökohtaiset tilanteet ja lähtökohdat sellaisia, 
että hänen voitiin olettaa hyötyvän projektin palveluvalikoimasta� Jos näin ei ollut, 
asiakassuhdetta ei muodostunut� Mikäli asiakkuudesta sovittiin, tilannekartoituk-
sesta muodostui tavoitteista neuvottelun ja tavoitteiden asettelun perusta� 

Tässä artikkelissa on hyödynnetty kuntoutussuunnittelijoiden lomakkeille kirjaa-
mia tietoja sekä projektin työntekijöiden kanssa eri vaiheissa käytyjä keskusteluja� 

Alkuhaastattelujen sisällöt kuvaavat niitä tekijöitä, joilla oletettiin olevan mer-
kitystä asiakkaan työllistyvyyden ja tavoitteiden asettelun kannalta� Haastattelujen 
päämääränä ei ollut tuottaa arvioita asiakkaan potentiaalisesta työkyvystä vaan kar-
toittaa asiakkaalla käytössä olevia työllistymistä tukevia resursseja� Pyrkimyksenä 
oli löytää keinot ja mahdollisuudet asiakkaan tukemiseksi kohti työllistymistä� 
Yhteisessä arvioinnissa pyrittiin painottamaan työllistyvyyden arviointia työkyvyn 
arvioin nin sijaan, jolloin tarkastelun kohteena ovat yksilöllisten ominaisuuksien 
lisäksi erilaiset ympäristötekijät ja alueelliset työllistymisen mahdollisuudet� Artik-
kelissa onkin luontevaa kuvata alkuhaastattelun teema-alueita työllistyvyyden viite-
kehyksen kautta� Vaikka työllistyvyyden käsitettä on käytetty myös kapeana, yksilöä 
kuvaavana käsitteestä ja siitä on sellaisena esitetty hyvinkin kriittisiä tulkintoja, sopii 
työllistyvyyden laaja viitekehys (taulukko 1) hyvin jäsentämään projektin alkuhaas-
tattelun sisällöllisiä osa-alueita�

Yhteinen tilannekartoitus ja asiakkuudesta sopiminen

Yhteisessä tilannekartoituksessa työllistyvyyden osa-alueita tarkasteltiin työllisty-
mis- tai koulutusprosessia tukevien ja sitä mahdollisesti estävien tekijöiden näkö-
kulmasta� Demografiset tiedot, taidot ja ominaisuudet, terveys ja hyvinvointi sekä 
sopeutuvuus ja joustavuus ovat työllistyvyyden viitekehyksessä yksilöön liittyviä 
työllistyvyyden osa-alueita (McQuaid & Lindsay, 2005)� Alkuhaastattelussa selvitet-
tiin asiakkaan demografiset perustiedot� Taitojen osalta pyrkimyksenä oli aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistaminen ja mahdollisten kehittämis- ja tuen tarpeiden 
havaitseminen� Asiakkaan koulutus, työhistoria, harrastusten kautta saavutetut val-
miudet sekä asiakkaan työnhakutaidot pyrittiin ottamaan huomioon arvioitaessa 
työllistyvyyttä tukevia tekijöitä� 

Alkuhaastattelussa keskusteltiin asiakkaan terveydentilasta ja koetusta pystyvyy-
destä työhön sekä mahdollisista työssä selviytymisen haasteista� Lähes kaikilla asiak-
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kailla oli jokin työkykyyn tai työllistymismahdollisuuksiin vaikuttava pitkäaikai-
nen sairaus tai vamma, jonka merkitystä oli pohdittava� Painopiste toimintakyvyn 
tarkastelussa on siirtymässä potentiaalisesta toimintakyvystä kohti käytössä olevaa 
toimintakykyä eli sitä, miten ja millaisissa olosuhteissa ihmiset kykenevät tai eivät 
kykene toimimaan (Järvikoski & Härkäpää, 2011: 100)� Tavoitekeskustelussa kes-
kityttiin käytössä olevan työkyvyn tarkasteluun: työkykyä ei ymmärretty ihmisen 
pysyvänä piirteenä, joko-tai-ominaisuutena, vaan lähdettiin siitä, että useimmiten 
työkykyä on käytettävissä, jos onnistutaan löytämään asiakkaan kannalta sopiva työ 
ja tehtävät� Tavoitekeskustelussa painotettiin, että asiakkaalla jossakin työtehtävässä 
ilmenneet selviytymisen vaikeudet eivät välttämättä tarkoita, että hän olisi kykene-
mätön toimimaan joissakin muissa työtehtävissä� Sairauden tai vamman aiheutta-
mien rajoitusten sijaan pyrittiin keskittymään asiakkaan vahvuuksien esiin nostami-
seen� Tätä kautta pyrittiin löytämään sellaisia työelämäsuuntaisia tavoitteita, joissa 
asiakkaan terveydelliset ongelmat eivät näyttäytyisi estävinä tekijöinä� Tavoitteiden 
asettelun ja suunnitelman teon tueksi keskeistä oli selvittää, millaisiin työtehtäviin 
asiakkaalla olisi mahdollisuuksia työssä selviytymisen haasteista huolimatta suuntau-
tua tai mihin ammattiin kouluttautua�

Asiakkaan työ- ja koulutusmotivaatio oli luonnollisesti tärkeä keskustelun kohde 
työllistymismahdollisuuksia pohdittaessa� Jos projektiin ohjautunut henkilö oli voi-
makkaasti eläkeorientoitunut, aidosti yhteisten työllistymistä tukevien tavoitteiden 
määrittely vaati orientaatiomuutosta� Asiakkaan kanssa pohdittiin hänellä olevia 
työllistymistä tukevia voimavaroja sekä hänen mahdollisuuksiaan käyttää hyväksi 
työllistymistä edistäviä palveluja� Näiden keskustelujen pohjalta pyrittiin saamaan 
realistinen kuva orientaatiomuutoksen (eläkeorientoituneesta työmarkkinasuuntau-
tuneeksi) mahdollisuudesta�

Sopeutuvuus ja joustavuus yksilöllisenä tekijänä kuvaavat työllistyvyyden viite-
kehyksessä valmiutta esimerkiksi työperäiseen muuttoon, joustaviin työaika- 
ja palkka ratkaisuihin tai useammalla kuin yhdellä ammattialalla toimimiseen 
(McQuaid & Lindsay, 2005: 210)� Projektin asiakkailla sopeutuvuus ja joustavuus 
saivat alkuhaastattelussa myös sisällöllisesti toisenlaisia merkityksiä� Työkyvystään 
epävarman asiakkaan kanssa puntaroitiin useita sopeutuvuuteen ja joustavuuteen 
liittyviä tekijöitä ennen asiakkuuden aloitusta� Sopeutuvuutta tarkasteltiin muun 
muassa mahdollisen uuden ammatti-identiteetin omaksumisen näkökulmasta� 
Pitkä aikaisen sairauden tai vamman vuoksi työmarkkinoilta irtautuneen henkilön 
työhistoriaan liittyy usein ristiriita työn vaatimusten ja koetun työkyvyn välillä� Työ-
hön paluun vaiheessa on usein sopeuduttava kokeilemaan ja omaksumaan uuden-
laisia työntekijän rooleja sekä rohkaistuttava kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, jotta 
on mahdollista löytää uudet muuttunutta työkykyä vastaavat työn tekemisen tavat�

Yksilön olosuhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyviä työllistyvyyteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat perhetilanne, työkulttuuri ja resurssit� Resursseilla viitataan muun 
muussa taloudelliseen tilanteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja liikkumismahdolli-
suuksiin liittyviin tekijöihin (McQuaid & Lindsay, 2005: 209)� Alkuhaastattelussa 
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asiakkaan kanssa keskusteltiin perhetilanteesta toisaalta voimavaroja luovana, toi-
saalta niitä sitovana tekijänä� Työkulttuurin osalta keskustelun kohteena olivat asiak-
kaan työlle antamat merkitykset ja työn tekemiseen liittyvät vastuut ja vaatimukset� 
Asuinpaikka nousi joidenkin asiakkaiden kohdalla työllistyvyyttä rajoittavaksi teki-
jäksi pitkien etäisyyksien tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi� Usein asiak-
kaiden taloudellinen tilanne oli vaikea pitkään jatkuneen työttömyyden tai työelä-
mästä poissaolon takia�

Työvoiman kysyntään liittyvät tekijät ja työllistymisen tukirakenteet ovat yksilön 
työllistyvyyteen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, jotka voivat olla luonteeltaan paikal-
lisia, yhteiskunnallisia tai globaaleja (McQuaid & Lindsay, 2005: 210)� Työvoiman 
kysyntään liittyvät tekijät eivät olleet keskiössä vielä alkuhaastattelun vaiheessa, vaan 
siinä keskityttiin ensisijaisesti asiakkaan työelämään suuntautuneiden toiveiden ja 
tavoitteiden tunnistamiseen� Työllistymisen tukirakenteiden tarkastelussa oli alku-
haastattelun vaiheessa keskeistä paikantaa asiakkaan asema työllistymistä edistävien 
palveluiden ja ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmässä� Alkuhaastattelussa 
kartoitettiin aiemmin toteutuneet ammatillisen kuntoutuksen palvelut ja työllisty-
mistä edistävät toimenpiteet ja niiden tulokset� Samalla selvitettiin ne käytettävissä 
olevat palvelujärjestelmän tukirakenteet, joilla asiakkaan työllistyvyyden edellytyksiä 
mahdollisesti voitaisiin parantaa� 

Riittävän toimeentulon järjestyminen kuntoutumis- ja työllistymisprosessin eri 
vaiheissa nousi usein keskustelun aiheeksi� Projektiin osallistumisen vaikutuksia 
tarkasteltiin tällöin myös asiakkaan sosiaaliturvaetuuksien kannalta� Taloudellisten 
ongelmien aiheuttaman stressin lievittymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös 
työllistämiseen tähtäävän yhteistyön kannalta� Asiakkaiden taloudellinen tilanne ja 
siihen liittyvät tarpeelliset tukitoimet pyrittiin selvittämään jo alkuhaastattelujen 
aikana� Tällöin sovittiin myös keinoista, joiden avulla akuuteimmat ongelmat pyrit-
täisiin ratkomaan mahdollisimman nopeasti, jotta asiakas voisi keskittyä täysipainoi-
sesti omaan työllistymisen edistämisen prosessiin�

Alkuhaastattelun tavoitteena oli muodostaa yhdessä asiakkaan kanssa realistinen 
kuva hänen työllistymis- tai kouluttautumisvalmiuksistaan� Näin syntynyt alus-
tava käsitys asiakkaan motivaatiosta ja yhteistyön tavoitteista ja edellytyksistä ohjasi 
asiak kuudesta sopimista� Tavoitteiden määrittelyyn ryhdyttiin asiakkaan kanssa 
asiakkuudesta sopimisen jälkeen� Projektissa asiakkuuden edellytyksiä ei rajattu 
tiukoin ehdoin� Pyrittiin kuitenkin siihen, ettei asiakkaalla ollut asiakkuuden alka-
essa akuutteja, sillä hetkellä hoitoa tai tutkimuksia vaativia sairauksia tai vammoja� 
Näin haluttiin varmistaa, ettei projektin asiakkuus ole liian varhainen interventio 
suhteessa asiakkaan toipumis- tai kuntoutumisprosessiin� Jos asiakkuudesta sovit-
tiin, saattoi projektin työntekijä myös pyytää asiakkaan luvalla lisätietoja asiakkaan 
kanssa aiemmin toimineilta tahoilta� Jos alkuhaastattelun perusteella todettiin, ettei 
yhteiselle tavoitteen asettelulle ole edellytyksiä, asiakas ohjattiin takaisin lähettä-
neelle taholle tai muuhun hänen palveluntarpeidensa mukaiseen organisaatioon� 
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Päätavoitteiden ja toimintasuunnitelmien määrittely

Tavoitteita ja suunnitelmia tehtäessä lähtökohtana on aina sen selvittäminen, mil-
laisia aikaisempia suunnitelmia asiakkaan kanssa on tehty ja miten ajankohtaisia ne 
ovat� Vajaalla puolella Kompassi-projektin asiakkaista oli olemassa aiemmin laadittu 
kuntoutussuunnitelma� Hieman yli neljänneksellä asiakkaista voitiin aikaisemmin 
tehty kuntoutussuunnitelma ottaa toiminnan suunnittelun pohjaksi sellaisenaan tai 
pieneltä osin täsmennettynä� Työkokeilun järjestämisen tavoite oli usein kirjattuna 
näihin aiemmin tehtyihin kuntoutussuunnitelmiin� Lähettävän tahon muotoilemissa 
Kompassiin ohjautumisen syissä heidän kohdallaan korostui usein henkilö kohtaisen 
ohjauksen ja tuen tarve suunnitellun prosessin eteenpäin viemisessä, jolloin projek-
tin rooliksi muodostui suunnitellun toiminnan käynnistämisen varmistaminen� Hie-
man alle viidenneksellä kaikista asiakkaista oli aikaisempi kuntoutus suunnitelma, 
joka voitiin ottaa projektin asiakkuutta ohjaavaksi suunnitelmaksi, mutta siihen 
tehtiin oleellisia muutoksia suunnitteluvaiheen aikana� Hieman yli puolella ei ollut 
aiempaa kuntoutussuunnitelmaa�

Projektin asiakkaista oli asiakkuuden alussa vain harvalla selkeitä suunnitelmia 
ja tavoitteita työllistymisensä edistämiseksi� Niiden kohdalla, joilla suunnitelmia 
oli, tavoitteiden määrittelyssä ei ollut juurikaan tarvetta palata alkukartoituksen 
teemoihin, vaan voitiin hyvinkin nopeasti ryhtyä valmistelemaan työllistymistä 
tukevaa suunnitelmaa� Osalla asiakkaista oli monenlaisia, keskenään ristiriitaisia 
odotuksia projektin toimintaa kohtaan� Sitä kuvasti muun muassa se, että neljän-
neksellä niistä asiakkaista, joilla oli paljon odotuksia projektin antamasta tuesta 
työllistymiselleen, oli samanaikaisesti paljon odotuksia siitä, että projekti antaa 
mahdollisuuden selvittää eläkemahdollisuuksia� Tällaiset keskenään ristiriitaiset 
odotukset kuvaavat sitä, että asiakas on työllistymistavoitteiden suhteen harkinta-
vaiheessa� Harkintavaiheessa on tyypillistä pohtia toisaalta työllistymisen tärkeyttä, 
toisaalta siihen liittyviä ongelmia, ja asiaa koskevat käsitykset voivat vaihdella tilan-
teesta toiseen (Franche & Krause, 2002)� Harkintavaiheessa olevien asiakkaiden 
kanssa voitiin tavoitteiden asettelussa palata useita kertoja alkuhaastattelun teemoi-
hin – keskustelun kautta pyrittiin selkiyttämään asiakkaan tilannetta ja löytämään 
suuntaa tavoitteiden määrittelylle� 

Työllistymistä koskevan harkintavaiheen yhteinen nimittäjä lähes kaikilla asi-
akkailla oli pitkäaikaisen sairauden tai vamman vaikutukset työllistymiseen, mikä 
oli otettava huomioon tavoitteiden asettelussa� Suunnitteluvaiheen keskusteluissa 
pyrittiin kuitenkin siihen, että nämä tekijät eivät olleet keskipisteenä, vaan yhtenä 
huomionarvoisena tekijänä puntaroitaessa eri tavoitevaihtoehtoja� Muut epävar-
muustekijät liittyivät usein kysymykseen, kuinka ammatillisen kuntoutuksen toi-
menpiteisiin osallistuminen vaikuttaa asiakkaan taloudellisiin etuuksiin� Nämä 
kysymykset olivat tärkeitä muun muassa asiakkaan ollessa velkajärjestelyn piirissä� 
Harkinnan kohteena oli myös, miten työmatkat ja lastenhoito järjestyisivät kun-
toutuksen aikana� 
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Toimintasuunnitelman laatimisen aikana asiakasta tavattiin keskimäärin kolme 
kertaa� Suunnitelman laadinta vaihteli kuitenkin paljon sekä sen vaatiman ajan että 
menetelmien osalta� Pitkien etäisyyksien Lapissa myös puhelin ja sähköposti tuli-
vat kyseeseen asiakassuunnitelmia laadittaessa: tällöin yhteistyön tavoitteista ja toi-
menpiteistä sovittiin suureksi osaksi puhelimitse tai sähköpostin välityksellä� Toisen 
ääripään muodostivat asiakkaat, joiden toimintasuunnitelman laatimiseen tarvittiin 
paljon tapaamisia ja niiden lisäksi myös puhelinkontakteja� Enimmillään suunnitel-
man valmistuminen edellytti neljäätoista tapaamiskertaa�

Tavoitteiden määrittelyssä ja toimintasuunnitelmien laadinnassa pyrittiin tuke-
maan asiakkaiden osallisuutta� Yhteinen tavoitteiden määrittely edellyttää, että 
asiakkaalla on tarpeeksi tietoa asiakkuuden etenemisen vaihtoehdoista� Asiakkaan 
valinnan mahdollisuus toteutuu, kun hänellä on tieto prosessin etenemisen vaihto-
ehdoista ja ymmärrys siitä, millä tavoin käytettävissä olevat palvelumuodot eroa-
vat toisistaan� Vasta vaihtoehtojen mahdollisuuksien ja erojen tiedostamisen kautta 
avautuu mahdollisuus tehdä aitoja valintoja� Asiakkaan liiallista ohjausta tavoittei-
den määrittelyssä pyrittiin välttämään� Ohjauksen sijaan pyrittiin kertomaan pro-
jektissa käytettävissä olevista koulutus-, valmennus- ja työllistymispalveluista ja näin 
aktivoida asiakasta löytämään itselleen työllistymistä tukevia tavoitteita�

Projektin työntekijöiden arvion mukaan noin viidennes (18 %) toimintasuun-
nitelmista tehtiin kokonaan tai suurelta osin asiakkaiden omien suunnitelmien 
pohjalta� Lähes puolella (45 %) asiakkaista molemmat osapuolet vaikuttivat suun-
nitelman syntymiseen� Hieman yli kolmannes (37 %) toimintasuunnitelmista syn-
tyi pääosin tai suureksi osaksi työntekijöiden ehdotusten pohjalta� Moni asiakas oli 
palvelujärjestelmän eri osissa pyörittyään tottunut siihen, että asiantuntijat määritte-
levät hänen tulevaisuuden mahdollisuuksiaan ja tavoitteitaan hänen puolestaan� Täl-
laisissa tilanteissa asiakas asettui helposti objektin rooliin ja hänen oli vaikea esittää 
minkäänlaisia henkilökohtaisia tavoitteita kuntoutuksensa lähtökohdaksi�

Projektin työntekijä kirjasi päätavoitteet lomakkeille avoimina kuvauksina, ilman 
etukäteen tehtyä luokitusrunkoa� Lomakkeille kirjattiin yleensä enintään kolme ns� 
lyhyen aikavälin ja kolme pitkän aikavälin tavoitetta� Ns� lyhyen aikavälin tavoitteet 
kuvasivat niitä tavoitteita, joita kohti lähdettiin pyrkimään ensimmäisen asiakasvuo-
den aikana� Pidemmän aikavälin tavoitteet olivat yleisemmän tason tavoitteita, joi-
den oletettiin siirtyvän konkreettisiksi suunnitelmiksi vasta myöhemmässä vaiheessa� 
Hieman yli kolmannekselle (35 %) asiakkaista pidemmän aikavälin tavoitteita ei 
kirjattu lainkaan� 

Päätavoitteista toimenpiteisiin

Päätavoitteet ja niihin liittyvät toimintatavoitteet teemoiteltiin niiden sisällön 
mukaan� Asiakkaista 90 %:lle määriteltiin asiakkuuden alkaessa tehdyn tilanne-
kartoituksen tuloksena työllistymiseen tai kouluttautumiseen tähtäävä tavoite� Pää-
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tavoitteet kuvaavat niitä yleisiä työllistymiseen tähtääviä tavoitteita, joiden pohjalta 
ensimmäisen asiakasvuoden toimenpidesuunnitelmat laadittiin� 

Asiakkaat jakautuivat päätavoitteensa perusteella neljään pääryhmään: 1) niihin, 
joilla projektin alkuvaiheen päätavoitteena oli työllistyminen (48 %), 2) niihin, 
joilla tavoitteena oli työn ja koulutuksen yhdistäminen ensimmäisen vuoden aikana 
(25 %), 3) niihin, joiden tavoitteena oli kouluttautuminen ja joilla työ tuli ajan-
kohtaiseksi vasta sen jälkeen (17 %), sekä 4) niihin, jotka eivät asettaneet työhön 
tai koulutukseen tähtääviä tavoitteita, vaan ensisijaiset tavoitteet liittyivät tervey-
dentilan kohenemiseen, sosiaaliseen selviytymiseen tai eläkemahdollisuuksien tun-
nusteluun (10 %)� 

Päätavoitteen lisäksi laadittiin asiakaskohtaiset toimintasuunnitelmat, jotka käsit-
tivät yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaisin keinoin ja toimenpitein lähdettiin 
etenemään� Samalla sovittiin siitä, miten lähdetään liikkeelle ja millaisella aika-
taululla edetään, sekä siitä, mitkä asiat asiakas ottaa itse hoitaakseen ja mihin tar-
vitaan projektin työntekijän tukea� Kuviossa 1 on esitetty päätavoitteiden alla ns� 
toimintatavoitteet, jotka kuvaavat niitä toimintamuotoja, joiden avulla lähdettiin 
etenemään kohti päätavoitteita� Kuvion nuolet osoittavat, että eri päätavoite ryhmissä 
konkreettiset etenemistavat vaihtelivat runsaasti� Teemoittelussa työkokeilu, työ-
harjoittelu ja työelämävalmennus on niputettu yhden nimikkeen työkokeilun alle, 
jota tarkastellaan toimintatavoitteiden tasolla työssä selviytymisen arvioinnin väli-
neenä ja työelämään kiinnittymisen tuen välineenä�

Ensimmäisessä pääryhmässä (48 %) työllistyminen oli selkeä päätavoite, johon 
pyrittiin joko ryhtymällä suoraan etsimään sopivaa työ- tai työkokeilupaikkaa tai 
etsimällä työkokeilupaikkaa, jonka avulla oli mahdollista testata omaa työssä sel-
viytymistä suunnitellussa työssä ja varmistaa työn sopivuus� Osalla tämän ryhmän 
asiakkaista asiakkuus käynnistyi suoraan työpaikan etsimisellä� Tämä asiakasryhmä 
edusti kuitenkin vain noin viidesosaa ryhmän asiakkaista� Usein asiakkaat olivat 
epätietoisia työkyvystään ja työssä selviytymisen mahdollisuuksistaan� Siksi yleiseksi 
toimen pidetavoitteeksi muodostui tässä ryhmässä työssä selviytymisen kartoitta-
minen, mikä yleensä tapahtui työkokeilun avulla� Tässä ryhmässä oli myös jonkin 
verran henkilöitä, joiden kohdalla nähtiin tarpeelliseksi aluksi selvittää, voitaisiinko 
heidän työllistymistään edistää päivitys- tai täydennyskoulutuksen avulla (koulutus-
tarpeen ja mahdollisuuksien arviointi)� (Kuvio 1�)

Toisessa päätavoitteiden ryhmässä yhdistyivät työllistymisen ja kouluttautumi-
sen tavoitteet (25 %)� Kyseessä saattoi olla muuttunutta työkykyä vastaavan sopivan 
koulutusalan löytäminen, ammattitaidon päivittämiseen tähtäävä täydennys koulutus 
tai muu suhteellisen lyhytkestoinen koulutus suunnitellulla alalla tai loppuvaiheessa 
olevien opintojen loppuun saattaminen� Opintojen aloittamiseen tähtäävillä henki-
löillä tavoitteena tässä ryhmässä oli työelämälähtöinen koulutus� Tällöin koulutus 
tiedostettiin tärkeäksi työllistymisen edellytyksiä parantavaksi tekijäksi, mutta usein 
asiakkaat eivät olleet vielä valmiita sitoutumaan normaaliin tutkintotavoitteeseen 
oppilaitosopiskeluun, vaan halusivat lähteä selvittämään erilaisia työn ja koulutuksen 
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yhdistämisen mahdollisuuksia� Näin ollen kaikkien tähän ryhmään kuuluvien asiak-
kaiden kohdalla työelämään suuntautuvia toimenpiteitä suunniteltiin jo asiakkuu-
den alkuvaiheesta lähtien� Usein pyrittiin myös varmistamaan työ- ja koulutusalan 
sopivuus työkokeilun avulla� 

PÄÄTAVOITTEET

Työllistyminen
48 %

(n=56)

Työllistyminen
ja koulutus

25 %
(n=28)

Koulutus
17 %

(n=20)

Ei työllistymisen tai 
koulutuksen tavoitetta

10 %
(n=12)

Koulutus-
tarpeen ja 

mahdollisuuk-
sien arviointi

16 %
(n=18)

Työn/
työelämään 

kiinnittymistä 
edistävän työ-
kokeilupaikan 

löytäminen 
31 %

(n=36)

Työssä 
selviytymisen 

arviointi
työkokeilun

avulla
49 %

(n=57)

Sopivan 
koulutusalan 
löytäminen

16 %
(n=18)

Opintojen/ 
täydennys-

koulutuksen 
aloitus
22 %

(n=25)
Opintojen 

jatkaminen
4%

(n=5)

Työkyvyn 
arviointi

8%
(n=9)

TOIMINTATAVOITTEET

K u v io 1�  Päätavoitteet ja alkuvaiheen toimintatavoitteet (% asiakkaista), n=116�

Kolmannessa ryhmässä alkuvaiheen päätavoitteeksi asetettiin kouluttautuminen 
(17 %)� Tyypillisimmin tässä ryhmässä oli kyse pidempikestoisesta, tutkintoon joh-
tavasta ammatillisesta koulutuksesta, eikä varsinainen työllistymiseen tähtäävä toi-
minta sen vuoksi ollut ajankohtaista� Kyseeseen saattoi tulla opintojen aloitus tai 
jatkaminen suunnitellulla alalla tai sopivan koulutusalan löytäminen� Toisinaan hei-
dänkin kohdallaan haluttiin varmistaa työssä selviytymisen mahdollisuuksia suunni-
tellulla alalla lyhyen kokeilu- tai harjoittelujakson avulla� 

Kaikista asiakkaista 16 %:lla prosessi alkoi sopivan ammatin ja siihen tähtäävän 
koulutuksen etsimisellä� Kyse oli silloin asiakkaan työkyvyn ja sen hetkisen amma-
tin vaatimusten välisestä epätasapainosta: asiakas ei terveydentilansa vuoksi enää sel-
viytynyt aikaisempaa ammattiaan vastaavissa työtehtävissä� Pitkään vajaakuntoisena 
työttömänä työnhakijana olleet asiakkaat olivat usein epävarmoja omista ammatilli-
sista valmiuksistaan ja tavoitteistaan� Silloin asiakkaat tarvitsivat lisätukea koulutus-
tavoitteidensa määrittelyyn� Joidenkin kohdalla ammatillisen kiinnostuksen kohteita 
selvitettiin ammatinvalintapsykologin kanssa� Osalla koulutusta suunnittelevista asi-
akkaista valmiuksia kartoitettiin ja työelämässä selviytymistä varmistettiin monin eri 
keinoin, kuten työssä selviytymisen arvioinnin avulla� 
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Kouluttautuminen oli päätavoitteena kaikkiaan 42 %:lla asiakkaista joko yksin 
tai liittyneenä työllistymistavoitteeseen� Kuten kuviosta 1 nähdään, huomattavalla 
osalla kaikista asiakkaista (22 %) kirjattiin alkuvaiheen toimintatavoitteeksi opiske-
lujen tai täydennyskoulutuksen aloitus� Näillä asiakkailla oli jo asiakkuuden alku-
vaiheessa jonkinlainen suunnitelma siitä, mille alalle he opintojaan suuntaavat tai 
millaista täydennyskoulusta he tarvitsevat työllistymisensä tueksi� 

Runsas puolet yli 45-vuotiaista asiakkaista sijoittui työllistymistavoitteisten ryh-
mään ja lähes viidennes ryhmään, jossa työhön pyrittiin koulutuksen ja ammatillis-
ten valmiuksien täydentämisen kautta� Tässä ikäryhmässä vain 9 %:lla tavoitteena 
oli pelkästään koulutus� Alle 45-vuotiaat asiakkaat jakaantuivat puolestaan melko 
tasaisesti kaikkiin tavoiteryhmiin: työllistymisen tavoite oli 30 %:lla, koulutuksen ja 
työn samanaikainen tavoite 25 %:lla ja pelkkä koulutustavoite 28 %:lla� Koulutus 
oli siis päätavoitteena useammin alle 45-vuotiailla kuin sitä vanhemmilla asiakkailla� 

Projektin asiakkuuden edellytyksenä oli, että asiakkailla olisi ainakin jonkinlainen 
halu ja kiinnostus työelämätavoitteiseen työskentelyyn� Kaikkien asiakkaiden koh-
dalla asiakassuhdetta ei syntynyt sen vuoksi, että heidän palvelutarpeidensa todettiin 
olevan sellaisia, että ammatilliseen kuntoutukseen fokusoivalla projektilla ei ollut 
mahdollisuutta niihin vastata� Siten suhteellisen pieni osa, 10 %, asiakkuussuhteen 
projektin kanssa solmineista asiakkaista oli henkilöitä, joiden kohdalla ensimmäi-
sen asiakasvuoden toimintasuunnitelmassa epävarmuus fyysisestä tai psyykkisestä 
terveydentilasta tai toimintakyvystä muodostuivat esteeksi työllistymiseen tai kou-
lutukseen tähtäävien suunnitelmien teolle� Tässä asiakasryhmässä työ- tai koulutus-
tavoitteet eivät näyttäneet realistisilta tai ajankohtaisilta asiakkuuden alkuvaiheessa� 
Kaikki tähän ryhmään kuuluvat – yhtä lukuun ottamatta – olivat olleet pidempään 
kuin kaksi vuotta työelämän ulkopuolella� Osalle heistä oli asiakaslomakkeisiin 
kirjattu tavoitteeksi arvioida heidän työkykyään ja koulutustarvettaan ja -mahdol-
lisuuksiaan� Joillakin käytettiin apuna työkokeilua, jolla pyrittiin yleisen toiminta-
kykyisyyden parantamiseen, säännöllisen päivärytmin saavuttamiseen tai yleisten 
työelämätaitojen harjoitteluun� Työkokeilua voitiin käyttää myös työkyvyn arvioin-
nin tukena silloin, kun selvitettiin työkyvyttömyyden edellytysten täyttymistä� 

Taulukossa 2 on esitetty suunnitteluvaiheessa kirjatut ensimmäiset asiakaskohtai-
set toimenpiteet� Työnetsintä oli kaikkiaan 53 %:lla mainittu jo alkuvaiheen toimen-
piteeksi� Kaikilla työllistymistavoitteisilla asiakkailla ei alkuvaiheen suunnitelmaan 
kuulunut työnetsintää� Joillakin asiakkailla työ- tai työkokeilupaikka oli tiedossa 
asiakkuuden alussa, ja monilla koulutus- ja työllistymistavoitteisilla asiakkailla opin-
tojen alkuun saattaminen oli etusijalla� Joillekin asiakkaille asetettiin asiakkuuden 
alussa tavoitteeksi palkkatukityö (11 %)� Palkkatukityö voidaan nähdä sekä asiak-
kuuden välitavoitteena että lopputavoitteena� Se on palvelujärjestelmän tarjoama 
mahdollisuus, jonka avulla asiakas voi selvittää työkykyään ja onnistuneessa tapauk-
sessa myös kehittää sitä; se voi myös madaltaa työnantajan kynnystä vajaakuntoisen 
henkilön palkkaamiseen� 
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Vaikka työllistyminen oli alkuvaiheessa päätavoitteena 73 %:lla asiakkaista, oli 
työllistyminen suoraan avoimille työmarkkinoille usein pitkittyneen työttömyyden, 
sairauden tai vamman vuoksi liian kunnianhimoinen tavoite� Useimmiten oli tar-
koituksenmukaisinta pyrkiä rakentamaan työllisyyttä tavoitteleva suunnitelma eri-
laisten toimenpiteiden sarjaksi (esim� työkokeilu, palkkatukityö, avoimet työmark-
kinat) (ks� myös Karjalainen 2005: 57)� Muutaman asiakkaan kohdalla arvioi tiin 
heidän työllistymisedellytyksensä olevan siinä määrin alentuneet, että heille muo-
dostui oikeus työllistymiseen toistaiseksi voimassaolevan palkkatuen turvin� Pysy-
väisluonteinen palkkatukityö määrittyi asiakkuuden tavoitteeksi kolmella asiak-
kaalla, ja heidän kohdallaan tätä mahdollisuutta pidettiin hyvänä vaihtoehtona�

Tau lu k ko 2�  Suunnitteluvaiheessa asiakaskohtaisesti kirjatut toimenpiteet (n=116)� 

Toimenpiteet n %

Työnetsintä 62 53

Palkkatukityö 13 11

Työkokeilu (työssä selviytymisen arviointi) 57 49

Työkokeilu (työhön kiinnittyminen) 22 19

Osaamisen kartoittaminen 17 15

Tuki ammatinvalinnassa/ammatinvalinnanohjaus 23 20

Tuki opintojen/täydennyskoulutuksen suunnitelmassa 30 26

Etuuksiin liittyvät selvitykset 29 25

Työkokeilu oli asiakkuuden alun toimenpidesuunnitelman sisältönä 68 %:lla asi-
akkaista� Pääosin työkokeilulla pyrittiin selvittämään asiakkaan työssä selviytymistä, 
mutta työkokeilua käytettiin konkreettisena toimenpiteinä myös asiakkailla, joilla 
työllistyminen ei kuulunut alkuvaiheen tavoitteisiin� Työkokeilun avulla pyrittiin 
varmistamaan suunnitellun opiskelualan sopivuus asiakkaan odotuksiin ja työ-
kykyyn nähden� Työkokeilu nähtiin myös työhön kiinnittymistä tukevana tekijänä� 
Asiakaskohtaisissa suunnitelmissa pyrittiin usein hyödyntämään ensin mahdollisuus 
työkokeiluun ja sen jälkeen palkkatukityöhön – erityisesti, mikäli katsottiin, että 
sillä voitaisiin edistää asiakkaan pysyvämpää työllistymistä kyseiseen työhön� 

Asiakkaista kaikkiaan 15 %:lla toimintasuunnitelman osana oli osaamisen kar-
toittaminen� Tyypillisimmin osaamisen kartoittaminen tuli kyseeseen tilanteessa, 
jossa asiakkaalla oli jokin muodollinen ammatillinen pätevyys, mutta koska vii-
meisimmästä työssäolosta oli kulunut pidempi aika, harkittiin tarvetta ammatilli-
sen osaamisen päivittämiseen koulutuksen avulla� Pääpaino oli tällöin työllistymistä 
tukevan täydennyskoulutustarpeen arvioinnissa� Usein opiskelu ei ollut asiakkaan 
ensisijainen tavoite, mutta se voitiin nähdä työllistymistä edistävänä tekijänä esimer-
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kiksi silloin, kun asiakkaalla oli työkokemuksen kautta karttunut osaaminen tiet-
tyyn työtehtävään, mutta muodollinen pätevyys puuttui� Kyseeseen tulivat esimer-
kiksi hygieniapassin hankkimiseen liittyvä koulutus sekä erilaiset projektin puitteissa 
toteutuneet osatutkintokoulutukset, joiden avulla oli mahdollista lisätä tai todentaa 
olemassa olevaa osaamista jollakin ammattialan osa-alueella suorittamalla valikoi-
dusti tutkinnon osia�

Palvelujärjestelmäosallisuuden näkökulma oli vahvasti näkyvillä asiakaskohtaisten 
toimenpiteiden kuvauksissa� Neljäsosalla asiakkaista toimenpidetavoitteisiin oli kir-
jattu jonkin, usein ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän, etuuden selvittäminen� 
Kaikissa päätavoiteryhmissä toimintasuunnitelmiin oli kirjattu etuuksiin liittyviä tuen 
tarpeita� Tällöin asiakkuuden alussa selvittiin, minkä palvelujärjestelmän asiakkuu-
teen asiakas on oikeutettu� Kyseeseen saattoi tulla esimerkiksi sen selvittäminen, oliko 
asiakkaan mahdollista saada työeläkekuntoutusta vai tuliko asiakkaan asioiden eteen-
päin viemiseksi kääntyä Kelan puoleen vai oliko asiakaan kenties ilmoittauduttava 
työttömäksi työnhakijaksi saadakseen oikeuden johonkin tiettyyn etuuteen�

Pohdinta

Tässä artikkelissa on tarkasteltu kuntoutuksen tavoitteiden asettelun lähtökohtia ja 
projektin alkukartoituksen sisältöjä sekä kuvattu, millaisia pää- ja toimintatavoit-
teita asiakkuuden alkuvaiheessa kirjattiin muistiin� Esitetyt tavoitteet ovat rakentu-
neet työntekijöiden asiakkuuden alkaessa täyttämien lomaketietojen pohjalta� Se, 
millaisiksi tarkastelun kohteena olleet tavoitteet ovat muodostuneet, riippuu osit-
tain tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa määritelleen projektityöntekijän lomakkei-
siin vastaamisen tavasta� Kuten on käynyt ilmi, asiakkuuden tavoitteet olivat pää-
asiassa työllistymiseen tai kouluttautumiseen tähtääviä; toisenlaisia tavoitteita on 
kirjattu vähän� 

Tulkinnan varaa jää siinä suhteessa, oliko tavoitteita kirjattaessa otettu tiedoste-
tusti tai tiedostamatta huomioon ensi sijassa projektin julkilausutut työllistämista-
voitteet� Joka tapauksessa asiakkuuden tavoitteet on kirjattu etupäässä työllisyyttä 
edistävien näkökulmien kautta, vaikka samaan aikaan olisikin tiedostettu asiakkaan 
yksilölliset, toimintakykyyn tai pystyvyyteen liittyvät tavoitteet� Edellä kuvattuja, 
alkukartoituksen jälkeen asetettuja päätavoitteita olisikin syytä tarkastella lähinnä 
alkuvaiheen toimintaa ohjaavina suuntaviivoina kuin kiveen kirjoitettuina tavoit-
teina� Usein oli jo asiakkuuden alkuvaiheessa selvää, että tavoitteiden suunta voi 
matkan varrella muuttua� Muun muassa asiakkaiden työkyvyn haasteet toivat muka-
naan tietyn epävarmuustekijän tavoitteiden asetteluun� 

Myös asiakkaan elämäntavoitteiden ja työllisyyden hoidon normatiivisten tavoit-
teiden mahdollinen ristiriita voi aiheuttaa hankalia tilanteita asiakastyön tasolla� 
Voidaan kysyä, millaisia mahdollisuuksia on aidosti yhteisten tavoitteiden asette-
luun ristiriidan vallitessa� On todettu, että asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden 
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ja työntekijän palvelujärjestelmän reunaehtojen sanelemien tavoitteiden ristiriidassa 
asiakas leimautuu helposti ei-motivoituneeksi (Nair, 2003)� Tällöin törmätään arvo-
jen ja normien erilaisuuden haasteeseen� Tämän kaltaisilta tilanteilta ei projektis-
sakaan varmasti vältytty, mutta niiden tarkempi tulkinta vaatisi toisenlaisen tutki-
muksellisen otteen� Saatavilla olevan aineiston perusteella voidaan vain havaita, että 
asiakkaiden projektin toimintaa kohtaan asettamien odotusten suunta ja esitetyt 
tavoitteet eivät kaikilta osin kohtaa� Esimerkiksi odotusten tasolla eläkeselvittelyt ja 
terveyden ja toimintakyvyn tuki olivat kohtalaisen vahvasti esillä, mutta ne puuttui-
vat lähes kokonaan tavoitteiden tasolta� Toimintatavoitteiden ja suunnitteluvaiheessa 
kirjattujen toimenpiteiden tarkastelun kautta voitaneen myös todeta, että asiakkaista 
vain murto-osa oli asiakkuuden alussa valmis suoraan avoimille työmarkkinoille täh-
täävään toimintaan� Oletusta tukee myös se, että työkokeilun järjestämisen tavoite 
oli usein kirjattuna asiakkuuden alun suunnitelmiin�
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5. Palveluohjaus osana ammatillisen  
kuntoutuksen projektia
Tarja Juopperi, Anne-Mari Arola ja Johanna Sirviö

Johdanto

Ammatillinen kuntoutus kohdistuu yleensä henkilöihin, joiden riski jäädä pois työ-
markkinoilta on sairauden tai vajaakuntoisuuden vuoksi kohonnut� Heitä uhkaa 
pitkäaikaistyöttömyys tai työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen� Tämän vuoksi 
ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein pyritään estämään syrjäytymisproses-
sin eteneminen ja auttamaan työelämässä pysymistä henkilön omien taitojensa ja 
kykyjensä pohjalta� (Järvikoski & Härkäpää, 2011: 215�) Ammatillista kuntoutusta 
järjestävät Suomessa useat eri tahot� Lakisääteistä ammatillisen kuntoutusta järjes-
tävät työeläkelaitokset, Kela ja liikenne- ja tapaturvavakuutuslaitokset; lisäksi TE-
toimistot järjestävät harkinnanvaraisesti palveluja sellaisille työnhakijoille, joilla on 
sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia työllistyä� Ammatillinen kuntoutus käyn-
nistyy yleensä asiakkaalle sopivien ja hänelle kuuluvien palvelujen etsimisellä� Suo-
malainen kuntoutusjärjestelmä näyttäytyy kuitenkin sitä huonosti tuntevalle usein 
pirstoutuneelta ja monimutkaiselta, ja jopa viranomaisilla on hankaluuksia luovia 
järjestelmän parissa� Ammatillisen kuntoutuksen vastuutahoja ei aina tiedetä, ja nii-
den selvittäminen vie oman aikansa – toisinaan sopivien palvelujen selvittäminen 
jää tiedon puutteen vuoksi kokonaan tekemättä� Tietämättömyyttä esiintyy paitsi 
palvelunkäyttäjillä myös viranomaistahoilla� Asiakkaita ohjataan luukulta toiselle, 
koska ei aina osata antaa selkeitä ja täsmällisiä ohjeita� 

Kuntoutusjärjestelmän monimutkaisuus voi myös johtaa asiakkaiden eriarvoisuu-
teen� Järjestelmään paremmin perehtyneet asiakkaat ja asiantuntijan kanssa ”samaa 
kieltä puhuvat” omaavat paremmat mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita 
järjestelmän tuella� Jotta tasa-arvoisuus palveluiden käytössä toteutuisi, tarvitaan 
kuntoutuksen prosessin eri vaiheissa ohjausta ja tukea� (Härkäpää ym�, 2011�) Esi-
merkiksi työeläkelaitoksen lähettämän ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätök-
sen tai kuntoutuskehotuksen yhteydessä tulisi varmistaa, että päätöskirjeen saanut 
ymmärtää sen sisällön ja tietää mihin toimenpiteisiin hänen tulisi ryhtyä (Estama & 
Arola, 2011)� 

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän hajanaisuuden takia ammatillisessa kun-
toutusprosessissa usein tarvitaan tukihenkilöä, joka auttaa asiakasta eteenpäin pal-
veluverkostossa� Tällaisesta tukihenkilöstä on käytetty nimitystä kuntoutuksen 
palveluohjaaja tai kuntoutusluotsi (Lehdonvirta & Peltola, 2005; Notko, 2006)� 
Palveluohjaus on kuitenkin käsite, joka ei liity pelkästään kuntoutukseen� Perintei-
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nen palveluohjaus on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa yksilökohtainen asiakastyö (case 
management) on ollut yksi sosiaalityön menetelmistä 1920-luvulta lähtien�

Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata mitä palveluohjaus on ja miten sitä on 
toteutettu Kompassi-projektissa, jonka asiakkaina oli vajaakuntoisia työttömiä työn-
hakijoita ja sairauslomalta tai kuntoutustuelta töihin palaavia henkilöitä� Artikke-
lissa esitetään kolme palveluohjauksen toimintamallia, joiden pohjalta projektissa 
toteutettua palveluohjausta arvioidaan� Lopuksi pohditaan palveluohjauksen roolia 
ja merkitystä ammatillisen kuntoutuksen prosessissa� 

Palveluohjaus

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa, jossa pide-
tään tärkeänä luottamuksellisen suhteen muodostumista asiakkaan ja palveluohjaa-
jan välille� Palveluohjauksella voidaan tarkoittaa toisaalta asiakkaan ja työntekijän 
välistä yhteistyötä (case management), toisaalta palveluiden yhteensovittamista orga-
nisaatioiden tasolla (service coordination) (Rose & Black, 1985)� Suomessa palve-
luohjaus on herättänyt enemmän kiinnostusta 1990-luvulta lähtien, jolloin sitä on 
alettu soveltaa ja testata suomalaisiin olosuhteisiin� (Suominen & Tuominen, 2007: 
7; Blomgren, 2005)� Palveluohjausta on sittemmin toteutettu Suomessa eri tavoin ja 
sillä on erilaisia määritelmiä riippuen asiakasryhmästä (katso sivusto Palveluohjaus�
fi)� Työikäisten palveluohjausta on kehitetty muun muassa Ikaalisissa, jossa palvelu-
ohjaus juurtui osaksi peruspalvelujärjestelmää� Ikaalisissa palveluohjauksen tehtä-
väksi muodostui palvelujärjestelmän asiakasyhteistyön rakentaminen, koordinointi 
ja seuranta sekä asiakkaan tukeminen palveluprosessin aikana� (Reito, 2006�) 

Yksi tapa määritellä palveluohjausta on kuvata palveluohjauksen erilaisia toimin-
tamalleja� Toimintamallien kuvauksia löytyy niin ulkomaalaisesta kuin kotimaisesta-
kin kirjallisuudesta (esim� Mueser ym�, 1998; Simpson ym�, 2003; Pietiläinen & 
Seppälä, 2003; Suominen & Tuominen, 2007)� Mueser ym� (1998) ovat eritelleet 
mielenterveyskuntoutujien palveluohjauksessa kuusi erilaista mallia, jotka he ovat 
eritelleet kolmeen pääryhmään: palveluohjauksen perusmalli (standard case mana-
gement), kuntoutus- tai voimavaraorientoitunut palveluohjausmalli (rehabilitation-
oriented community care) ja intensiivinen yhteisömalli (intensive comprehensive 
care) (ks� Järvikoski ym�, 2000: 90–91; Notko & Järvikoski, 2004: 6–9; Notko, 
2006)� Samaa karkeaa luokitusta ovat käyttäneet Suominen ja Tuominen (2007: 
31–33), jotka nimeävät ryhmät perinteiseksi palveluohjaukseksi, voimavarakeskei-
seksi palveluohjaukseksi ja intensiiviseksi palveluohjaukseksi� 

Perinteisessä palveluohjausmallissa keskeistä on selvittää asiakkaan tarpeet, sovit-
taa palveluita yhteen sekä varmistaa yhteydet palveluntuottajiin� Yleinen palvelu-
ohjaus voi olla esimerkiksi siirtymävaiheen palveluohjausta� Asiakkaan ja palvelu-
ohjaajan välinen suhde ei ole keskeisellä sijalla tässä mallissa, vaan tavoitteena on 
ohjata asiakas hänen pyrkiessään löytämään sopivat palvelut ”palveluviidakossa”� 
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Voimavarakeskeisessä palveluohjausmallissa keskeisellä sijalla ovat asiakkaan omat 
tavoitteet ja voimavarat, eivät niinkään asiakkaan ongelmat ja sairaudet, ja toimin-
nalla pyritään auttamaan asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa ja samalla tukemaan 
hänen voimavarojensa vahvistumista� Palveluohjaaja toimii kumppanina ja tarvit-
taessa edunvalvojana� Intensiivisessä palveluohjausmallissa asiakkaan tilanne edellyt-
tää intensiivistä työotetta, mikä tarkoittaa, että yhden asiakkaan ohjaukseen käyte-
tään paljon aikaa ja palveluohjaajan asiakasmäärä on pieni� Palveluohjaaja osallistuu 
asiak kaan palveluiden suunnittelun lisäksi aktiivisesti asiakkaan hoitoon ja kuntou-
tukseen� (Suominen & Tuominen 2007: 31–33�) 

Jari Lindh (2007: 56) katsoo palveluohjauksen keinoksi koordinoida ja kanavoida 
kuntoutuksen eri palveluja ja toimintoja� Siinä asiakasta ohjataan käyttämään tarvit-
semiaan palveluja, jotka koordinoidaan suunnitelmien pohjalta tehdyksi tavoitteel-
liseksi kokonaisuudeksi� Voidaan puhua asiakaslähtöisestä, asiakkaan edut huomioi-
vasta työskentelystä� Sen tarkoituksena on luoda toimiva kokonaisuus, jossa on otettu 
huomioon asiakkaan tarpeet, tarjolla olevat palvelut ja toimintaa määräävät ehdot�

Ammatillisen kuntoutuksen palveluohjaus Kompassi-projektissa

Palveluohjausta on kuvattu kolmivaiheisena prosessina, jossa on aloitusvaihe, työ-
vaihe ja lopetusvaihe� Alkuvaiheen tavoitteena on kokonaiskuvan saaminen asiak-
kaan tilanteesta ja luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja palveluohjaajan välille� 
Työvaiheessa selvitetään ja päätetään, mitä palveluita asiakas tarvitsee ja mitkä 
tavoitteet saavutetaan asiakkaan oman aktiivisuuden kautta� Kun tavoitteet on saa-
vutettu, voidaan palveluohjaus lopettaa tai jättää lepäämään� Lepäämään jättämi-
nen mahdollistaa sen, että palveluohjaus voidaan aktivoida uudelleen asiakkaan sitä 
halutessa� (Suominen & Tuominen, 2007: 41–43�) 

Myös Kompassi-projektin järjestämästä palveluohjauksesta voi löytää nämä kolme 
vaihetta� Alkuvaihetta oli tällöin asiakkuuden käynnistymisvaihe, jonka pohjalta luot-
tamus asiakkaan ja kuntoutussuunnittelijan välille rakentui� Asiakkuuden käynnis-
tymisvaiheessa alkukartoituksen ja -haastattelujen myötä saatiin monipuolinen kuva 
asiakkaan kokonaistilanteesta� Työvaiheeseen kuului niiden palvelutarpeiden selvit-
täminen, joihin vastaaminen asiakkaan työllistymistavoitteen edistämisen kannalta 
oli hyödyllistä tai välttämätöntä� Palveluohjaus jatkui joidenkin asiakkaiden kohdalla 
myös sen jälkeen, kun prosessissa edettiin työnetsintään, työhönvalmennukseen tai 
koulutussuunnitteluun� Palveluohjaus ei siten ollut erillinen vaihe kuntoutusproses-
sissa, vaan se saattoi tarvittaessa jatkua muun toiminnan rinnalla kuntoutumis- ja 
työllistymisprosessin loppuvaiheisiin saakka� Palveluohjausprosessin lopetusvaiheessa 
oltiin viimeistään silloin, kun asiakas työllistyi tai kun asiakkuus projektissa päättyi� 

Tiivismuotoinen palveluohjaus sijoittui tavallisimmin välittömästi asiakkuuden 
käynnistymisvaiheen jälkeiseen aikaan� Kaikki asiakkaat eivät tarvinneet lainkaan 
tiivismuotoista selvittelytukea, vaan lähinnä tietopuolista tukea� Tiivismuotoisen 
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palveluohjauksen tarve ja määrä väheni yleensä työllistymisen tukemisen vaiheessa� 
Tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa palveluohjaajan rooli saattoi myöhemmässä vai-
heessa uudestaan vahvistua� 

Kompassi-projektin palveluohjaukselliset tarpeet voitiin ryhmitellä karkeasti 
kahteen osaan:

(1)  Ensimmäiseen kuuluivat asiat, joiden ratkaiseminen oli tärkeää, jotta asiak-
kaalla vapautuisi voimavaroja työllistymistavoitteiseen työskentelyyn� Kyse on 
silloin yleisestä palveluohjauksesta� Varsin usein tukea tarvittiin erilaisten talou-
dellisten ja sosiaalisten asioiden selvittelyssä� Tyypillinen esimerkki oli avusta-
minen lastenhoitoasioiden selvittämisessä, joka oli joidenkin asiakkaiden koh-
dalla välttämätön askel ennen työllistymisprosessin käynnistymistä�

(2)  Toiseen ryhmään kuuluivat asiat, jotka liittyivät suoranaisemmin ammatillisen 
kuntoutusprosessin eteenpäin viemiseen (ns. kuntoutuksen palveluohjaus)� Vai-
keasti hallittavaan palvelujärjestelmään liittyvät ongelmat tulivat Kompassi- 
projektin asiakkailla usein esiin jo varhaisessa vaiheessa� Palveluohjauksen avulla 
ratkottiin asiakkaiden palvelujen käyttöön liittyviä ongelmia ja pyrittiin löytä-
mään joustavia ratkaisuja palveluiden yhteensovittamiseksi, jotta polku kohti 
avoimia työmarkkinoita etenisi projektin asiakkuuden aikana� Palvelu ohjaajan 
apu oli tarpeen erityisesti silloin, kun haettiin ammatillisen kuntoutuksen pal-
veluita esimerkiksi Kelalta tai työeläkelaitokselta� Palvelu ohjauksella ja sen käy-
täntöjen kehittämisellä on usein haettu ratkaisua nimenomaan sirpaloituneen 
palvelujärjestelmän asiakkaille ja työntekijöille aiheuttamiin ongelmiin (Pietiläi-
nen & Seppälä, 2003: 23; Hänninen, 2007: 47)�

Projektissa arvioitiin kunkin asiakkaan kohdalla erikseen, miten asiakkaan palvelussa 
ensimmäisen vuoden aikana painottuivat 1) yksilöllisen tuen ja ohjauksen antami-
nen, 2) palvelujen suunnittelu ja järjestäminen tai 3) työhön ohjaus ja työn etsintä� 
Arviot annettiin prosenttiosuuksina siten, että eri osa-alueille (1–3) annettujen pro-
senttiosuuksien summaksi tuli kullakin asiakkaalla 100 %� Ensimmäisen vuoden 
aikana yli puolet työajasta oli 22 %:lla asiakkaista käytetty yksilölliseen tukeen ja 
ohjaukseen, 29 %:lla palvelujen suunnitteluun ja järjestämiseen, ja 31 %:lla työhön 
ohjaukseen ja työn etsintään� Muilla 18 %:lla asiakkaista eri työmuotoja käytettiin 
tasaisemmin niin, että mihinkään yksittäiseen toimintamuotoon ei käytetty puolta 
työajasta� Ensimmäisen vuoden aikana kuntoutussuunnittelijoiden työajassa painot-
tuivat palveluohjaukselliset tehtävät lähes kolmanneksella asiakkaista� Kahdeksalla 
asiakkaalla palvelujen suunnittelu ja järjestäminen vei 80 % työajasta� 

Projektin asiakkailla oli siis varsin runsaasti palveluohjauksen tarpeita� Projek-
tissa tarvittiin toisaalta asiakkuuden alkuvaiheen yleistä palveluohjausta, toisaalta 
palveluohjauksellista tukea ammatillisen kuntoutuksen prosessin osana� Projektin 
asiakkuuden aloittaneista 116 asiakkaasta kuudesosa oli sellaisia, joille kuntoutus-
suunnittelijoiden arvion mukaan ei pystytty lainkaan toteuttamaan työllistymis- tai 
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koulutussuunnitelmaa, vaan projektin tarjoamat palvelut jäivät kuntoutuksen suun-
nitteluun ja yleiseen palveluohjaukseen� 

Asiakkaat tunsivat huonosti ammatillisen kuntoutuksen toimijatahoja ja mah-
dollisia palveluja� Saattoi olla myös niin, että myöskään asiakkaan projektiin ohjan-
neella taholla ei ollut riittävästi tietoa näistä asioista� Jos asiakas ei saa tarvittavaa 
tukea prosessin eteenpäin viemiseksi varhaisessa vaiheessa, on vaarana, että asiak-
kaan ammatillisen kuntoutuksen käynnistyminen viivästyy tai ei käynnisty lainkaan 
(Estama & Arola, 2011)� Yhtenä syynä tähän oli selvästi ammatillisen kuntoutusjär-
jestelmän sirpalemaisuus ja palvelutarjonnan moninaisuus erilaisine reunaehtoineen� 
Taloudellinen toimeentulo työllistymis- tai kouluttautumissuunnitelmien toteutuk-
sen aikana oli olennainen kysymys jo suunnitelmia tehtäessä� Asiakkaille oli tärkeää 
saada selville, millainen toimeentulo heillä olisi suunnitelmien toteutusvaiheessa ja 
miten eri ammatillisen kuntoutuksen toimijatahojen mukanaolo vaikutti toimeen-
tuloon kuntoutustoimenpiteen aikana� Näiden asioiden selvittelyssä oli palvelu-
ohjaajalla tärkeä rooli� Alkuvaiheen jälkeen asiakkaat usein pystyivät itsekin hoita-
maan asioitaan eri organisaatioissa� 

Projektin palveluohjaus oli siten osaksi ns� perinteistä palveluohjausta (vrt� Notko, 
2006), johon kuului ohjaus tai avustaminen tarpeen mukaan palvelujärjestelmässä 
toimimisessa ja erilaisten lomakkeiden täytössä� Tämä palvelumuoto korostui eri-
tyisesti niiden asiakkaiden osalta, jotka olivat muuten omatoimisia eivätkä tarvin-
neet tukea arkielämän kysymysten ratkomisessa� Perinteistä palveluohjausta antavan 
henkilön tulee tuntea hyvin ammatillisen kuntoutuksen järjestelmä sekä terveys- ja 
sosiaalipalvelujen kenttä, jotta hän voi auttaa asiakasta� Hänen tulee tuntea kuntou-
tuksen toimijatahot ja heidän tarjoamansa palvelut sekä kriteerit palveluiden myön-
tämiselle� Hän tekee yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa ja tarvittaessa selvittää 
asiakkaan asioiden etenemistä� Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu myös yhteistyöver-
koston kokoaminen silloin, kun se näyttää tarpeelliselta, ja yhteistyön käynnistämi-
nen eri osapuolten välillä� 

Kompassi-projektin palveluohjauksen lähtökohtana oli toisaalta asiakkaan roh-
kaisu ja tukeminen niin, että hän pystyisi hoitamaan ja selvittelemään asioitaan 
itsenäisesti� Tavoitteena oli asiakkaan valtaistuminen tai voimaantuminen (esim� 
Järvikoski ym� 1999; Hokkanen, 2009), jolla kuvataan asiakkaan vaikuttamisen 
mahdollisuuksien ja vastuun ottamisen vahvistumista� Kompassi-projektissa asia-
kasta pyrittiin tukemaan hänen tarvitsemiensa palveluiden suunnitelmalliseen ja 
tavoitteelliseen käyttöön� Häntä opastettiin myös etsimään tietoja, joita hän tarvitsi 
kuntoutus- ja työllistymisprosessinsa eri vaiheissa� Tapaamisissa sovittiin siitä, mitä 
toisaalta asiakas ja toisaalta palvelunohjaaja seuraavaan tapaamiskertaan mennessä 
selvittävät, ja seurattiin yhdessä asioiden etenemistä� Silloin kun asiakas ei rohkaistu-
nut itse ottamaan yhteyttä sovittuihin tahoihin, palvelunohjaaja selvitti asian hänen 
puolestaan� Tuen määrää pyrittiin kuitenkin vähentämään prosessin kuluessa, jolloin 
asiakas hoiti asioitaan enenevässä määrin itse� Tavoitteena oli, että asioiden hoita-
miseen liittyvä hallinnan tunne vähitellen lisääntyy ja asiakas pystyy huolehtimaan 
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vaikeistakin asioista paremmin asiakkuuden päättymisen jälkeen� Liika tekeminen 
asiakkaan puolesta on haitaksi ja on tärkeätä löytää jokaiselle asiakkaalle sopiva 
tukemisen ja avun tarjoamisen määrä� Asiakasta ei saa auttaa tulevaisuutta ajatellen 
avuttomaksi, vaan tuen määrän on pikkuhiljaa vähennyttävä� 

Kompassi-projektin palveluohjauksessa korostuivat siten myös ns� voimavara-
keskeisen palveluohjauksen piirteet (vrt� Notko, 2006)� Asiakastyössä pyrittiin nosta-
maan esiin asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja� Asiakkaille annettiin tukea silloin 
kun he sitä tarvitsivat, mutta samalla kannustettiin heitä itse hoitamaan asioita� Sen 
sijaan intensiivisen palveluohjauksen piirteitä ei projektin palveluohjaukseen sisälty-
nyt; asiakastapaamiset rajoittuivat yleensä joko projektin tai yhteistyöorganisaation 
tiloihin ja enintään parin tunnin ajanjaksoon päivän aikana� 

Palveluohjauksesta työllistymis- tai kouluttautumisvaiheeseen

Suurin osa asiakkaista siirtyi alkuvaiheen ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun 
ja palveluohjauksen jälkeen työllistymis- tai kouluttautumisvaiheeseen� Silloin työ-
valmentaja oli asiakkaan ensisijainen tukihenkilö työhön ja koulutukseen liittyvissä 
asioissa� Palveluohjaus oli kuitenkin projektissa asiakkaan tarpeisiin perustuvaa toi-
mintaa, ja siihen liittyviä tarpeita oli myös asiakkaan ollessa työllistymis- tai kou-
luttautumisvaiheissa� Silloin palveluohjaus liittyi erilaisiin mahdollisuuksien selvit-
telyihin palvelujärjestelmässä ja hakemuspapereiden täyttöön liittyviin kysymyksiin� 
Näitä tilanteita olivat esimerkiksi työkokeilun aloitus tai palkkatukityön aloitus, jota 
edelsi palkkatukimahdollisuuksien selvittelyt�

Toiminnan kannalta tärkeää oli projektin työntekijöiden hyvä vuorovaikutus, 
koska yhdellä asiakkaalla oli kaksi tukihenkilöä (palveluohjaaja ja työhönvalmentaja) 
sekä työnetsijä� Projektin työntekijöiden keskinäiseksi tietojen vaihtamiseksi järjes-
tettiin viikoittain asiakastyön yhteinen tilannekatsaus, jossa käytiin läpi asiakkaiden 
tilanteet ja heidän sen hetkiset palvelutarpeensa� Tällä taattiin systemaattinen tieto-
jen vaihtaminen, kaikki työntekijät saivat samanaikaisesti tarvittavat tiedot asiak-
kaista, heidän tilanteittensa muutoksista ja palvelutarpeista� Palaverin lisäksi työn-
tekijät vaihtoivat tietoja päivittäin asiakastilanteiden niin vaatiessa�

Asiakkuuden päättäminen

Projektin asiakkuus päätettiin ainoastaan, jos molemmat osapuolet olivat yhtä mieltä 
asiakkuuden päättämisestä� Asiakkuuden päättäminen perustui siten aina asiakkaan 
kanssa käytyyn keskusteluun� Päättämiselle oli kaksi perustetta:

(1)  Ensimmäinen peruste oli se, että asiakas oli vielä niin varhaisessa vaiheessa 
kuntoutusprosessiaan, että hän ei pystynyt hyötymään projektissa tarjolla ole-
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vista palveluista, joiden päätavoitteena oli asiakkaan työllistyminen tai pääsy 
koulutukseen� Silloin jouduttiin toteamaan, että asiakas tarvitsi vielä sellaista 
tukea toimintakyvylleen ja arkielämään kuuluviin perustaitoihin, jota projekti 
ei voinut tarjota� Nämä asiakkaat ohjattiin yleensä työvoimapalvelu keskukseen 
tai muiden sosiaali- tai terveyspalvelujen piiriin� Osa asiakkaista oli vahvasti 
eläkeorientoituneita� Heitä neuvottiin eläkehakuprosessin eteenpäin viemiseen 
liittyvissä asioissa ennen asiakkuuden päättämistä� 

(2)  Toinen peruste asiakkuuksien päättämiselle oli se, että asiakas oli työllistynyt 
tai opiskelemassa eikä hän enää katsonut tarvitsevansa projektin tarjoamaa tu-
kea� Asiakkaalla oli näissä tapauksissa mahdollisuus ottaa uudestaan yhteyttä 
projektiin, mikäli hänelle ilmaantui tuen tarvetta� 

Palveluohjaaja huolehti projektissa ensisijaisesti yhteyksistä asiakkaan projektiin 
ohjanneeseen organisaatioon� Asiakkuuden päättyessä raportoitiin asiakkaan suos-
tumuksella kyseisen organisaation yhteyshenkilölle, mitä suunnitelmia oli tehty ja 
miten niissä oli edetty� Samalla kerrottiin myös työryhmän käsitys siitä, millaisesta 
palvelusta asiakas hyötyisi jatkossa� Tiedon välittäminen pyrittiin toteuttamaan 
siten, että palveluohjaaja kutsui koolle asiakkaan ja lähettäjäorganisaation yhteys-
henkilön� Aina palaverin järjestäminen ei kuitenkaan onnistunut, ja silloin tieto 
välitettiin yhteyshenkilölle kirjallisessa muodossa� Jos tiedettiin, että asiakas ei palaa 
hänet projektiin ohjanneen tahon asiakkaaksi, vaan asiakkuus siirtyi toiseen organi-
saatioon, projekti oli asiakkaan luvalla yhteydessä siihen� Näin toimimalla pyrittiin 
varmistamaan se, että tieto projektin ja eri organisaatioiden välillä siirtyy�

Myös silloin, kun asiakkuus päättyi asiakkaan työllistymiseen tai koulutukseen, 
oltiin yleensä yhteydessä asiakkaan lähettäneeseen tahoon ja tarpeen mukaan toimi-
tettiin kooste projektin aikaisesta toiminnasta� Myös työnantajille ja oppilaitoksien 
yhteyshenkilöille ilmoitettiin projektin tuen päättymisestä�

Kompassissa oli myös asiakkaita, jotka itse esittivät halukkuutensa asiakkuu-
den päättämiseen kuulumatta kumpaankaan edellä mainituista ryhmistä� He toivat 
esille, että olivat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseensa ja toimeentuloonsa� Esimerkiksi 
eräs asiakas ilmoitti halukkuutensa päättää asiakkuuden projektissa saatuaan jatkoa 
kuntoutustuelleen� Hän ei ollut valmis miettimään toimenpiteitä, joilla edistettäisiin 
työhön paluuta kuntoutustuen aikana� Oli myös asiakkaita, jotka ”katosivat” eikä 
heihin saatu uudelleen yhteyttä� Näitä asiakkaita yritettiin tavoittaa puhelimella, 
tekstiviestillä, sähköpostilla ja kirjeellä� Kun heihin ei saatu useista yrityksistä huoli-
matta yhteyttä, ilmoitettiin lähettäjäorganisaatiolle asiakkuuden päättymisestä� 

Lopuksi

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkailla on usein myös monenlaisia ns� palvelu-
ohjauksellisia tarpeita� Palveluohjausta voidaan tarvita erilaisten terveysongelmien 
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tai muiden kuntoutumisprosessin etenemistä vaikeuttavien asioiden hoitamiseksi, 
mutta ohjaavaa tukea tarvitaan myös ammatillisen kuntoutuksen prosessin eteen-
päin viemiseksi palvelujärjestelmässä� Tuki ja ohjaus voi osoittautua tarpeelliseksi 
kuntoutusprosessin monissa vaiheissa – kuntoutukseen hakeutumisessa, kuntoutuk-
sen suunnittelussa ja kuntoutuksen toteutusvaiheessa, ja sitä tarvitaan myös muuta 
kuntoutusta seuraavassa työllistymisen tai työhön palaamisen vaiheessa� Tutkimus-
ten perusteella vaikuttaa siltä, että ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat saavat usein 
tukea ja ohjausta liian vähän (esim� Estama & Arola, 2011; Gould ym�, 2012)� 

Kompassi-projektissa oli varauduttu siihen, että erityisesti pitkään työelämän 
ulkopuolella olleilla asiakkailla olisi erilaisia palveluohjauksellisia tarpeita – tervey-
dellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia – ja että näiden asioiden hoitaminen edellyttäisi 
projektin työntekijöiden antamaa tietoa, tukea tai kannustusta� Kävi myös ilmi, että 
monet projektin asiakkaat olivat ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen osalta 
vasta harkintavaiheessa: vaikka monet tekijät vetivät kohti työelämää, liittyi elämän-
tilanteeseen erilaisia asioita, jotka olivat työllistymistavoitteille selvästi vastakkaisia� 
Nämä asiakkaat olivat usein olleet aikaisemmin erilaisissa työkokeiluissa tai -har-
joitteluissa, ja silloin pelkkä harjoittelupaikan löytyminen ei kannustanut riittävästi 
eteenpäin, jos työn saaminen harjoittelupaikasta oli epävarmaa (vrt� Ollikainen, 
2008)� Heillä usko työllistymismahdollisuuksiin tai työssä selviytymiseen oli vähäi-
nen, ja tämän asenteen takana oli myös aimo annos realismia� 

Projektin alkuvaiheessa kaikki kuntoutussuunnittelijat hoitivat yleisiä tukihen-
kilön tehtäviä omien asiakkaidensa osalta, mutta muutaman kuukauden kuluttua 
päädyttiin nimeämään yksi kuntoutussuunnittelijoista palveluohjaajaksi� Hänen 
pää asiallisena tehtävänään oli hoitaa projektissa toisaalta yleiseen palveluohjaukseen 
liittyvät tehtävät, mutta toisaalta myös huolehtia asiakkaiden ja projektien työhön-
valmentajien tukena siitä, että erilaiset kuntoutuksen aikaiseen sosiaaliturvaan ja 
kuntoutustoimenpiteiden kustantamiseen liittyvät asiat tulisivat mahdollisimman 
ripeästi ja asiantuntevasti hoidetuksi� Tällaista työnjakoa on käytetty esimerkiksi 
maahanmuuttajien työllistämisprojektissa (Lehdonvirta & Peltola, 2005), jossa siitä 
oli saatu hyviä kokemuksia� Ratkaisun tarkoituksena oli toisaalta tukea mahdolli-
simman hyvin niitä asiakkaita, joilla oli sosiaalisia ja taloudellisia palvelutarpeita, 
mutta toisaalta myös taata se, että projektin työhönvalmentajat voisivat keskittyä 
mahdollisimman täysipainoisesti asiakkaiden kuntoutumisen etenemisen ja työllis-
tämisen kysymyksiin�

Ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää ns� perinteistä palveluohjausta voi antaa 
asiantuntija, joka tuntee palvelujärjestelmän riittävän monipuolisesti� Projektissa 
palveluohjaajan tehtäviin kuului myös toimiminen asiakkaan tukihenkilönä ja asian-
ajajana, joka piti huolen siitä, että asiakkaan oikeudet palvelujärjestelmässä tukevat 
otetuksi huomioon� 

Kuntoutuksen palvelujärjestelmässä on kiinnitetty viime vuosina aikaisempaa 
enemmän huomiota palveluohjauksen ja tuki- tai yhteyshenkilön tarpeeseen� Esi-
merkiksi Kela on aloittanut työkykyneuvonnan sairauspäivärahaa saaville ja kun-
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toutusta tarvitseville henkilöille (Kela, 2012) ja kuntakokeiluhankkeissa kehitetään 
palveluohjauksen toimintamalleja pitkään työttömänä olleille (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, 2013)� Osatyökyisten työllistymisen toimintakonseptin mukaan (Sosiaali- 
ja terveysministeriö, 2013) TE-toimistoihin ja työpaikkoihin nimetään työkyky-
koordinaattori, joka yhdessä osatyökykyisen henkilön ja eri palveluorganisaatioiden 
edustajien kanssa etsii ratkaisuja osatyökykyisen työssä jatkamisen tai työllistymisen 
mahdollistumiseksi� 

Ammatillisen kuntoutuksen käynnistymiseen, toteutumiseen ja seurantaan on 
viime aikoina ryhdytty aidosti enemmän kiinnittämään huomiota� Jari Lindhin 
(2013) mukaan kuntoutus on erilaisten toimintojen ja toimijoiden ikuisen yhteen-
sovittamisen ja yhteistoiminnan prosessi ja areena� Kuntoutuskoordinaattorin tai 
ammatillisen kuntoutuksen palveluohjaajan työlle on varmasti palvelujärjestelmäs-
sämme jatkossa tarvetta� Tarvitaan koordinaattoreita, jotka ohjaavat asiakkaita oikei-
den palveluiden piiriin ja huolehtivat ja seuraavat prosessien etenemisestä� 
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6. Työhönvalmennus – työllistymisen tuki
Johanna Sirviö ja Atte Alapuranen

Tausta

Nykyisiltä nopean muutoksen työmarkkinoilta poistuu jatkuvasti ihmisiä työkyvyt-
tömyyden tai eläköitymisen seurauksena, jolloin huolen aiheeksi on noussut suoma-
laisen hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointimenojen kasvu� Osalla työvoimasta pois-
tuvista työvoiman piirissä pysymiseen voidaan vaikuttaa yleisten toimenpiteiden, 
kuten eläkeiän noston, lisäksi myös kuntoutuksellisin toimenpitein� Ammatillisen 
kuntoutuksen toimenpiteillä pyritään ehkäisemään tai estämään syrjäytymisproses-
sin eteneminen ja varmistamaan yksilön osallisuus työelämään� 

Työhönvalmennus on yleiskäsite toiminnalle, jolla tuetaan ja edesautetaan kun-
toutujien työllistymistä tavallisille työmarkkinoille (vrt� Ylipaavalniemi, 2005)� Olli-
kainen (2008: 53) kuvaa sitä vaihtelevin tavoittein toteutettavaksi, vammaisille, osa-
työkykyisille ja pitkäaikaistyöttömille suunnatuksi toiminnaksi, jota voidaan soveltaa 
eri tilanteissa eri tavoin� Työhönvalmennusta käytetään monissa kuntoutusjärjestel-
missä ammatillisen kuntoutuksen keinovalikoiman toimenpiteenä, ja eri kuntoutus-
järjestelmillä on yksilöidympiä määritelmiä työhönvalmennuksesta ja sen sisällöstä� 
Härkäpää, Harkko ja Lehikoinen (2013) ovat selvittäneet Kelan ja te-toimistojen 
tarjoamaa työhönvalmennusta ja sen kehittämistarpeita� Tutkimuksessa todetaan, 
että nykymuotoisen työhönvalmennuksen tulokset ovat viime vuosina olleet melko 
vaatimattomat� Kehittämisen kohteeksi nostetaan mm� toiminnan tavoitteiden sel-
kiinnyttäminen ja palveluntuottajien osaamisen vahvistaminen etenkin työn etsin-
nän ja työnantajayhteistyön suuntaan�

Käsitykset työhönvalmennuksen keinoista ja sisällöistä ovat vaihdelleet� Perin-
teisesti työhönvalmennuksessa on korostettu kuntoutujan työkelpoisuuden ja työ-
markkinallisten valmiuksien kohentamista valmennuksen keinoin� Tuetun työllisty-
misen työhönvalmennus puolestaan korostaa sopivan työn löytämistä ja itse työssä 
tapahtuvaa valmentautumista� Kompassi-projektin työhönvalmennuksen toteutusta 
suunniteltaessa vahvana taustavaikuttajana oli ns� tuetun työllistymisen malli (esim� 
Härkäpää, 2005), jossa korostetaan tehokasta työn etsimistä, siinä tapahtuvaa työ-
kokeilua ja -harjoittelua ja mikäli mahdollista, sijoittumista työhönvalmentajan 
tuella samaan työhön� Ajatuksena on silloin, että annettava valmennus on työ-
tehtävä- ja työpaikkaspesifistä, ei yleistä� Mahdollisuuksia rajoittavat luonnollisesti 
alueel la vallitseva työllisyystilanne ja suomalaisten työnantajien rekrytointikäytän-
nöt� Työhönvalmennuksen tuloksia tarkasteltaessa tulokset olisi kuitenkin pystyt-
tävä suhteuttamaan myös toiminnan sisältöön: on tärkeätä tietää, miten työhönval-
mennusta on toteutettu�
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Kokkonen (2005: 22–31) katsoo tuetun työllistymisen työhönvalmennusproses-
sin koostuvan kolmesta päävaiheesta� Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu asiakkaaksi 
ohjautuminen asiakkaan työkyvyn eri osa-alueiden kartoittaminen sekä erilaisten 
tukien ja etuuksien selvittely� Toiseen vaiheeseen kuuluu työhönvalmennus ja työ-
harjoittelu, työn etsiminen, työnantajayhteyksien luominen ja työtehtävien sovit-
taminen asiakkaan osaamiseen� Kolmanteen vaiheeseen sisältyy työsuhteen aloit-
taminen, työsopimusasiat, sopimus jatkuvasta tuesta ja myöhemmässä vaiheessa 
– integroitumisen tapahduttua – tuen vähentäminen� 

Tuetun työllistymisen eurooppalainen järjestö (EUSE, 2010) kuvaa puolestaan 
toimintaa viitenä osin päällekkäisenä osavaiheena, eri tehtäviä hieman eri tavalla 
painottaen� Ensimmäisenä on asiakkaan sitoutuminen toimintaan, toisena amma-
tillisten kiinnostusten ja valmiuksien yhteinen selvittely, kolmantena työn etsiminen 
ja löytäminen, neljäntenä työnantajan sitouttaminen prosessiin ja viidentenä työ-
valmentajan tuki, joka voi tapahtua joko työpaikalla tai sen ulkopuolella (kuvio 1)� 

Vocational Profiling

Client Engagement

Job Finding

Employer Engagement

On and Off the Job Support

K u v io 1�  Tuetun työllistymisen viisi vaihetta (EUSE, 2010)�

Kompassi-projektin työhönvalmennusta kuvataan seuraavassa neljänä vaiheena: 

(1)  Työllistymisen valmistelu, joka sisältää sekä yhdessä asiakkaan kanssa tapah-
tuvaa suunnittelua ja vaihtoehtojen tutkimista että työn etsintää� Asiakkaalle 
pyritään antamaan sellainen hänen tarpeitaan vastaava tuki, jonka avulla hänen 
motivaationsa ja uskonsa tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi vahvistua� 

(2)  Työhön kiinnittyminen, jolla viitataan vaiheeseen, jossa yhteyksiä työelämään 
konkreettisin toimin rakennetaan ja joka johtaa työllistymiseen� Vaiheeseen voi 
kuulua erilaisia tutustumiskäyntejä työpaikoille tai työpaikalla tapahtuvaa työ-
kokeilua ja työharjoittelua� 
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(3)  Työssä tukeminen, jolla tarkoitetaan työhön sijoittumisen jälkeistä tukea sekä 
työllistyneelle asiakkaalle että hänen työnantajalleen� 

(4)  Tuen häivyttäminen, joka viittaa siihen vaiheeseen, jossa tukea ei enää tarvita� 
(Kuvio 2�) 

Työnetsintä on työhönvalmennuksen kiinteä osa� Sitä toteutettiin projektissa aluksi 
muun työn ohessa� Projektin loppupuolella toteutetussa työnjakomallissa toinen työ-
hönvalmentajasta keskittyi työnetsintään, jolloin toisen työhönvalmentajan aika vapau-
tui varsinaiseen työhönvalmennukseen� Tätä tehtävien eriyttämistä pidettiin onnistu-
neena ratkaisuna siksi, että työn etsintä tehostui ratkaisun myötä� Palveluohjaus oli 
Kompassi-projektin palvelumallissa erillisenä palvelumuotona työhönvalmennuksen ja 
työnetsinnän rinnalla� Eriyttämällä tehtäviä voitiin tarkastella tilannekohtaisesti asiak-
kaan tarvitsemaa tukea ja näin ollen kohdentaa palvelua paremmin ja tehostaa pro-
sessin etenemistä� Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteydenpito sekä 
työntekijöiden kesken että ennen kaikkea työntekijöiden ja asiak kaan kesken�

Palveluohjaus (asiakkaan tarvitessa)

Työhönvalmennus

Työnetsintä

Tuen  
häivyttäminen

Työssä  
tukeminen

Työhön  
kiinnittyminen

Työllistymisen 
valmistelu

K u v io 2�  Työhönvalmennuksen vaiheet Kompassi-projektissa�

Työllistymisen valmisteluvaihe

Projektin työhönvalmennus perustui asiakkuuden käynnistymisvaiheessa tehtyyn 
tilannekartoitukseen, jonka tarkoituksena oli luoda yhteinen käsitys asiakkaan pal-
velutarpeista, tavoitteista ja työllistymiseen liittyvistä kiinnostuksista ja valmiuksista 
(katso luku 4)� Käytyjen keskustelujen myötä hahmoteltiin vastausta siihen, onko 
asiakas suuntautumassa ensisijaisesti työhön vai koulutukseen vai ovatko hänen kiin-
nostuksensa mahdollisesti muualla� Työllistymisen valmisteluvaiheessa oli tärkeää 
yhteisen näkemyksen luominen työllistymiseen tähtäävien toimenpiteiden sisällöstä�

Työllistymisen valmisteluvaiheeseen sisältyi erilaisia asioita: mahdollisten koulu-
tustarpeiden ja koulutusmahdollisuuksien selvittelyä, työnhakutaitojen harjoittelua tai 
kertaamista, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen valmistamista tai päivittämistä, työ-
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elämän pelisääntöjen opettelua, erilaisia toimintavaihtoehtoja pohtivia ja sitä kautta 
myös motivaatiota lisääviä keskusteluja sekä keskustelua työnantajan kohtaamisesta ja 
kontakteista� Keskeisiä kysymyksiä asiakkaan toimintasuunnitelmaa tarkennettaessa 
olivat, mikä tai mitkä alat asiakasta kiinnostavat ja lähdetäänkö työllistymistä tavoit-
telemaan aikaisemman työkokemuksen ja koulutuksen pohjalta vai suunnataanko 
koulu tuksen tai aikaisemman harrastustoiminnan antamien valmiuksien kautta 
uudelle alalle� Työhönvalmentajan, asiakkaan ja työnetsijän yhteisissä palavereissa 
pohdittiin, millaisiin työpaikkoihin asiakas haluaa tutustua ja edelleen, millaista työtä 
hän niissä mahdollisesti lähtisi tavoittelemaan (sektori, tehtävät, räätälöintien tarve)� 

Työllistymisen valmisteluvaiheessa toteutuneita toimintoja on kuvattu kuviossa 
3� Kuvio perustuu lomakkeisiin, joihin kuntoutussuunnittelijat kirjasivat asiakas-
kohtaisesti projektin toimenpiteitä ja tapahtumia� Työllistymisen valmistelu vaiheen 
sisällöt oli lomakkeessa annettu valmiina vastausvaihtoehtoina, joista kuntoutus-
suunnittelijat valitsivat kunkin asiakkaan kohdalla toteutuneet toimenpiteet� Asi-
akkaalle sopivia ja kiinnostavia työaloja selvitettiin kaikista asiakkaista 70 %:n 
kanssa� Keskustelu oli tässä vaiheessa laaja-alaista ja pohjusti sekä mahdollisia opis-
kelusuunnitelmia että työllistymisen tavoitteita� Uusien vaihtoehtojen löytämisen 
tarve perustui yleensä siihen, ettei aikaisempaan työhön voitu sairauden tai vamman 
vuoksi palata tai työtä ei pystytty tekemään� Toisinaan taas työtä ei ollut tarjolla 
omalla alalla, jolloin oli pohdittava uutta, kiinnostavaa alaa� Myös silloin, kun alan 
vaihto edellytti tutkintoon tähtäävää koulutusta, alasta keskusteltiin ja tosinaan sii-
hen tutustuttiin lähemmin työkokeilun avulla�

Koulutuspaikan etsintä

Yhteydenottoja työpaikkoihin 70

70

65

45

31

24

22

Työpaikkoihin tutustuminen

Sopivan työalan ja -tehtävän etsiminen

Ansioluettelon laatiminen

Työpaikan etsiminen

Työhakemuksen laatiminen

Työhaastatteluun valmistautuminen

Työhaastattelun harjoittelu

50 6030 40 70200 10

16

7

K u v io 3�  Työllistymisen valmisteluvaiheen sisällöt työhönvalmennukseen  
osallistuneiden asiakkaiden osalta, % (n=116)�
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Valmisteluvaiheeseen kuului keskeisenä osana työnetsintä� Tuetussa työllistymi-
sessä korostetaan yleensä sen ripeyttä ja työmahdollisuuksien etsimistä ennen muuta 
avoimilta työmarkkinoilta (Härkäpää, 2005: 33)� Yhteydenotot työpaikkoihin ja 
työnetsintä olivat työhönvalmentajien merkintöjen mukaan yleisiä työllistymisen 
valmisteluvaiheen sisältöjä� Työnetsinnän avulla pyrittiin löytämään asiakkaan kiin-
nostusten, valmiuksien, työkyvyn ja senhetkisen elämäntilanteen kannalta sopiva 
työpaikka� Työpaikkaa etsittiin sekä harjoittelun kautta työhön kiinnittymisen 
näkökulmalla että suoraan työhön suuntaavalla näkökulmalla� Työnetsintää käsitel-
lään seuraavassa erikseen�

Samaan aikaan, kun työnetsijä kartoitti asiakkaalle sopivia paikkoja, työhönval-
mentaja ja asiakas kertasivat työnhakuun ja työelämän pelisääntöihin liittyviä asioista� 
Ansioluettelo ja työhakemus laadittiin noin neljänneksen työhönvalmennuksen asiak-
kaan osalta� Hyvin yleistä oli, että asiakkailla oli hyvin laaditut työnhaun asiakirjat val-
miina, jolloin valmistelevassa vaiheessa vain keskusteltiin työnhakutaidoista� Muuta-
man kohdalla harjoiteltiin itse työhaastattelutapahtumaa� Valmisteluvaiheen toiminta 
nojasi kuitenkin vahvasti yksilölliseen tarpeeseen� Osalla asiakkaista oli selkeä koulu-
tussuunnitelma, jolloin keskityttiin käytännön opiskelujärjestelyiden suunnitteluun� 

Työllistymisen valmisteluvaiheessa myös asiakkaita kannustettiin osallistumaan 
työnhakuun� Kun asiakkaan intresseihin sopiva työpaikka löytyi, keskusteltiin 
yhdessä paikasta ja pohdittiin samalla, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon sovit-
taessa tutustumiskäyntiä työpaikalle� Paras kuva työmahdollisuuksista saadaan, kun 
yritykseen tutustutaan paikan päällä� Kokkonen (2005: 26) pitää tehokkaana tapana 
työnantajien lähestymiseen puhelinsoittoa ja vierailun järjestämistä� Asiakkaan omien 
työnantajakontaktien vahvistamiseksi asiakasta kannustettiin yleensä itse ottamaan 
kontakteja niihin työnantajiin, jotka yhteisen keskustelun perusteella tuntuivat asiak-
kaalle sopivilta� Työnantajilta tulleen palautteen mukaan etenkin teknisen alan työn-
antajat pitivät positiivisena asiana sitä, että asiakas on itse yhteydessä työnantajaan� 
Usein asiakas ja työvalmentaja tutustuivat kuitenkin työpaikkaan yhdessä� 

Koulutuspaikan etsintä nousi työllistymisen valmisteluvaiheen sisällöksi 45 %:lla 
asiakkaista� Usein samaan aikaan oltiin myös yhteydessä työnantajiin� Kyseessä oli-
vat tällöin joko osatutkintoina työn ohessa suoritettavat opinnot tai opiskelualaan 
tutustuminen työkokeilulla� Muutamien asiakkaiden kohdalla selviteltiin oppisopi-
muskoulutuksen mahdollisuuksia� Myös yksilöllisiä työn ja koulutuksen yhdistelmiä 
suunniteltiin jonkin verran erityisesti silloin, kun asiakkaalla oli kiinnostus päivit-
tää osaamistaan tai hankkia lisäkoulutusta täsmäkoulutuksena� Osalla asiakkaista 
oli selkeät suunnitelmat koulutukseen eikä tarvetta tutustumisjaksolle työssä silloin 
yleensä ollut� Myös kouluttautuminen uuteen ammattiin tapahtui työllistymisen 
tavoitteella, vaikka se edellyttikin toteutuakseen pitkän aikavälin seurantaa�
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Työnetsintä osana työllistymisen valmisteluvaihetta

Työpaikkaa etsitään käyttäen hyväksi erilaisia verkostoja ja tiedonhakukanavia� Työn 
mahdollisuuksien hahmottamisessa auttaa paikallisen elinkeinoelämän tuntemi-
nen sekä työpaikkatuntemus (Pikkusaari, 2012: 29–31�) Kompassi-projektin työn-
etsintää voidaan kuvata kahtena toisiinsa liittyvänä toimintatapana:

(1)  Yleinen työpaikkojen ja työvoimatarpeiden kartoitus alueella. Työnetsijä kartoitti 
alueen työpaikkoja ja niiden potentiaalisia työvoimatarpeita yleisellä tasolla, il-
man yksityiskohtaisempia tavoitteita� Tällä tavoin selvitettiin alueella olevia työl-
listymisen mahdollisuuksia ja työnantajien tarpeita sekä kyseisellä hetkellä että 
tulevaisuudessa� Etsintä kohdistui sekä työpaikkoihin, jotka eivät olleet julkisesti 
haussa, mutta myös yleisiä työpaikkailmoituksia seurattiin aktiivisesti� Työnetsijä 
oli yhteydessä työnantajiin puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamisten muodossa� 

(2)  Asiakkaalle sopivan työn etsiminen. Toisenlaisessa tilanteessa ollaan silloin, 
kun työnetsijä etsii yhdelle asiakkaalle sopivaa työpaikkaa� Silloin työnhaku 
ja työnantajayhteyksien luominen eivät voi perustua pelkästään työnantajien 
työvoima tarpeiden yleiseen kartoitukseen tai avoinna oleviin työpaikkoihin, 
vaan työn etsintä on suunnattava asiakkaan kiinnostusten, tavoitteiden ja val-
miuksien mukaan (Härkäpää ym�, 2000: 54)� Vaihtoehtojen pohtiminen voi 
tässäkin tilanteessa käynnistyä työnetsijän suorittamasta yleisestä kartoituk-
sesta: työnetsijällä saattoi olla suoraan mielessä työnantaja, johon asiakkaan 
kannattaisi käydä tutustumassa� Usein se vaati kuitenkin erillistä etsintää, joka 
keskittyi jollekin yhdessä sovituista työaloista� Ennen työnetsinnän aloittamista 
käytiin yhteinen keskustelu asiakkaan, työhönvalmentajan ja työnetsijän välillä� 
Työnetsijä tutustui asiakkaan osaamisalueisiin ja kiinnostuksiin ja niihin aloi-
hin, jotka asiakkaan terveydentilan tai kiinnostusten vuoksi jouduttiin sulke-
maan työnetsinnän ulkopuolelle� 

Tehokkaimman kontaktin työnantajiin sai henkilökohtaisten tapaamisten kautta� 
Työnetsijän tutustumiskäynnit sovittiin työnantajan kanssa yleensä puhelimitse etu-
käteen, jotta molemmilla osapuolilla olisi riittävästi aikaa valmistautua tapaamiseen� 
Yhteydenotoissa työnantajiin pyrittiin yleisen tilannekartoituksen lisäksi selvittä-
mään myös työnantajien mahdollista tarvetta löytää työntekijöitä sellaisiin uusiin 
tehtäviin, jotka keventäisivät jo olemassa olevan työvoiman työtaakkaa ja lisäisivät 
sitä kautta tehokkuutta työpaikalla� Työnantajilta saadun palautteen mukaan tällai-
sille tehtäville oli usein tarvetta, mutta usein taloudelliset resurssit eivät antaneet 
niihin mahdollisuutta� Tällä tavoin löytyneet potentiaaliset tehtävät olivat pääasiassa 
osa-aikaisia, mutta sopivat esimerkiksi henkilölle, joka ei terveydentilansa vuoksi 
kyennyt työskentelemään täysiaikaisesti� 

Pyrittiin huolehtimaan myös siitä, että työnantajiin otettiin kontakti myös ensim-
mäisen tuloksettoman kontaktin jälkeen� Usein työnantajilla ei juuri ensimmäisellä 
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yhteydenottohetkellä ollut työtä tarjolla� Työnantajilta otettiin tavaksi kysyä, milloin 
työtä voisi olla tarjolla tai milloin ylimalkaan voisi olla uudemman kerran yhteydessä� 
Työnetsijän ottaessa seuraavan kerran yhteyttä hänellä saattoi olla jo tiedossa hen-
kilö, jolle työnantajan tarjoamat tehtävät voisivat sopia� Todettiin, että työnantajiin 
kannattaa olla yhteydessä aina silloin tällöin, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti työ-
elämässä ja pysyvän kontaktin ansiosta onnistuneita työllistymisiä voi syntyä� 

Työnetsintä ei luonnollisestikaan rajoittunut ainoastaan uusien työnantajien 
työpaikkojen kartoittamiseen, vaan työtä etsittiin myös niiltä työnantajilta, jotka 
olivat jo aikaisemmin ottaneet asiakkaita työkokeiluun tai työhön� Esimerkiksi 
ohjauskäyntien yhteydessä työhönvalmentajan oli helppo ottaa työnantajan kanssa 
puheeksi uusien työntekijöiden tarve� Työnantajan kynnys ottaa uusia työntekijöitä 
projektin asiakkaista oli yleensä positiivisten kokemusten jälkeen matalampi kuin 
muuten� Työnantajia pyydettiin myös ottamaan yhteyttä projektiin, mikäli ilmeni 
tarvetta uudelle työvoimalle� Muutama työnantaja tekikin niin� 

Työnetsijä pyrki aloittamaan yksittäiselle asiakkaalle sopivan työpaikan etsimi-
sen heti sen jälkeen, kun oli tutustunut asiakkaaseen ja sai sen käsityksen, että asia-
kas oli valmis suuntaamaan työelämään� Härkäpää (2005: 36) korostaa, että tuetun 
työllistymisen yksi periaatteista on, että kunnioitetaan asiakkaan omia valintoja� 
Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että asiakas saisi työpaikan, jossa hän viihtyy, 
mutta myös se, että työnantaja saa työtehtävään sopivan työntekijän� Työnetsinnän 
tuottamien tietojen kautta asiakas voi saada tietoa hänelle ennestään tuntematto-
mista yrityksistä ja työmahdollisuuksista� Uusien mahdollisuuksien avautuminen on 
yleensä motivoivaa ja voi tuottaa sellaisia positiivisia kokemuksia, joita asiakas tar-
vitsee pystyvyytensä lujittumiseksi� Joskus potentiaalinen yhteistyö kariutui siihen, 
että asiakas ilmoitti, ettei syystä tai toisesta halua kyseiseen paikkaan töihin� Vah-
vat ennakkokäsitykset saattoivat johtua tuttavilta kuulluista tarinoista, mutta myös 
omista huonoista kokemuksista� Avautunutta mahdollisuutta pyrittiin kuitenkin 
käyttämään hyväksi jonkin toisen asiakkaan työllistymisessä�

Kun työnetsijä otti ensimmäistä kertaa yhteyttä työnantajaan, hän esitteli ly-
hyesti projektin toimintaa, tavoitteita ja asiakaskuntaa� Yksi työnetsijän tärkeimmistä 
tehtävistä olikin kertoa työnantajille asiakkaiden potentiaalista työntekijöinä sekä 
siitä, millaista tukea projekti voi tarjota työnantajalle� Erityisesti hän kertoi työhön-
valmentajan antamasta tuesta, joka saattoi madaltaa työnantajan kynnystä ottaa pro-
jektin asiakkaita palvelukseen� Työnantajalle kerrottiin myös jo tässä vaiheessa työ- 
ja elinkeinohallinnon taloudellisista tukimuodoista ja siitä, että hän saa tarvittaessa 
apua tukien selvittelyyn ja niiden hakemiseen� Melko usein työnantajat pyysivät pro-
jektista lisätietoa sähköpostitse ennen tapaamista� Silloin kun työn antajat suhtautui-
vat varauksellisesti, oli varauksellisuuden taustalla usein aikaisempia epäonnistuneita 
kokemuksia� Tavoite 3 -ohjelman hankkeille suunnatussa kyselyssä yritysten tilanne, 
projektin markkinointi ja kontaktit yrityksiin, luottamus ja avoimuus työnantaja-
yhteistyössä sekä projektin tarjoama tuki ja ohjaus työnantajalle ja asiakkaalle olivat 
keskeisiä tekijöitä työllistämisessä� (Ala-Kauhaluoma ym�, 2005: 96–99�)
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Työnetsijä pyrki myös pitämään kirjaa siitä, mihin työnantajiin hän oli ollut 
yhteydessä ja millainen vastaanotto työnantajien suunnalta oli ollut, ja työhön-
valmentaja täydensi tarvittaessa tietoja� Kirjauksen hyvänä puolena oli, että tieto 
oli myös niiden henkilöiden käytettävissä, jotka eivät itse olleet olleet yhteydessä 
työnantajaan� Projektin loppupuolella tosin havaittiin, että työnantajakäyntien ja 
yhteydenottojen kirjaus olisi voinut olla huomattavasti täsmällisempää� Työnetsijä 
välitti työryhmälle ajantasaista tietoa uusista työpaikoista myös viikoittain pidettä-
vissä palavereissa, joissa käytiin läpi asiakkaiden tilanne ja mahdolliset suunnitel-
mien muutokset sekä pohdittiin mahdollisia työpaikkoja� 

Kaikista asiakkaista 68 %:lla muodostui yhteys työnantajaan projektin aikana, ja 
keskimääräinen aika asiakkuuden aloittamisesta ensimmäiseen työnantajakontaktiin 
oli seitsemän viikkoa� Kahdella kolmasosalla asiakkaista yhteydenotto tapahtui kuu-
kauden sisällä� Neljännes yhteydenotoista suuntautui palvelualoille, ja seuraavaksi 
suurimmat alat olivat terveydenhuolto- ja sosiaaliala sekä tekninen ala� Nämä kolme 
alaa kattoivat yli 60 % työnantajayhteyksistä� Hallinto- ja toimistotyöhön, kaupalli-
seen työhön sekä teolliseen ja rakennustyöhön suuntautui pääosa muista yhteyden-
otoista� Suuri osa etsittävistä töistä oli erilaisia avustavia tehtäviä� 

Työhön kiinnittymisen vaihe

Työhön kiinnittymisen vaiheella tarkoitettiin projektissa ns� kentälle suuntaavaa ja 
siellä tapahtuvaa toimintaa, ts� tutustumiskäyntejä työnantajien luona, työllistymi-
sen tavoitteella järjestettäviä työkokeilujaksoja sekä varsinaisen työllistymisen valmis-
telua� Tutustumiskäynneillä työnantajien luona asiakas esitteli omaa osaamistaan ja 
kiinnostustaan alaa tai työnantajaa kohtaan� Mikäli työnantaja kiinnostui asiakkaan 
osaamisesta ja työpanoksesta, voitiin yhdessä sopia suunnitelmasta, työkokeilusta 
tai työharjoittelusta ja mahdollisesti jo työllistämisestä� Suunnitelman lähtökohtana 
olivat sekä työnantajan että asiakkaan intressit, työnantajan tiedon ja tuen tarpeet 
sekä mahdollisuudet erilaisten tehtävien kokeiluun tai töiden räätälöintiin� Mikäli 
työpaikka oli lähtökohtaisesti asiakkaan intresseihin sopiva ja työnantajalla tarvetta 
työvoimalle, ensimmäisessä tapaamisessa voitiin jo sopia työkokeilusta� Mikäli sopi-
mukseen työkokeilusta ei päästy, asiakkaan kanssa palattiin uusien vaihtoehtojen 
pariin ja käytiin jälleen keskustelua eri vaihtoehdoista työnetsijän kanssa�

Työkokeilu tai työharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua työhön ja val-
mentautua työtehtäviin ennen työllistymistä� On kuitenkin korostettu sitä, että 
jos tavoitteena on asiakkaan työllistyminen työpaikkaan hyvin menneen työkokei-
lun päätteeksi, on tärkeää neuvotella tästä mahdollisuudesta työnantajan kanssa jo 
ennen työkokeilu- tai työharjoittelujakson aloittamista (Härkäpää, 2005: 33–39)� 
Myös Pikkusaari (2012: 57) toteaa, että työkokeilupaikan löytyminen ei vielä takaa 
työllistymistä� Siksi tulisi mieluiten etsiä työkokeilumahdollisuutta sellaisilta työn-
antajilta, jotka harkitsevat työvoiman lisäämistä tai tarvitsevat uutta työvoimaa� 
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Kompassi-projektissa pyrittiin asiakkaiden työhön kiinnittymistä edistämään 
esimerkiksi TE-toimiston, Kelan tai työeläkelaitoksen rahoittaman työkokeilun, 
työelämävalmennuksen tai työharjoittelun avulla� Näistä työhön kiinnittymi-
sen näkökulmalla järjestetyistä jaksoista käytetään seuraavassa yleisnimitystä ”työ-
kokeilu” ammatillisen kuntoutuksen järjestäjätahosta riippumatta� Asiakkaista 62 
(53 %) osallistui jossakin asiakkuuden vaiheessa tällaiseen jaksoon� Ennen jakson 
alkua käytiin läpi tai kerrattiin asiakkaan kanssa yleisiä työelämävalmiuksia, kuten 
työyhteisössä toimimiseen ja sovittujen työaikojen noudattamisesta liittyviä asioita� 
Erityisesti sovittiin siitä, keneen ollaan yhteydessä, jos työkokeilun aikana ilmenee 
ongelmia� Joskus selvitettiin myös asiakkaan kanssa kulkuyhteyksiä työpaikalle� 
Yhdessä työnantajan tai työyksikön edustajan kanssa saatettiin sopia, millä tavoin 
asiakas toivoi tulevansa esitellyksi työyhteisölle� 

Työllistymistä edeltävä työkokeilu suunniteltiin usein niin, että myös työhönval-
mentajalla oli mahdollisuus tarvittaessa seurata työskentelyn sujumista� Työkokeilun 
seurantakäytännöistä sovittiin yhdessä työnantajan ja asiakkaan kanssa� Huolellisella 
seurannalla tähdättiin asiakkaan parempaan sitoutumiseen, mutta myös siihen, että 
työkokeilu osoittautuisi työnantajan kannalta hyödylliseksi ja herättäisi kiinnostusta 
myös työkokeilijan työllistämiseen� Työnantajan kanssa sovittiin, milloin työhön-
valmentaja voi vierailla työpaikalla ja kuinka usein pidettäisiin yhteisiä palavereja� 
Mikäli asiakas piti tärkeänä, että työhönvalmentaja oli mukana ensimmäisenä päi-
vänä, myös tästä sovittiin työnantajan kanssa� Projektissa oli myös asiakkaita, jotka 
eivät halunneet työhönvalmentajaa työpaikalle� Heidän kohdallaan työkokeilun ete-
nemistä seurattiin puhelinkontaktein tai projektin tiloissa järjestetyin tapaamisin� 

Työkokeilun aikana työhönvalmentaja tapasi asiakasta työpaikalla tavallisim-
min noin kahden viikon välein� Silloin kun siihen oli tarvetta, vierailut tapahtuivat 
tiheämmin ja saattoivat kestää pidempään� Ohjauskäynnillä työvalmentaja tapasi 
toisinaan asiakkaan ja työnantajan yhdessä, toisinaan kummankin erikseen, jolloin 
molemmilla osapuolilla oli mahdollisuus arvioida harjoittelun sujumista itsenäisesti� 
Työhönvalmentajan kannalta oli tärkeää kuulla, miten asiakas koki työn ja siihen 
kuuluvat tehtävät: missä hän koki pärjäävänsä ja mitkä hän mahdollisesti koki han-
kalaksi suorittaa� Myös työyhteisöön liittyvät kysymykset olivat tärkeitä� Yhtä tär-
keää oli antaa työnantajalle mahdollisuus arvioida työntekijän suoriutumista työstä� 
Työhönvalmentaja keskusteli siten työnantajan kanssa – asiakkaan luvalla – myös 
kahden kesken� Silloin, kun kaikki osapuolet olivat samaan aikaan paikalla, työval-
mentajan tehtävänä oli keskustelun ohjaaminen niin, että keskeiset työn sujumiseen 
tai yhteistyön onnistumiseen vaikuttavat tekijät nousivat esiin� Ilmenneisiin ongel-
miin oli silloin mahdollisuus puuttua heti� 

Toisinaan havaittiin, että työnantajan antama palaute ei vastannut toteutunutta 
suoriutumista työssä� Vaikka työnantajan edustaja oli havainnut suoriutumisessa 
ongelmia, hän saattoi antaa palautetta niin yleisellä tasolla, että ongelmat eivät tul-
leet ilmi� Oli tavallaan helpompaa pukea palaute yleiseen positiiviseen asuun ja jät-
tää vaikeammat kysymykset sivuun� Asiakkaan ja työhönvalmentajan on kuitenkin 
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tärkeää saada palautetta myös niistä tekijöistä, jotka ovat työn tekemisessä keskeisiä 
haasteita ja osaltaan vaikeuttavat työn saamista: tällaisiin asioihin olisi pyrittävä työ-
hönvalmentajan tuella vaikuttamaan� Työkokeilun yhteydessä korostettiinkin työn-
antajalle realistisen palautteen merkitystä� 

Työkokeilun päätteeksi työnantaja antoi asiakkaan työskentelystä kirjallisen palaut-
teen, joka käytiin läpi yhteisessä tapaamisessa asiakkaan ja työnantajan kanssa� Palaut-
teessa työnantaja arvioi työhön liittyvän tehtäväkohtaisen suoriutumisen ja osaamisen 
lisäksi asiakkaan yleisiä työelämätaitoja� Näitä olivat muun muassa vuorovaikutus-
taidot, motivaatio ja sitoutuminen työhön, oma-aloitteisuus, sääntöjen ja ohjeiden 
ymmärtäminen ja noudattaminen� Näiden lisäksi työnantaja arvioi myös alan tai työn 
sopivuutta asiakkaalle sekä asiakkaan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita� 

Kompassi-projektin asiakkaiden työkokeilu tapahtui usein joko työhallinnon toi-
menpiteenä tai eri eläkelaitosten kustantamana� Palautteen merkitys oli hieman eri-
lainen työkokeilun taustatahosta ja työkokeilun tarkoituksesta riippuen� Esimerkiksi 
työeläkelaitoksille annettiin työkokeilusta palaute, jossa työnantajan arvio oli tär-
keä osa alan sopivuuden arvioinnin ja ammatillisten jatkosuunnitelmien tekemisen 
kannalta� Yhteistyökokemukset eri järjestäjätahoihin olivat pääosin hyviä� Projektin 
kokemus oli kuitenkin, että projektin tarjoama työvalmentajapalvelu oli yleensä tar-
peellinen kaikissa työkokeilutilanteissa� Työpaikalla toteutettavaa työkokeilua kus-
tantavat tahot eivät useinkaan pyri seuraamaan työkokeilun sujumista, vaan odotta-
vat työnantajan antamaa loppulausuntoa� 

Yhteisessä palautekeskustelussa asiakkaan ja työnantajan kanssa pyrittiin poh-
timaan alan soveltuvuutta myös toimintakyvyn näkökulmasta� Pyrkimyksenä oli 
avoin keskustelu asiakkaan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista, mutta myös työ-
paikan piirteistä� Työnantajalta saatu palaute käytiin asiakkaan kanssa tarpeen tul-
len vielä yhdessä läpi varsinaisen palautekeskustelun jälkeen� Palaute toimi apuna 
suunniteltaessa ammatillisten valmiuksien kehittämistä ja työtehtävien räätälöintiä� 
Toisaalta se antoi pohjaa asiakkaan vahvuuksien havaitsemiselle ja niiden pohjalle 
rakentuvalle jatkotyölle� Työkokeilun aikana asiakas täytti halutessaan myös viikko-
päiväkirjaa omista tuntemuksistaan työssä� Hän kirjasi muistiin työtehtäviään, arvioi 
omaa suoriutumistaan näistä ja teki muistiinpanoja siitä, millaista tukea tai lisäosaa-
mista hän mahdollisesti tarvitsee työssä ja missä sen vaiheissa� Myös viikkopäiväkir-
jaa käytettiin apuna pohdittaessa tulevia työmahdollisuuksia� 

Niiltä työnantajilta, jotka ottivat projektin asiakkaita työkokeiluun tai työhar-
joitteluun työpaikalle, tiedusteltiin palautetta projektin toimintamallista� Palaut-
teissa tulee ilmi neljä osa-aluetta: monipuolinen tieto, toiminnan systemaattisuus, 
läsnäolo ja tavoitettavuus sekä työn räätälöinti� 

Monipuolinen tieto tarkoittaa tietoa palvelujärjestelmän erilaisista palveluista, 
mutta myös tietoa työkokeilun tai työharjoittelun tarkoituksesta asiakkaan kohdalla: 
”Työkokeilun tavoitteiden tuominen selkeästi esiin. Ja hankkeen sisällön.” ”Selkeät peli-
säännöt, tieto työkokeilun tavoitteista.” Tärkeänä koettiin myös se, että työhönvalmen-
taja tunsi asiakkaansa hyvin ja pystyi antamaan työpaikan kannalta tärkeää taustatietoa 
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esimerkiksi koulutuksesta tai työhistoriasta: ”Kokeilu oli meidän paikassa ensimmäinen. 
Sai tarvittavat tiedot harjoittelijaan liittyen.” Tällaisten taustatietojen kertominen oli 
mahdollista vain asiakkaan suostumuksella, ja niitä asiakas voi halua mallaan tavalla 
täydentää ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tai myöhemmin� Tapaamisessa keskus-
teltiin tarpeen mukaan myös asiakkaan terveyteen liittyvistä haasteista työssä� 

Toinen asia, jota työnantajat arvostivat, oli toiminnan huolellinen suunnittelu ja 
systemaattisuus: ”Suunnitelmallisuus ja tuki työllistettävälle ja työpaikalle”, ”Sään-
nölliset tapaamiset työpaikalla – aito kiinnostus työkokeilijaa kohtaan”, ”Työkokei-
lun suunnittelu yhdessä työnantajan ja työkokeiluun osallistuvan henkilön kanssa”�

Jotkut työnantajat pitivät keskeisenä asiana työhönvalmentajan tavoitettavuutta 
ja läsnäoloa: ”Asiantuntemus, käytettävyys koko jakson ajan”; ”Tieto sitä, että työn-
tekijä Kompassi-hankkeessa on saatavilla, jos apua johonkin tarvitsee”; ”Työkokeili-
jan ja kuntoutussuunnittelijan tiivis yhteydenpito keskenään”�

Jonkin verran kiinnitettiin huomiota myös työtehtävien tai työolosuhteiden 
räätälöintiin liittyviä asioita� Tärkeänä pidettiin sitä, että tehtävien räätälöinnissä 
otettiin huomioon paitsi asiakkaan myös työnantajan tarpeet: ”Se, että hän [työhön-
valmentaja] keskusteli ja kyseli työtehtäviin liittyvistä asioista minun kanssani”; ”Työ-
tapojen helpottaminen (ei ennen ole istumalla työskennelty)”�

Työssä tukemisen ja tuen häivyttämisen vaiheet

Työssä tukeminen. Projektin asiakkaista 47 oli projektin aikana työssä, joko tavalli-
sessa työsuhteessa avoimilla työmarkkinoilla tai palkkatuen turvin saadussa työssä� 
Osa heistä oli kiinnittynyt työhön työkokeilun kautta ja osa oli työllistynyt suoraan� 

Työkokeilua suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon myös työllistymis-
mahdollisuudet� Tilannetta arvioitiin työkokeilun aikana saatujen kokemusten ja 
palautteen pohjalta� Mikäli työkokeilu oli sujunut hyvin ja työnantajan kiinnostus 
palkkaukseen heräsi, hänelle vietiin tietoa myös mahdollisista työllistämisen tuki-
muodoista� Palkkatuki oli yleisin tukimuoto, mutta usein työnantajan tai työ yksikön 
vastuuhenkilön kanssa pohdittiin myös tarvetta työtehtävän räätälöintiin� Työn rää-
tälöinti saattoi merkitä uuden työtehtävän muodostamista eri tehtäviä yhdistämällä: 
esimerkiksi keittiötyön ja siivoustyön yhdistelmä merkitsi, että asiakas oli aamupäi-
vän valmistelevassa keittiötyössä ja iltapäivän siivoustyössä� Usein räätälöinnin koh-
teena oli työaika, jota sovitettiin asiakkaalle sopivaksi� Toisinaan kysymys oli työväli-
neistä tai kalusteista, jotka piti sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaan� 

Työhönvalmentajan tehtäviin kuului tiedon välittäminen työtehtävien räätälöin-
nin yhteydessä käytettävistä tukimuodoista� Työnantajille esiteltiin muun muassa 
työolosuhteiden järjestelytuen mahdollisuutta� Työolosuhteiden järjestelytukea on 
mahdollista käyttää työssä tarvittavien välineiden ja kalusteiden hankintoihin (esim� 
säädettävät pöydät ja tuolit), mutta myös toisen henkilön antaman henkilökohtaisen 
tuen korvaamiseen� Projektin toiminta-alueella sitä ei ollut koskaan käytetty jälkim-
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mäisessä tilanteessa� Parin asiakkaan kohdalla työllistymismahdollisuutta tuettiin 
hakemalla järjestelytukea henkilökohtaisen tuen korvaamiseen� Järjestelytuen tur-
vin työpaikalla oli esimerkiksi mahdollisuus järjestää tavanomaista monipuolisempi 
perehdytysjakso, jonka aikana toinen työntekijä perehdytti uuden työntekijän huo-
lellisesti erilaisten järjestelmien käyttöön yrityksessä� 

Työssä tukemisen tarve oli yksilöllinen ja perustui asiakkaan toiveisiin� Joidenkin 
asiakkaiden kohdalla se tarkoitti puhelinkontaktia silloin tällöin, toisten kohdalla 
työhönvalmentajan taustatuki oli intensiivisempää: se oli työn sujumisen seurantaa 
ja tukemista mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa� Esimiehen ja asiakkaan kanssa 
keskusteltiin haasteellisista tilanteista ja niiden ratkaisuista työyhteisössä� 

Työvalmentajan tuki oli yleisesti ottaen tiiviimpää asiakkailla, joiden kohdalla työl-
listyminen tapahtui palkkatuen avulla, kuin asiakkailla, jotka työllistyivät avoimille 
työmarkkinoille� Suurempi tuen tarve selittyi osin sillä, että palkkatuen hyödyntämi-
seen liittyi aina asian selvittelyä ja palveluverkostossa toimimista� Työhön valmentajan 
tuki voi myös auttaa asiakasta käyttämään hyväksi määräaikaisen työsuhteen tarjoa-
man oppimismahdollisuuden� On tärkeää, että palkkatuen avulla työllistynyt integ-
roituu työyhteisöön ja pystyy kartuttamaan osaamispääomaansa työkokemuksensa 
avulla� Silloin palkkatukityö voi tukea myös palkkatukivaiheen jälkeistä työllistymistä� 

Tuen häivyttäminen. Kompassin palvelumallissa tuen häivyttäminen oli työhön-
valmennuksen viimeinen vaihe� Onnistumisen kokemusten ja positiivisen palaut-
teen myötä asiakkaan tuen tarve väheni asteittain� Tällöin asiakkaan ja mahdolli-
sesti myös työnantajan kanssa keskusteltiin, oliko työhönvalmentajan tuelle enää 
tarvetta� Tuen häivyttämisen vaiheen lähtökohtana oli, että yhdessä todettiin, että 
jatkuvaa tarvetta työhönvalmentajan tuelle ei ollut� Silloin ns� aktiivinen seuranta 
muuttui tarveperusteiseksi yhteydenotoksi: työhönvalmentajaan voisi ottaa yhteyttä, 
mikäli tuen tarvetta syystä tai toisesta ilmenisi� 

Tuetun työllistymisen toimintamallissa puhutaan usein tukea koskevan vastuun 
asteittaisesta siirtämisestä työpaikalle (Härkäpää, 2005: 31)� Tällä tarkoitetaan sitä, 
että työllistymisen jälkeen työvalmentajan rooli vaihtuu asteittain ulkopuolisen 
yhteyshenkilön rooliksi, johon kuuluu olla tukena työnantajalle ja työllistyneelle 
henkilölle vain tarvittaessa� Toisinaan pyritään huolehtimaan siitä, että työpaikalla 
nimetään tukihenkilö, joka tarvittaessa antaa työllistyneelle apua hänen pyrkiessään 
integroitumaan työyhteisöön� 

Yksilöllinen ja asiakasta tukeva toimintaote

Monissa Euroopan Sosiaalirahaston hankkeissa, joissa työllistyminen on tavalla tai 
toisella ollut tavoitteena, on pidetty tärkeänä antaa tilaa asiakkaan omalle prosessille� 
Toiminnassa korostuvat silloin asiakkaan omat valmiudet, tavoitteet ja tarpeet, eikä 
niinkään projektin toiminta itsetarkoituksena� (Ala-Kauhaluoma ym�, 2005: 30–33�) 
On tärkeää nähdä yksilö hänen diagnoosiensa takaa: kunnioittava suhtautuminen, 



98

mahdollisuuksien esiin tuominen ja toivon herättäminen ovat tärkeitä lähtö kohtia 
työhönvalmentajan työskentelyssä (Nikula, 2011: 8–9)� Jos toiminta perustuu asi-
akkaan vahvuuksiin ja positiiviseen kokemukseen omasta pystyvyydestään, asiak-
kaan sitoutuminen on todennäköisesti vahvempi� Tutkimusten mukaan ihmisen 
pystyvyys käsitykset muuttuvat uusien kokemusten myötä, ja onnistuneen kuntou-
tuksen avulla voidaan muuttaa pystyvyyskäsityksiä positiiviseen suuntaan (Järvikoski 
& Härkäpää, 2005: 125–126)� Pystyvyyden rakentumisessa keskeisiä tekijöitä ovat 
yksilön toiminnalle asettamat tulosodotukset, tavoitteet ja sosiaalisiin rakenteisiin 
liittyvät mahdollistavat tekijät� (Luszczynska & Schwarzer, 2005: 127–129)�

Myös Kompassi-projektissa asiakkaan omalle kuntoutumisprosessille pyrittiin 
antamaan sen vaatima aika – palvelua toteutettiin yksilöllisen aikataulun mukaan� 
Asiakkaan tarpeeseen perustuva yksilöllinen tuki kuului projektin lähtökohtiin� 
Asiak kaan kanssa käydyissä keskusteluissa pyrittiin tukemaan tämän yksilöllisiä 
tavoitteita, vastaamaan havaittuihin tarpeisiin sekä virittämään motivaatiota toimin-
taan� Asiakkaan kanssa keskusteltiin siitä, mitä hän ajattelee itsestään työntekijänä 
ja millainen käsitys hänellä on omasta pystyvyydestään ja osaamisestaan� Vahvuuk-
sia löytyi usein muun muassa harrastustoiminnan piiristä� Työkokeilussa tai muussa 
konkreettisessa toiminnassa tilanteet realisoituivat, ja keskustelujen avulla pyrittiin 
saada asiakas näkemään positiiviset muutokset ja mahdollisuudet� Yhteisesti mää-
ritelty tavoite, johon sekä asiakas että työhönvalmentaja ovat sitoutuneet, rakentaa 
työhönvalmentajan ja asiakkaan välistä luottamusta� 

Kysyttäessä projektin asiakkailta, mikä toiminnassa motivoi ja innosti heitä, 
nousi vastauksissa vahvimmin esiin henkilökohtaisen tuen saaminen� ”Työntekijät 
olivat todella mukana, kannustamassa”, totesi muuan vastaaja, ja toinen muotoili 
kommenttinsa: ”Taustatuki toi varmuutta yrittää – en ollut yksin.” Positiivinen ja 
optimistinen keskusteluilmapiiri nähtiin motivoivana ja asiakkaan omaa optimisti-
suutta lisäävänä� Tähän viitattiin muutamissa vastauksissa: ”Se, että minuun uskottiin 
ja luotiin varmuuden tunne, että selviän haasteista. Etten ole yksin!” ”Sai olla oma 
itsensä ja sai tukea erilaisissa tilanteissa.”

Se, että asiakas koki saavansa kaikissa tilanteissa taustatukea, auttoi myös vaati-
vammissa tilanteissa� Muuan vastaaja piti erityisen tärkeänä yhteisiä keskusteluja eri 
organisaatioiden edustajien kanssa, joka oli hänelle uutta: ”Yhteiskeskustelu eri toimi-
joiden kanssa. Henkinen tuki taustalla.”

Asiakkaat pitivät myös hyödyllisinä työllistymisen valmisteluun liittyviä asioita: 
mainintoja saivat sekä avustaminen työhakemusten teossa, työnhakutaitojen päi-
vittäminen että yhteinen pohdinta ja keskustelu asiakkaalle sopivista työpaikoista: 
”Yhdessä eri vaihtoehtojen etsiminen ja toteuttaminen.” Myös käytännön tuki työpaik-
koihin tutustumisen, työkokeilun ja työharjoittelun aikana koettiin motivoivaksi 
ja innostavaksi tekijäksi: ”Tuki työharjoittelupaikan etsinnässä, tutustumisessa ja seu-
ranta, miten harjoittelupaikalla sujuu.”

Pystyvyyden vahvistumisesta antoi viitteitä se, että vastauksissa puhuttiin tavoit-
teellisuudesta ja suunnitelmien toteutumisen mahdollistamisesta ja niihin sitoutumi-
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sesta� Myös tiedon saaminen erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista koettiin 
merkittäväksi tekijäksi: ”Erittäin merkittävästi minua motivoi tieto eri vaihtoehdoista 
taloudellisen tilanteen säilyttämisestä kohtuullisella tasolla sekä tieto siitä, että minulla 
todellakin on mahdollisuus toteuttaa suunnitelmaani. ”

Lopuksi

Tuetun työllistymisen perustavoitteena on työllistyminen avointen työmarkkinoiden 
työpaikkoihin� Usein sitä kohti pyritään työkokeilun, työhönvalmennuksen tai työ-
harjoittelujakson avulla� Vaarana tällaisten jaksojen runsaalla käytöllä on, että keskit-
tämällä huomio toistuviin valmennusvaiheisiin työllistymistavoite voi jäädä sivuun� 
Ollikainen (2008) puhuu tällaisessa tilanteessa passivoivista työllistämispalveluista (ks� 
myös Järvikoski ym� 2011)� Erityisen tärkeänä onkin pidetty sitä, että ennen työko-
keilu- tai harjoittelujakson alkamista neuvotellaan työnantajan kanssa mahdollisuuk-
sista työllistyä jakson jälkeen samalle työpaikalle joko palkkatuella tai ilman (Härkä-
pää, 2005: 33–39)� Jos työkokeiluun ei työpaikalla sisälly työllistymisen näkökulmaa, 
ei työkokeiluaikaa ole syytä pidentää monia kuukausia kestäväksi� Mielekkäämpää on 
silloin palata keskustelemaan työnetsijän kanssa ja suuntautua uuteen työpaikkaan� 
Pikkusaaren (2012: 36–37) mukaan tavoitteen saavuttamiseksi on aina luotava myös 
varasuunnitelmia ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja� Jos toiminta ei johda päämäärän 
toteutumiseen, on otettava käyttöön vastoinkäymisten varalle suunniteltu vaihto-
ehtoinen suunnitelma alkuperäistä työllistymistavoitetta unohtamatta� Varasuunnitel-
mat vähentävät myös onnistumisen painetta ja jännitettä työssä suoriutumisesta� 

Työkokeilulla, työelämävalmennuksella ja työharjoittelulla oli projektin työllisty-
misprosessissa tärkeä osa� Sitä pyrittiin käyttämään ensi sijassa työllistymiseen johta-
vana väylänä, vaikka tässä tavoitteessa ei aina kuitenkaan onnistuttu� Työkokeilu voi 
sellaisenaankin merkitä mahdollisuutta tutustua työhön tai uuteen alaan, kartoittaa 
omaa työkykyään ja kartuttaa omaa osaamistaan� Bräysyn, Kallanrannan, Karkian ja 
Kokon (2008: 4, 14–16) mukaan työkokeilun vaikuttavuus ilmenee nimenomaan 
siinä mahdollisuudessa, jonka se antaa asiakkaalle itselleen kartoittaa kykyään ja 
soveltuvuuttaan työhön� Työnantajalle työkokeilu antaa mahdollisuuden tutustua 
asiakkaaseen� Sen aikana on myös mahdollisuus löytää ne tehtävät, joissa asiakkaan 
työpanos toteutuu parhaiten� Työllistyminen edellyttää kuitenkin, että työkokeilulle 
sovitut työtehtävät ovat asiakkaalle sopivia ja työstä suoriutuminen hyvää� Työko-
keilussa asiakkaiden sitoutumisen ja motivaation ongelmat ilmenevät kertyneinä 
poissa oloina ja työkokeilun sujumisen katkeamisena�

Työkokeilun tavoitteista ja mahdollisuuksista keskusteltiin sekä asiakkaan että 
työnantajan kanssa� Pikkusaaren (2012: 34–36) mukaan motivaatiota ja sitoutu-
mista toimintaan luodaan tavoitteen arvoa korostamalla� Työkokeilun aikana asiak-
kaalla on mahdollisuus tarkkailla mahdollisia oman terveydentilan haasteita työssä, 
omia vahvuusalueita ja mahdollisia räätälöinnin tarpeita työajassa ja tehtävissä� Työ-
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kokeilussa asiakkaalla on myös mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja panoksensa 
työssä sekä sopeutumisensa työyhteisöön tässä nimenomaisessa työpaikassa� Asiak-
kaan kanssa keskustellaan siitä, mitä työllistyminen merkitsee hänelle ja mitä työn-
antaja työntekijältään odottaa� 

Aktiivinen yhteistyö työnantajien ja työpaikkojen kanssa koetaan työhönvalmen-
tajan työssä yleensä kaikkein vaikeimmaksi (Pikkusaari, 2012: 83)� Työhönvalmen-
tajat mieltävät tehtäväkseen usein enemmän asiakkaan kuin työnantajan palvelun� 
Kuitenkin heidän onnistumisensa asiakkaan palvelussa on pitkälle riippuvainen 
työnantajayhteistyön onnistumisesta� Myös työnantajien asenteiden ja tiedon puut-
teen on todettu toisinaan vaikeuttavan työllistymistä tavoittelevien projektien toivo-
maa työnantajayhteistyötä� Työnantajien asenteisiin vaikuttavat aikaisemmat koke-
mukset työharjoitteluista ja työllistämisestä� On tärkeää, että projektin työntekijä 
on hyvin selvillä asiakkaansa vahvuuksista ja tarpeista ja että hän reagoi työpaikalla 
mahdollisesti esiin nouseviin ongelmiin nopeasti� Yhteistyömahdollisuuksiin vaikut-
tavat myös yritysten taloudellinen tilanne, alueelliset tekijät sekä kiire, joka merkit-
see, että ohjaukselle ei jää riittävää aikaa� (Ala-Kauhaluoma ym�, 2005: 96–99�)

Yksityisen sektorin yrittäjillä on varsin vähän tietoa palvelujärjestelmän tukimuo-
doista ja niihin liittyvä hakuprosessi mielletään yleensä hankalaksi� Tämä käy ilmi 
esimerkiksi Vates-säätion selvityksessä (Varanka & Lindberg, 2011), jonka viesti oli, 
että yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa yhteiskunnan tarjoamista tukitoimista ja työn-
antajat kokivat tarvitsevansa tiedotusta ja koulutusta vammaisten ja osatyökykyisten 
henkilöiden työllistämisen tukitoimista� Tukitoimista tunnetuimmat ja käytetyimmät 
olivat oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus, työkokeilu ja työharjoittelujakso� 

Kompassi-projektissa työnantajille tarjottiin monenlaista tukea� Tiedollista tukea 
annettiin muun muassa erilaisista taloudellisista tukimuodoista, jotka voivat alen-
taa rekrytointikynnystä� Työhönvalmentaja antoi konkreettista tukea myös tukien 
haussa� Projektin kanssa yhteistyössä olleet työnantajat kokivat työhönvalmentajan 
tuen merkitykselliseksi tiedon saamisessa, mutta myös käytännön hakuprosessin 
tukemisessa� Tuen myötä tiedot erilaisista taloudellista tukimuodoista lisääntyivät 
eikä hakuprosessia koettu niin haasteellisena, kun se tehtiin yhdessä� Työnantajan 
kokemuksia projektin työhönvalmennuksesta käsitellään tarkemmin luvussa 8� Työ-
hönvalmentaja arvioi myös työtehtävien räätälöinnin ja työaikajärjestelyjen tarvetta 
yhdessä työnantajan ja asiakkaan kanssa� Näissä keskusteluissa hänellä oli mahdolli-
suus toimia eri osapuolten näkemysten tulkitsijana ja välittäjänä� 
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7. Koulutussuunnitelmat ja tuettu opiskelu  
osana ammatillisen kuntoutuksen projektia
Johanna Sirviö ja Atte Alapuranen

Johdanto

Nykyiseen, nopeiden muutosten työelämään ja palveluyhteiskuntaan liittyy uuden-
laisia ammattitaitovaatimuksia� Erilaisten räätälöityjen palveluiden kysyntä vaikuttaa 
työn tekemisen tapoihin ja osaamiseen� Työntekijöiltä odotetaan monialaista osaa-
mista, joustamista ja osaamisen päivittämistä, ja samalla ammattinimikkeellä toi-
mivien henkilöiden työnkuva voi poiketa merkittävästi toisistaan� Työn muutokset 
ovat myös merkinneet sitä, että keskeiseen asemaan ovat nousseet työelämätaidot, 
sosiaalisuus, kommunikaatio ja tieto sekä innovatiivisuus, aloitekykyisyys ja kyky 
toimia verkostoihin rakentuvissa toimintaympäristöissä� (Hanhinen, 2011�) Ihmi-
sellä on näin ollen oltava jatkuva valmius kehittyä nopeasti muuttuvien työmark-
kinoiden mukana� Vahva osaaminen ja taito soveltaa sitä erilaisiin tilanteisiin on 
työmarkkinoilla valttikorttina� Osaamisen ja kompetenssien voidaan nähdä rakentu-
van yksilön olemassa olevista valmiuksista, tiedoista ja taidoista, mutta myös kyvystä 
päivittää osaamistaan koulutuksen kautta� (Hanhinen, 2011�)

Nopeat muutokset edellyttävät valmiutta kehittää jatkuvasti omaa ammatillista 
osaamistaan työllistymisen tueksi� On myös tavallista, että työntekijä tai työnhakija 
joutuu, työtä saadakseen, opiskelemaan kokonaan uuden ammatin edellyttämät tie-
dot ja taidot� Mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan on monia ja erilaisia vaih-
toehtoja on paljon� Silloin, kun kyse on ammatillisena kuntoutuksena hankittavasta 
koulutuksesta, palvelujärjestelmän hajanaisuuden takia hyvien ratkaisujen löytymi-
nen on aina haaste� Koulutusvaihtoehtojen suunnittelu ja joskus pitkänkin koulu-
tuksen läpikäyminen on usein vaativa prosessi, jossa moni tarvitsee tukea� 

Ammatillisessa kuntoutuksessa ja työllistymiseen tähtäävässä toiminnassa koulu-
tuksella on tärkeä asema� Työeläkekuntoutukseen vuonna 2012 osallistuneista noin 
kolmannes (n=3636) sai kuntoutuksena ammatillista koulutusta (Saarnio, 2013)� 
Myös Kelan kuntoutuksena on mahdollista saada perus-, jatko- ja uudelleenkoulu-
tusta ammattiin tai työhön, joka sairauden, vian tai vamman rajoitukset huomioon 
ottaen on asianomaiselle sopivaa� Kela järjestää myös tällaisen koulutuksen suorit-
tamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta ja valmennusta� Ammatilliseen 
koulutukseen osallistui vuonna 2012 kaikkiaan 5000 kuntoutujaa (Kelan kuntou-
tustilasto 2012, 2013)� Työ- ja elinkeinotoimistot tukevat työllistymiseen tähtää-
vään koulutukseen hakeutumista muun muassa työ- ja koulutuskokeiluilla; niihin 
osallistui esim� vuoden 2013 elokuussa 8 377 työ- ja elinkeinotoimiston asiakasta� 
Työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamalla työvoimakoulutuksella pyritään myös paran-
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tamaan pitkään työttömänä olleiden ja sairaiden työllistymistä� Työvoimakoulutuk-
seen osallistui vuoden 2013 elokuussa 23 606 työ- ja elinkeinotoimiston asiakasta 
(Työllisyyskatsaus, 2013; TE-palvelut, 2013)� Mielenterveyssyistä kuntoutukseen 
hakeutuneille koulutussuunnitelmia tehdään yleensä vähemmän kuin muista syistä 
kuntoutukseen hakeutuville, mikä osittain johtunee siitä, että opintojen keskeyttä-
misen riskiä pidetään tavallista suurempana (Gould, ym� 2008)� 

Tässä artikkelissa käsitellään koulutuksen asemaa Kompassi-projektin asiakkai-
den kuntoutumis- ja työllistymisprosessissa� Erilaisille koulutusohjauspalveluille on 
ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymiseen tähtäävän toiminnan piirissä alueelli-
sesti kysyntää, sillä eri järjestelmät tarjoavat koulutusta hiukan eri perustein� 

Tuettu opiskelu

Koulutusta koskevan suunnitelman on lähdettävä kuntoutujan kiinnostuksista ja 
motivaatiosta, mutta toisaalta tulevaa uraa on arvioitava myös terveydentilan ja työ-
kyvyn kannalta� Koulutusprosessin aikana tuen tarve voi kohdistua toisaalta kou-
lutusta koskevan suunnitelman tekemiseen ja kuntoutusjärjestelmän tarjoamien 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksien arviointiin, toisaalta niihin tilanteisiin, joita voi 
esiintyä koulutuksen aikana erilaisten asiakkaan jaksamiseen liittyvien vaikeuksien 
takia tai koulutuksen edellyttäessä erityisjärjestelyjä� Viime vuosina on erilaisia tuki-
malleja kehitetty toisaalta mielenterveyskuntoutujille, toisaalta niille, joilla esiintyy 
muita opiskeluun liittyviä vaikeuksia� 

Britanniassa ja Yhdysvalloissa on kehitetty tuetun työllistymisen toimintamallille 
rinnakkaista toimintamallia, ns� tuettua koulutusta (supported education), erityisesti 
mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin� Ajatuksena niissä on, että lisäämällä koulu-
tuksen aikaista tukea voidaan parantaa koulutuksen tuloksia ja erityisesti vähen-
tää keskeytyksiä� Tuettua opiskelua ammatillisena kuntoutuksena on jonkin verran 
arvioi tu toisaalta yksinään, toisaalta tuetun työllistymisen toimintamallin osana 
(esim� Mowbray ym�, 2005; Best ym�, 2008; Rinaldi & Perkins, 2007), ja tulokset 
ovat olleet lupaavia� Rinaldin ja Perkinsin (2007) mukaan mielenterveyskuntoutujat 
sijoittuivat koulutukseen selvästi useammin, mikäli heillä oli käytössä koulutussuun-
nittelijan tai työmarkkinoihin perehtyneen henkilön yksilöllinen tuki, mikä viittasi 
yksilöllisen tuen ja koulutuksen räätälöinnin merkitykseen työllistymiseen tähtää-
vää koulutusta tavoiteltaessa� Aikaisempien tutkimusten mukaan yhteistyö työhön-
kuntoutuksesta ja hoidosta vastaavien henkilöiden välillä parantaa asiakkaiden työl-
listymismahdollisuuksia� Arviot viittaavat myös siihen, että mitä monimuotoisemmat 
kuntoutumisen tarpeet yksilöllä on tai mitä pidempään työttömyys on jatkunut, sitä 
pidemmän tuen hän tarvitsee pystyäkseen kiinnittymään opiskeluun ja työhön� 

Oppimisen erityisvaikeuksista yleisimpiä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vai-
keudet� Opi oppimaan -hankkeessa (2006–2010) kehitettiin aikuisten oppimisvai-
keuksien tunnistamiseen ja oppimisen tukemiseen erilaisia menetelmiä, joista yksi 
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oli oppimisvalmennus� Valmennuksen sisältöinä käytettiin yksilö- ja ryhmämuo-
toista ohjausta, ja menetelmät rakentuivat erityisopetuksen ja neuropsykologis-
ten menetelmien pohjalle� Pääasiallisena tavoitteena oli tukea ja vahvistaa yksilön 
omia selviytymiskeinoja� (Reiterä-Paajanen & Haapasalo, 2010: 12–13, 18–19�) 
Hankkeessa todettiin, että aikuisten oppimisvaikeudet ovat monesti jääneet tun-
nistamatta: hankkeen asiakkaista 60 % ei ollut saanut oppimisvaikeuksiinsa tukea, 
vaikka oppimisvaikeudet olivat haitanneet sekä opiskelua että työtä ja työstä selviy-
tymistä� Työelämän ulkopuolella olleet asiakkaat kokivat erityisen haastaviksi opis-
kelutaitoihin ja ammatinvalintaan liittyvät seikat� Hankkeen tulosten mukaan tuen 
tarvetta lisäsivät erityisesti mielenterveyteen liittyvät haasteet� Tuen tarve korostui 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden (työttömät työnhakijat tai kun-
toutuksessa olevat) ryhmässä� Tässä ryhmässä yli puolet koki erilaisten oppimis-
vaikeuksien vaikuttaneen elämän valintoihin suuresti� Ryhmästä kaksi kolman-
nesta kertoi kuitenkin jääneensä ilman oppimisvaikeuksiin tarvitsemaansa tukea� 
(Haapa salo & Korkeamäki, 2010: 19–21�) 

Koulutusväylä: Koulutussuunnitelmat ja tuettu opiskelu Kompassi-
projektissa

Kompassi-projektin asiakkaiden palveluprosesseissa oli erilaisia painotuksia, osa 
suuntautui työhönvalmennuksen tuella suoraan työelämään (työllistymisväylä), osa 
tarvitsi uudelleen- tai lisäkoulutusta (koulutusväylä), osa elämäntilanteen jäsenty-
mistä tukevaa palveluohjausta� Koulutusta koskevia suunnitelmia tehtiin asiak-
kuuden käynnistymisvaiheeseen sisältyneen yhteisen tilannekartoituksen ja siihen 
liittyneiden keskustelujen pohjalta� Koulutusta suunniteltaessa otettiin huomioon 
opiskeluun liittyvien käytännön olosuhteiden (esim� opiskelupaikka, opiskelun 
aikainen toimeentulo) merkitys suunnitelman realistisuuden arvioinnissa� Voidaan 
puhua opiskelun mahdollistavista ulkoisista tekijöistä, joiden selvittämiseen ja jär-
jestämiseen projekti antoi tukea� Koulutusta suunniteltaessa asiakkaalle kerrottiin, 
että projektissa oli mahdollista hankkia asiakkaalle työvoimakoulutuksena yksittäisiä 
opiskelupaikkoja (perus- ja ammattitutkintoja sekä niiden osia) sekä alalle valmenta-
vaa koulutusta Lapin ammattiopistosta ja Lapin matkailuopistosta olemassa olevien 
koulutuspalveluiden lisäksi� Opiskeluun liittyvien käytännön järjestelyjen lisäksi 
tuen tarvetta ilmeni myös itse oppimisprosessiin liittyvissä tekijöissä (oppimisen 
tavat ja tekniikat, oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen)� 

Projektin asiakkaista vajaa puolet (45 %) kävi kuntoutussuunnittelijan kanssa 
keskusteluja koulutustarpeista ja mahdollisista koulutuspaikoista, ja yhteensä 41 
asiakasta (35 %) oli projektin aikana joko valmentavassa tai ammatillisessa kou-
lutuksessa� Varsinaisessa ammatillisessa koulutuksessa oli heistä 28, ja kymmenen 
oli valmentavassa koulutuksessa tai koulutuskokeilussa, joka ei kuitenkaan projek-
tin aikana johtanut varsinaiseen ammatilliseen koulutukseen� Koulutukseen osal-
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listuneilla työllistymistä avoimille työmarkkinoille pidettiin realistisena tavoitteena 
pidemmällä aikavälillä, osaamisen päivittämisen tai uuden alan opiskelun jälkeen�

Tau lu k ko 1�  Asiakkaiden osallistuminen koulutukseen (% kaikista asiakkaista, n=116)

n %

Vain valmentava koulutus 10 9

Ammattikurssi 3 3

Oppisopimuskoulutus 3 3

Muu ammatillinen koulutus (mm. ammattitutkinnot ja 
niiden osat; korkeakoulututkinnot)

25 22

Yhteensä 41 35

Yksilöllisten opintosuunnitelmien tekemisessä ja oppimisen tukemisessa projekti 
teki yhteistyötä Lapin Ammattiopiston Väylä-projektin kanssa� Väylä-projektin 
tavoitteena oli kehittää ammatillisen aikuiskoulutuksen näkökulmasta erilaisia rää-
tälöityjä ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja, joiden avulla pyrittiin kiinnittämään 
huomiota ns� erilaisiin oppijoihin, aikuisopiskelijoiden oppimisen haasteisiin ja 
haasteiden tunnistamiseen (Väylä-projekti, 2012)� Väylä-projektin tarjoamia tuki-
palveluita suunniteltiin Kompassi-projektin asiakkaille etenkin palkkatuetun työn ja 
osatutkinto-opiskeluiden yhdistelmään� Kokonaisuus mahdollisti tiiviin opintojen 
seurannan ja oppimisen sekä työssä selviytymisen tuen� Oppimisen ja muistin tueksi 
luotiin erityisopettajan ohjauksella esimerkiksi erilaisia työkarttoja, joissa opeteltavat 
tehtävät vaiheistettiin muistamisen helpottamiseksi� 

Koulutuksen aikaiset tuen tarpeet

Koulutussuunnitelmien sisällöstä, opiskelun toteuttamisen tavasta tai kestosta riip-
pumatta voidaan projektissa toteutuneissa koulutusprosesseissa erottaa kolme osa-
aluetta, joissa tuen tarve korostuu� Ensimmäisenä asiana suunnitelmien teossa oli 
alalle soveltuvuuden selvittäminen� Soveltuvuutta selvitettiin keskusteluilla asiakkaan 
kanssa, ammatinvalinnanohjauksen palveluja hyödyntämällä, vierailuilla oppilai-
toksiin sekä järjestämällä työ- tai koulutuskokeiluja� Tärkeää oli, että asiakas sai 
mahdollisimman selkeän kuvan opinnoista, niiden sisällöstä ja niiden potentiaali-
sesta hyödystä työllistymistavoitteeseen pyrittäessä� Soveltuvuuden ja alan valinnan 
selkiintyminen oli erityisen tärkeää ensimmäistä tutkintoaan opiskeleville tai alaa 
vaihtaville henkilöille, mutta myös osaamistaan päivittäville henkilöille oli jatkon 
kannalta olennaista, että ne osa-alueet, joilla päivittämisen tarvetta esiintyi, saatiin 
selville mahdollisimman tarkasti� 

Toinen keskeinen tuen tarpeen alue liittyi opiskelun käytäntöihin� Tuki liittyi 
toisaalta yksilön oppimiseen liittyvään tukeen (mm� oppimiseen liittyvät haas-
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teet, luki-haasteet, jännittäminen), toisaalta opiskelua mahdollistavien käytännön 
toimien järjestelyihin (mm� opiskelupaikkaa koskevat neuvottelut, opiskeluiden 
aikataulut ja seurannan käytännöt, opiskeluiden aloitus)� Käytännön järjestelyihin 
voidaan lukea myös verkostoyhteydenpito oppilaitoksen edustajien kanssa� Lähtö-
kohtana oli esimerkiksi yhteistyö oppilaitoksen koordinaattorin, erityisopettajan ja 
aineenopettajan kanssa� 

Alalle soveltuvuuden selvittelyn ja opiskelukäytäntöjä koskevien järjestelyjen 
lisäksi koulutukseen liittyvä keskeinen tuen tarve liittyi taloudellisten asioiden selvit-
tämiseen� Suunnitelmien toteuttamiseksi selvitettiin muun muassa, mikä taho mah-
dollisesti voisi kustantaa opintoja sekä millaisia taloudellisia vaihtoehtoja (mm� oma-
ehtoinen opiskelu, kuntoutusraha tai opintotuki) asiakkaalla kaiken kaikkiaan olisi� 

Asiakkailla oli usein verrattain vähän tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista, 
opintojen hyödystä työllistymistä tavoiteltaessa, taloudellisista vaihtoehdoista sekä 
opiskelutekniikoista ja opintoihin liittyvistä käytännöistä� Poikkeuksena olivat työ-
voimapoliittiset koulutukset ja oppisopimuskoulutus, jotka tunnettiin paremmin, 
mutta näidenkin koulutusmuotojen rakenteita ja käytäntöjä koskevaa keskustelua 
kaivattiin usein� 

Osaamisen päivittäminen – osatutkinnot

Osalla asiakkaista oli tarve aiemmin hankitun koulutuksen päivittämiseen� Yhteisen 
tilannekartoituksen jälkeen käydyissä koulutuksen suunnittelupalavereissa pyrittiin 
luomaan yhteinen kuva siitä, millaista koulutuksen päivittämistä tarvitaan� Koulutus-
tarpeen laatua kartoitettiin yhteisten keskusteluiden lisäksi työ- tai koulutuskokeilulla� 
Työkokeilun aikana oli mahdollisuus havainnoida työssä tarvittavaa osaamista ja työn-
antajaa voitiin pyytää arvioimaan työssä suoriutumista koulutustarpeen kannalta� 

Lapin ELY-keskuksen Suunto-projektin kehittämistavoitteeseen kuului valta-
kunnallisesti linjatun työelämälähtöisen Toppis-koulutuskonseptin jatkokehittä-
minen� Toppis-koulutus on oppisopimustyyppinen koulutuskokonaisuus, joka 
koostuu koulutuksen ja palkkatukityön yhdistelmistä� Toppis-koulutuksen tavoit-
teena on työelämä lähtöisen (työnantajan tarpeista lähtevän) koulutuksen ja palkka-
tukityön vaikuttavuuden parantaminen sekä työllistyvän henkilön osaamisen ja 
ammatti taidon kasvu� Koulutuksia on toteutettu sekä ryhmämuotoisen koulutuk-
sen ja yksilöllisen palkkatukityön yhdistelminä että yksilöllisen opiskelun ja palkka-
tukityön yhdistelminä� Koulutukseen yhdistetty palkkatukityöjakso nähdään siirty-
mänä avoimille työmarkkinoille� Koulutuksen jälkeen opiskelija pyrkii osaamisen 
karttumisen myötä työllistymään alalle tai mahdollisesti vielä jatkamaan opintoja� 
(Suunto-projekti, 2011�) 

Kompassi-projektin asiakkaiden osaamisen päivittäminen suunniteltiin samalla 
periaatteella, jolloin palkkatukityöhön yhdistettiin osatutkintokoulusta� Projektissa 
kuitenkin suunnitelmat toteutettiin yleensä yksilöllisinä suunnitelmina Suunto- 
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projektissa yleensä käytetyn ryhmämuotoisen koulutuksen sijaan� Kompassi-projek-
tissa palkkatuetun työn ja osatutkintojen yhdistäminen pyrittiin suunnittelemaan 
niin, että asiakkaalla oli tarvittaessa mahdollisuus kerätä tutkinnon osista koko tut-
kinto� Osaamisen päivittäminen voitiin silloin keskittää niihin osa-alueisiin, joissa 
osaaminen käytännön työssä osoittautui riittämättömäksi� Opiskeluiden kytken-
tää työhön toteutettiin yhdistämällä osatutkintoja palkkatukityöhön� Asiakas suo-
ritti työn ohessa opintoja tutkinnon osa kerrallaan� Opiskelun rakentaminen väli-
tavoitteiden kautta nähtiin osaamisen päivittämisessä toimivana menetelmänä, sillä 
palkkatuetun työn yhteyteen liitetyt tutkinnon osat mahdollistivat tiiviin osaami-
sen karttumisen seurannan� Seuranta tapahtui yhteydenpidolla työnantajan, oppi-
laitoksen opettajan ja opiskeluita koordinoivan henkilöstön, asiakkaan ja projektin 
työhönvalmentajan kesken� Jokainen osio voitiin näin ollen suunnitella asiakkaan 
osaamisen päivittämisen tarpeet ja aikaisempi osaaminen huomioiden� Asiakkaan 
koulutussuunnitelma ja opiskelun aikataulut laadittiin yhteistyössä�

Opiskeluiden edetessä hyvin asiakkaalla oli mahdollisuus rakentaa tutkinnon 
osista koko tutkinto� Jos opiskelut eivät edenneet toivotulla tavalla, rakenne mah-
dollisti nopean tilanteen selvittelyn� Opiskeluiden edetessä saatettiin tarvita esi-
merkiksi erityisopettajan konsultaatiota oppimisen ja opiskelun haasteisiin liittyen� 
Tiiviin seurannan myötä asiakkaan motivaatiota opiskeluun voitiin myös seurata ja 
tarvittaessa antaa tukea motivaation ylläpitämiseen� 

Palkkatuetun työn ja osatutkinto-opiskelun yhdistelmät suuntautuivat yleensä 
kunnallisen sektorin työpaikkojen työhön� Tällainen järjestely toimi välitavoitteena 
kohti avoimia työmarkkinoita etenevässä prosessissa� Välityömarkkinat muodostuvat 
näin ollen mahdollisuudeksi vahvistaa osaamista ja laatia suunnitelmia kohti avoimia 
työmarkkinoita� Asiakas hyötyi tästä sekä työkokemuksen karttumisen ja tutkinnon 
päivittymisen näkökulmista� Koulutusta järjestettiin myös työeläkelaitoksen järjestä-
män työkokeilun oheen� Tällöin työeläkelaitos tuki asiakasta työkokeilun ja siihen liit-
tyvän koulutuksen aikana� Tämä toimintatapa painottaa työhön paluun merkitystä�

Uuden alan opiskelu ja oppisopimuskoulutus

Niiden asiakkaiden osalta, joiden tavoitteena oli vaihtaa alaa tai hankkia ensimmäi-
nen ammatillinen koulutus, koulutussuunnitelmat suuntasivat ammattitutkintoi-
hin, jotka ovat yleensä ajallisesti osatutkintoja pidempiä kokonaisuuksia� Asiakkai-
den kanssa käytiin koulutussuunnittelun aluksi keskustelua häntä kiinnostavista ja 
hänelle soveltuvista työaloista� Sopivia aloja pohdittaessa keskusteltiin myös siitä, 
millaisiin työtehtäviin koulutuksen jälkeen on mahdollista työllistyä ja miten mah-
dolliset terveydentilan haasteet ilmenevät missäkin työssä� Koulutussuunnitelmien 
tueksi järjestettiin oppilaitosvierailuja, joiden yhteydessä saatiin kuva koulutus-
ohjelman sisällöstä ja opiskelun mahdollisuuksista� Koulutussuunnitelmien tueksi 
hyödynnettiin myös koulutuskokeiluja asiakasta kiinnostavalle alalle� Koulutus-
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suunnittelun alkuvaiheessa voitiin hyödyntää myös erilaisia ammatinvalinnan 
ohjauksen palveluita� Alanvalintaa mietittäessä hyödynnettiin tietoverkossa olevia 
ammatinvalinnan tueksi luotuja testejä� 

Asiakkaan ollessa epävarma alavalinnastaan voitiin käyttää ratkaisuna työkokei-
lua, jonka kautta asiakkaalla oli mahdollisuus saada kuva alan työtehtävistä� Tarkoi-
tuksena oli työkokeilun avulla avata asiakkaalle koulutuksen ja sen tuoman ammatin 
sisältöä valintojen tueksi� Työkokeilun aikana ja sen jälkeen keskusteltiin myös työn-
antajan kanssa siitä, millaista koulutusta asiakas tarvitsisi työllistyäkseen pysyvästi 
kyseiselle alalle� Työnantajalla oli yleensä ajankohtaista tietoa kyseisestä toimialasta 
ja siinä tarvittavasta osaamisesta sekä myös työllistymismahdollisuuksista koulutuk-
sen jälkeen� Tällöin esiin saatiin alakohtaiset erityisosaamisen näkökulmat koulu-
tusta suunniteltaessa� 

Koulutusta suunniteltaessa keskusteltiin asiakkaan kanssa myös siitä, minkä 
tyyppinen koulutus hänelle parhaiten sopisi� Toiset opiskelevat mielellään kirjallis-
ten materiaalien avulla, mutta toiset oppivat parhaiten tekemällä� Ennen koulutuk-
seen hakeutumista ja sen aloitusta selvitettiin tarpeen mukaan asiakkaan oppimiseen 
ja oppimistyyliin liittyviä asioita� Näissä selvittelyissä käännyttiin yleensä ammatin-
valinnanpsykologin puoleen, ja ne olivat osa ammatinvalinnanohjausta� Oikean alan 
löydyttyä lähdettiin selvittämään, mistä koulutuspaikka järjestyy ja kuka on koulu-
tuksen maksava taho� Koulutuspaikan järjestäjän lisäksi selvitettiin asiakkaan opiske-
luun liittyvät muut taloudelliset näkökulmat� 

Projektissa käytettiin hyväksi myös oppisopimuskoulutusta� Siihen päädyttiin 
asiakkaiden työharjoittelun ja työelämävalmennuksen kautta� Hyvin menneen har-
joittelu- tai valmennusjakson jälkeen työnantaja saattoi olla valmis tarjoamaan asiak-
kaalle oppisopimusmahdollisuutta� Oppisopimuskoulutuksissa käytettiin työnanta-
jalle maksettavaa palkkatukea sekä tehtiin yhteistyötä oppisopimustoimiston kanssa, 
joka maksoi työnantajlle oppisopimuskoulutukseen liittyvän koulutuskorvauksen� 
Projektin työhönvalmentaja ja palveluohjaaja olivat työnantajan ja asiakkaan tukena 
palkkatukiasioiden selvittelyssä ja oppisopimuksen järjestelyyn liittyvissä asioissa� 
Asiakkaan ollessa oppisopimuskoulutuksessa jatkettiin tuen antamista niin koulu-
tukseen kuin työhönkin asiakkaan tarpeen mukaan� Tuen antaminen toteutettiin 
samalla tavoin kuin normaalissa koulutuksessa tai työsuhteessa�

Opintojen edetessä asiakkaan kanssa keskusteltiin tuen tarpeesta opintojen 
aikana� Käytännössä henkilöt, joiden koulutussuunnitelma tähtäsi pidempään kou-
lutukseen eli koko tutkinnon suorittamiseen, eivät pitäneet projektin antamaa tukea 
enää tarpeellisena, vaan kokivat saavansa ohjausta opintoihin riittävästi koululta�

Projektiin ohjautui myös asiakkaita, joiden opinnot olivat kesken� Heidän kans-
saan tehtiin suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi ja oltiin suunnitelman 
pohjalta yhteydessä oppilaitokseen� Samalla selvitettiin, millaista tukea asiakas voisi 
saada oppilaitoksen suunnalta opintojen loppuun saattamiseksi� Opintojen aikatau-
luttaminen ja kirjallisen suunnitelman tekeminen auttoi joitakin asiakkaita opin-
tojen loppuunsaattamisessa� Opintojen etenemisen seuranta merkitsi säännöllisiä 
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tapaamisia asiakkaan kanssa� Myös mahdollisista suoritustavoista käytiin keskuste-
luja asiakkaan ja oppilaitoksen edustajan kanssa� Opintojen loppuvaiheessa olevan 
opiskelijan kanssa aloitettiin myös työpaikan etsintä ja työnhaun opettelu hyvissä 
ajoin ennen valmistumista� Näin pyrittiin tilanteeseen, jossa opiskelija voisi työllis-
tyä nopeasti valmistumisensa jälkeen�

Pohdinta

Koulutussuunnitelmia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti työllistymistä 
kohti etenevän prosessin siirtymävaiheisiin� Siirtymät voidaan ajatella dynaamisina 
nivelvaiheina, joihin vaikuttavat aina sitä edeltävät kokemukset koulutuksen suju-
misesta, oppimisesta, järjestelmän toimimisesta tai työn sujuvuudesta� Siirryttäessä 
esimerkiksi suorittamaan tutkinnon seuraavaa osaa on otettava huomioon aikai-
sempi suoriutuminen ja työssä esiin tulleet osaamisen vaateet, mutta myös järjestel-
män puitteissa tapahtuvat muutokset� 

Vaikka tukea asiakkaille annettiin koulutuksen nivelvaiheissa, toiset asiakkaat 
olisivat todennäköisesti kaivanneet enemmän ohjaavaa tukea kuin mitä projektilla 
oli mahdollisuus antaa� Esimerkiksi osatutkintoja suorittavien asiakkaiden kohdalla 
yhteydenpito tapahtui lähinnä osatutkintojen valmistuttua ja uusia suunniteltaessa� 
Näissä nivelvaiheissa keskusteltiin opintojen etenemisestä, hyvin ja heikommin men-
neistä osista sekä käytiin motivaatiota ylläpitäviä keskusteluja opintojen jatkamisesta� 
Tiiviimpi opintojen etenemistä koskeva yhteydenpito sekä opiskelijaan että opetta-
jaan ja työnantajaan olisi todennäköisesti ainakin joidenkin opiskelijoiden kohdalla 
ollut hyödyksi� Projektin antama tuki oli kaiken kaikkiaan selvästi vähäisempää kuin 
esimerkiksi kansainvälisissä tuetun koulutuksen hankkeissa raportoitu tuen määrä� 

Kun koulutuksen tavoitteena on tukea sen jälkeistä työllistymistä, on koulutuk-
sesta työhön tapahtuvan siirtymän varmistaminen erityisen tärkeätä� Työllistymis-
suunnitelmat olisi laadittava hyvissä ajoin ennen koulutuksen päättymistä� Koulu-
tuksesta työelämään siirtyminen ei monilla asiakkailla ennättänyt tapahtua projektin 
asiakastyön aikana� Jonkinlaisia suunnitelmia siitä ennätettiin tehdä, mutta suuri osa 
niistä jäi asiakkaan tehtäväksi toteuttaa� Niillä asiakkailla, joilla motivaatio työelä-
mään oli ambivalentti, suunnitelmien eteenpäin vieminen voi olla haasteellista� 

Koulutuksen aikainen tuki voi tällaisessa projektissa olla henkilökohtaista tukea, 
jolla voidaan pyrkiä yleisemmin innostamaan ja motivoimaan opiskelijaa tai autta-
maan häntä erilaisissa vuorovaikutusasioissa oppilaitoksessa tai työpaikalla� Niihin 
ongelmiin, joita opiskelijalla on alakohtaisten oppimateriaalien omaksumisessa, on 
vaikea käydä käsiksi muulla tavoin kuin pyrkimällä löytämään sellaisia opiskelu-
paikkoja, joissa näihin asioihin kiinnitetään riittävästi huomiota� 
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8. Vajaakuntoisten henkilöiden työllistäminen  
ja tuetun työllistymisen merkitys  
työnantajien näkökulmasta
Jukka Karhu

Johdanto

Nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa on usein painotettu työn tärkeyttä� 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (2011: 45) mukaan Suomi tarvit-
see kaikkien kansalaistensa työtä� Mahdollisimman korkea työllisyysaste helpottaa 
yhteiskunnan taloudellista tilannetta ja auttaa ylläpitämään palvelut riittävinä ja 
laadukkaina� Työuria tarkastellaan eri näkökulmista� Opiskelijat pyritään saamaan 
nopeammin työelämään, naisia kannustetaan työelämään nopeammin äitiysloman 
jälkeen sekä iäkkäitä työntekijöitä pyritään pitämään työelämässä taloudellisten kan-
nustimien myötä ja mahdollisella eläkeiän nostolla� Kaikista keinoista on kuultu 
sekä puoltavia että vastustavia mielipiteitä� 

Yksi keino työurien pidentämiseen on vaikeasti työllistyvien henkilöiden työn-
teon mahdollisuuksien ja kuntoutukseen pääsyn parantaminen� Mahdollisuus työ-
hön on ihmisen oikeus myös silloin, kun hänen työ- ja toimintakykynsä on syystä 
tai toisesta heikentynyt (vrt� Suomen perustuslaki 1999/731: 18 §)� Kansantalou-
den kannalta vajaakuntoisten työllistyminen lisää verotuloja ja alentaa mahdollisesti 
sosiaali-  ja terveysmenoja� Yksilön kannalta työllistyminen luo taloudellista turvaa ja 
saattaa parantaa elämänlaatua� Työyhteisössä puolestaan diversiteetti lisääntyy�

Työnantajat ovat ratkaisevassa asemassa työmarkkinoilla: he mahdollistavat ole-
massa olevat ja tulevat työpaikat� Siksi on tärkeää saada tietoa työnantajien näkemyk-
sistä ja kokemuksista� Vajaakuntoisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä 
tai työllistämistä on tutkittu Suomessa jonkin verran, mutta työnantajanäkökulma 
niissä on jäänyt vähälle huomiolle� Työnantajien näkemysten tarkastelu voi auttaa 
kehittämään vaikeasti työllistyvien työllisyysastetta lisääviä toimenpiteitä, joilla taas 
vaikutetaan työurien pituuteen�

Kompassi-projektin tavoitteena oli kehittää nykyistä toimivampia yhteistyömal-
leja työssä pysymisen ja työllistymisen tukemiseksi, työkyvyttömyyden uhkan tai pit-
kittyvän työttömyyden uhan havaitsemiseksi sekä ammatillisen kuntoutusprosessin 
käynnistämiseksi ja lopettamiseksi (Kompassi, 2012)� Yhtenä asiakastyön menetel-
mänä käytettiin tuetun työllistymisen toimintamalliin kuuluvaa työhönvalmennusta� 

Tämä artikkeli pureutuu työnantajien näkemyksiin vajaakuntoisiksi määritelty-
jen työnhakijoiden työllistymisen prosessissa� Se perustuu pro gradu -tutkielmaan, 
joka tarkastetaan Lapin yliopistossa vuonna 2013 (Karhu, 2013) ja jonka aineisto 
on koottu yhteistyössä Kompassi-projektin kanssa� Artikkelin tarkoituksena on 
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selvittää työnantajien käsityksiä ja kokemuksia niistä tekijöistä, jotka vaikuttivat 
projektin asiakkaiden työllistämiseen sekä siitä, mikä merkitys tuetun työllistymi-
sen toimintamallilla oli työllistämisprosessissa� Tuettuun työllistymiseen kuuluu 
olennaisesti työhönvalmennus, joten myös työhönvalmentajan rooli oli tarkastelun 
kohteena� Lisäksi tarkastellaan lyhyesti niitä toimenpiteitä, jotka edistivät projektin 
asiakkaiden työssä selviytymistä�

Vajaakuntoisuus ja sen vaikutukset työllistymiseen ja työllistämiseen

Käytän tässä artikkelissa vajaakuntoisuuskäsitettä, vaikka sitä on kritisoitu leimaa-
vana ja vaihtoehtoisten käsitteiden käyttö on lisääntynyt� Vajaakuntoisuusmäärit-
telyt huomioivat kuitenkin yksilön ja ympäristön ominaisuudet sekä niiden väliset 
suhteet� Vajaakuntoisuuskäsite kuuluu edelleen Kansaneläkelaitoksen ammatillista 
kuntoutusta koskevaan lainsäädäntöön, ja se oli myös työ- ja elinkeinohallintoa 
koskevassa lainsäädännössä vuoteen 2013 saakka� Tärkein perustelu sen käyttöön 
tässä artikkelissa on kuitenkin se, että käsitettä käytettiin Kompassi-projektin 
toiminta suunnitelmassa� 

Vajaakuntoisuus on 2000-luvulla määritelty Suomessa virallisesti kahdella eri 
tavalla työ- ja elinkeinohallinnon sekä Kansaneläkelaitoksen määritelmillä� Kansan-
eläkelaitosta koskevan lainsäädännön (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista 2005/566: 6 §) mukaan vajaakuntoisuuden ja siten 
ammatilliseen kuntoutuksen pääsyn perusteeksi mainitaan asianmukaisesti todettu 
sairaus, vika tai vamma, joka todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhan, että vakuu-
tettu tulee työkyvyttömäksi tai hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuutensa olen-
naisesti heikentyy� Työ- ja elinkeinohallinnossa ennen vuotta 2013 käytössä olleen 
lain (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 2002/1295: 7§) mukaan vajaakuntoiseksi 
määriteltiin asiakas, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä 
työssä ovat oleellisesti heikentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai 
vajavuuden takia� Määritelmä perustui Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perus-
sopimukseen, jonka Suomi on ratifioinut (O’Reilly, 2007: 27; ks� myös Vedenkan-
gas ym�, 2011: 13)� Vuoden 2013 alussa julkinen työvoimapalvelulaki (2002/1295) 
kumottiin ja sen korvasi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (2012/916)� 
Uudessa laissa vajaakuntoisuus -käsitettä ei ole mainittu ollenkaan�

Tuula Kukkosen (2009: 52) mukaan vajaakuntoisuutta voidaan tarkastella pal-
velujärjestelmän tai yksilön oman kokemuksen näkökulmasta� Palvelujärjestelmän 
näkökulmasta käsitteen avulla luokitellaan ja määritellään asiakkaita ja heidän pal-
velutarpeitaan� Osa palveluista on suunnattu vajaakuntoisille henkilöille, joten osa 
luokitellaan palveluihin oikeutetuiksi ja osa jää niiden ulkopuolelle� Subjektiivisesta 
näkökulmasta vajaakuntoisuus voi olla ristiriidassa palvelujärjestelmän määrittelyihin 
nähden� On olemassa henkilöitä, jotka määritellään palvelujärjestelmässä vajaakun-
toisiksi, mutta he eivät itse koe olevansa vajaakuntoisia� On myös henkilöitä, jotka 
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pitävät itseään vajaakuntoisina, mutta palvelujärjestelmässä heidän vajaakuntoisuu-
tensa kriteerit eivät täyty� 

Kukkonen (2009: 54–55) toteaa vajaakuntoisuuden liittyvän yksilönäkökulmassa 
yksilön työssä suoriutumiseen� Ympäristönäkökulma puolestaan on työympäristön 
ja yhteiskunnan ominaisuuksiin liittyvä kysymys� Yksilö- ja ympäristönäkökulmat 
vaikuttavat sekä vajaakuntoisuuteen suhtautumiseen että työllistämispalvelujen tar-
jontaan� Kukkonen kiteyttää, että vajaakuntoisuuden kysymys on ”lääketieteellisesti 
todettujen ilmiöiden ja työllistymiseen tai työssä suoriutumiseen liittyvien ilmiöiden 
yhdistämisestä ja samalla yksilön ominaisuuksien, ympäristön ominaisuuksien sekä 
yksilön ja ympäristön suhteen samanaikaista tarkastelua�”

Fabian ym� (1995) ovat tutkineet työnantajien käsityksiä vajaakuntoisten ja vam-
maisten työllistämiseen vaikuttavista tekijöistä� Suurimpia esteitä työllistämiselle oli-
vat työnantajan pelot, ennakkoluulot ja tietämättömyys vammaisuudesta ja vajaakun-
toisuudesta� Seuraavina esteinä olivat organisaation henkilöstön supistaminen sekä 
yleensä kokemattomuus kyseiseen asiakasryhmään kuuluvien kanssa työskentelystä� 

Ala-Kauhaluoma ja Härkäpää (2006: 49, 72) ovat tutkineet työnantajan 
näkökulmasta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä yksityisellä 
sektorilla� Tutkimuksen mukaan työllistämistä vaikeuttivat eniten työnhakijan 
pätevyyden arvioinnin vaikeus� Työnantajat olivat sitä mieltä, että työllistämistä 
vaikeuttaa myös riittämätön ohjaus, neuvonta ja henkilökohtainen tuki työnanta-
jalle tai esimiehelle� Vastaajista noin viidesosa katsoi, että myös työyhteisön kiel-
teiset asenteet sekä esimiesten riittämättömät valmiudet tulla toimeen erilaisten 
työntekijöiden kanssa vaikeuttivat työllistämistä� Monet työnantajat mainitsivat 
työllistymisen esteeksi yrityksen tehokkuusvaatimukset, mikä korostui erityisesti 
pienten yritysten kohdalla� Pienissä yrityksissä työllistämiseen tarjolla oleva tuki 
koettiin tarpeelliseksi�

Ala-Kauhaluoman ja Härkäpään (2006: 50) tutkimuksessa työnantajat kaipasi-
vat heikossa työmarkkina-asemassa olevilta monipuolista ammattitaitoa, vaikka he 
näkivätkin yhtälön olevan haastava� Ammattitaidon lisäksi työntekijöiltä vaadittiin 
oikeaa asennetta� Työ nähtiin toisinaan liian fyysiseksi ja raskaaksi vajaakuntoisille 
henkilöille� Työllistymisen esteenä koettiin myös organisaation asiakkaiden kielteiset 
asenteet: kaikilta ei löydy ymmärrystä erilaisten työntekijöiden suhteen ainakaan sil-
loin, kun palvelu ei toimi�

Tuettu työllistyminen

Tuetussa työllistymisessä pyritään löytämään työpaikka ensi sijassa avoimilta työ-
markkinoilta ja antamaan työllistyvälle mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksi-
aan työssä ollessaan ja työtehtävien avulla� Malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan 
jokaisella ihmisellä on oikeus ja kyky tehdä työtä vammasta, vajaakuntoisuudesta, 
iästä tai etnisestä taustasta riippumatta, jos hänen tarvitsema tuki työssä selviytymi-
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seksi järjestetään� (Härkäpää, 2005: 30; ks� myös Valkonen ym�, 2006: 11�) Yhdys-
valtain lainsäädännössä vuonna 1992 tuetun työllistymisen kuvailtiin tarkoittavan 
palkkatyötä avoimilta työmarkkinoilta kaikkein vaikeimmin vammaisille, jotka vam-
mojensa vuoksi tarvitsevat tiivistä tukea työssään� (Rehabilitation Act Amendments 
of 1992; ks� myös Pirttimaa, 2003: 4�) Pirttimaa (2003: 7) toteaa Smulliin ja 
Bellamyyn (1991: 528–530) viitaten, että kuntoutus-, koulutus ja muilla vastaavilla 
palveluilla ei enää pyritä vain korjaamaan henkilön puutteita vaan pyritään varmis-
tamaan henkilön osallistuminen yhteisönsä ja yhteiskunnan elämään yhdenvertai-
sesti muiden kansalaisten tavoin� Mallin mukaan henkilö on heti valmis yhteisönsä 
jäsen, hänen ei tarvitse osoittaa kyvykkyyttään siihen ja hän tarvitsee vain yksilöllisiä 
tukitoimia osallistuakseen yhteisön elämään�

Alun perin tuetun työllistymisen toimintaa sovellettiin kehitysvammaisten 
työllistymisen tukemiseen� Myöhemmin se on laajentunut myös muihin asiakas-
ryhmiin, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujiin, fyysisesti vammaisiin tai 
vajaa kuntoisiin henkilöihin, pitkäaikaistyöttömiin, maahanmuuttajiin ja muihin 
vaikeasti työllistyviin� (Härkäpää, 2005: 30; ks� myös Valkonen ym�, 2006: 11�) 
Matikainen (1998: 13) toteaa, että tuetun työllistymisen tärkeä periaate on ”kaikki 
mukaan” -periaate� Ketään ei saa jättää tuetun työllistymisen ulkopuolelle ja kaikki 
halukkaat voivat osallistua työelämään�

Tuetussa työllistymisessä henkilökohtaisen avun ja tuen antaa työvalmentaja, 
työhön valmentaja tai muu vastaava ammattilainen� Sariolan (2005: 7) mukaan 
työhönvalmentaja on asianmukaisen koulutuksen saanut ammattihenkilö, joka 
yksilöllisesti ja räätälöidysti auttaa henkilöä työelämään� Työhönvalmentaja tukee 
asiakasta, työnantajaa ja työyhteisöä vielä työllistymisen jälkeenkin varmistaakseen 
työssä pysymisen� Pikkusaaren (2012: 51) mukaan työhönvalmentajan tehtävänä 
on kannustaa asiakkaita mahdollisimman suureen avoimuuteen ja omatoimisuuteen 
työnhaussa� Asiakkaiden kanssa yhdessä mietitään yksityiskohtaisesti, mitä ja miten 
vajaakuntoisuudesta kerrotaan työnantajalle ja kuinka se vaikuttaa työvalmentajan 
rooliin kommunikoinnissa työnantajan kanssa�

Tuetun työllistymisen mallissa työvalmentajan työstä suuri osa suuntautuu työ-
paikka- ja työnantajakontakteihin sekä yksilöohjaukseen (Järvikoski & Härkäpää, 
2011: 230)� Kokon ja Ala-Kauhaluoman (2000: 53–54) mukaan työnantajayh-
teistyön merkitys ja sen onnistunut hoitaminen on keskeinen alue tuetussa työl-
listymisessä� Työllistyminen ei toteudu ilman huolella suunniteltua ja toteutettua 
yhteistyötä työnantajan kanssa� Kun työllistymispalvelua ja työnhakija-asiakkaita 
lähdetään markkinoimaan työnantajille, kannattaa toimintastrategia suunnitella 
huolella� On myös muistettava, että onnistunut työllistyminen vie paitsi asiakkaan 
ja lisäksi tuetun työllistymisen asiaa eteenpäin� Hyvin hoidettu työllistyminen on 
hyvä tapa markkinoida tuetun työllistymisen ideaa ja lisätä yritysmaailmassa tietoi-
suutta yhteiskunnallisesta vastuusta�

Tuetun työllistymisen vaikuttavuudesta on hyviä näyttöjä� Useat tutkimus-
tulokset osoittavat, että tuetun työllistymisen mallilla on paremmat työllistymis-
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tulokset verrattuna perinteisempiin ammatillisen kuntoutuksen ohjelmiin, kun 
tarkastellaan eri ryhmiä� (Becker & Drake, 2004: 5–6�) Esimerkiksi eräiden satun-
naistettujen kokeellisten tutkimusten perusteella 58 prosenttia tuetun työllisty-
misen mallin asiakkaista työllistyi palkkatyöhön, mutta verrokkiryhmänä olleen 
perinteisen kuntoutuksen asiakkaista ainoastaan 21 prosenttia (Bond ym�, 2001: 
314–315)� Myös Crowtherin ym� (2010) mukaan tuettu työllistyminen on tehok-
kaampaa verrattuna valmentavaan ammatillinen koulutukseen� Tuettu työllistymi-
nen auttaa esimerkiksi psyykkisesti sairaita saamaan paremmin työtä työmarkki-
noilta verrattuna valmentavaan ammatilliseen koulutukseen� Myös Suomessa on 
viitteitä siitä, että tuetun työllistymisen toiminta on tuloksellista monien asiakas-
ryhmien osalta (Härkäpää, 2005: 44)� 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus perustuu seitsemän työnantajan haastatteluihin� Kaikki haastateltavat oli-
vat ottaneet työhön, työkokeiluun tai työharjoitteluun Kompassi-projektin asiak-
kaita� Sain projektilta kahdeksan työnantajan yhteystiedot, jotka olivat suostuneet 
alustavasti haastatteluun� Otin yhteyttä näihin kahdeksaan työnantajaan ja sovin 
heidän kanssaan haastatteluaikatauluista� Näistä kahdeksasta yksi ei suostunut haas-
tatteluun ja yksi perui myöhemmin haastattelun aikataulusyistä� Sen jälkeen sain 
projektilta kuitenkin vielä yhden työnantajan yhteystiedot, jonka kanssa sovin 
haastattelusta� Näin lopulliseksi haastattelujen lukumääräksi tuli seitsemän� Ennen 
haastatteluja pyysin kirjallisen suostumuksen niiltä Kompassi-projektin asiakkailta, 
joiden työnantajia olin suunnitellut haastatella� Projekti hoiti käytännön järjestelyt 
allekirjoitusten pyytämisestä suostumuksiin� 

Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluja� Haastattelukysymykset 
rakentuivat keskeisten teemojen varaan� Osa kysymyksistä oli yksityiskohtaisia (ks� 
Hirsjärvi & Hurme, 2004: 48), mutta teemojen sisällä oli mahdollisuus käsitellä 
asiaa väljästi� Analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi, jonka avulla aineisto voi-
daan jäsentää johtopäätöksien tekoa varten� 

Sisällönanalyysistä on olemassa eri muotoja, joita ovat aineistolähtöinen, teoria-
ohjaava ja teorialähtöinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2009: 108–120)� Käytin 
teoriaohjaavaa analyysia, jossa teoria tai sen käsitteet voivat toimia apuna analyysin 
etenemisessä� Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto auttaa 
tai ohjaa analyysia� Aikaisemman tiedon merkitys on ajatusuria aukova, ei niinkään 
teoriaa testaava� Ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit; 
usein on kyse abduktiivisesta päättelystä� (Tuomi & Sarajärvi, 2009: 91–97, 103�)

Analyysi alkoi litteroinnista, aineistoon tutustumisesta ja muistiinpanojen teke-
misestä� Tämän vaiheen jälkeen aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksiin peilaten 
ilmauksia, joita pelkistettiin� Samalla epäolennaisia asioita karsittiin pois ja aineis-
toa pilkottiin tiiviimpään muotoon� Pelkistämisen jälkeen ryhmiteltiin ilmauksia ja 
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nimettiin nämä ryhmät teoreettisten käsitteiden pohjalta� Ryhmiä edelleen yhdistel-
tiin käyttäen hyödyksi teoreettisia käsitteitä päätyen lopulta kahteen pääluokkaan� 

Tulokset esitetään tutkimuskysymysten mukaan kahdessa osassa, pääpaino on 
kuitenkin projektin toimintamallia ja työhönvalmennusta koskevissa kokemuksissa�

Tulokset

Työllistämiseen vaikuttavat tekijät työnantajien näkökulmasta

Kompassi-projektin asiakkailla oli erilaisia työllistymiseen tähtääviä polkuja� Asiak-
kaiden kohdalla käytettiin hyvin paljon työharjoittelumahdollisuuksia ja palkka-
tukea hyväksi� Haastattelujen aikaan oli odotettavissa, että asiakkaista 3–4 tulisi 
työllistymään eri välivaiheiden jälkeen normaaliin työsuhteeseen, ilman palkka tukea� 
Yhdelle asiakkaalle oli järjestetty oppisopimuskoulutus� Kahden asiakkaan työsopi-
musta ei jatkettu määräaikaista jaksoa pidemmälle tarkastelun kohteena olleiden 
työnantajien organisaatioissa�

Työnantajat korostivat palkkatuen tärkeyttä silloin, kun vajaakuntoisia henkilöitä 
halutaan työmarkkinoille� Osa heistä näki palkkatuen olleen jopa ehdoton edellytys 
työmahdollisuuden saamiselle� Osa toi esiin, että erityisesti pienille tai aloitteleville 
organisaatioille palkkatuki antaa hyvän mahdollisuuden työllistää vajaakuntoisia 
henkilöitä� Palkkatuki mahdollisti työnantajien tutustumisen työntekijään, hänen 
työkykyynsä ja hänen soveltuvuuteensa alalle� Samalla asiakas pystyi tutustumaan 
työhön ja työympäristöön ja arvioimaan omia voimavarojaan suhteessa työhön� 
Palkkatuki nähtiin työpaikalle pääsyn mahdollistajaksi, mutta sen avulla osa työn-
antajista pystyi myös perehdyttämään asiakasta paremmin työhön ja työtehtäviin� 
Työnantaja pystyi siten käyttämään enemmän aikaa tiiviimpään työn ohjaamisen� 
Tiivis työn ohjaus edisti asiakkaan työn oppimista� 

Jotkut työnantajat pitivät palkkatukea kompensaationa alemmalle työpanokselle� 
Eräs työnantajista koki, että korvaus työntekijän alentuneesta työpanoksesta on kai-
kesta huolimatta edullinen malli yhteiskunnalle� Vaihtoehtona palkkatuelle työn-
antaja esitti työttömyys- ja kuntoutusjaksoja tai eläköitymistä, jotka olisivat yhteis-
kunnalle kalliimpia ratkaisuja�

Työnantajien mukaan työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on suuri 
vaikutus työllistämiseen� Projektin asiakkaiden työllistymiseen vaikutti huomattavasti 
heidän työtaitonsa, motivaationsa ja oppimishalunsa työtä kohtaan� Lisäksi asiakkaan 
ja muun työyhteisön sujuva vuorovaikutus toimi edistävänä tekijänä työllistämisessä� 

Myös Kompassi-projektin tuella katsottiin olleen vaikutusta joidenkin asiakkaiden 
työllistymiseen� Osa työnantajista painotti Kompassi-projektin vaikutusta jo ennen 
yhteydenottoa työnantajaan� Työnantajat arvelivat, että projektissa on tehty hyvää 
alustavaa työtä ennen yhteydenottoa� Projektissa oli pohdittu laaja-alaisesti asiakkai-
den voimavaroja ja mahdollisia töitä, joihin työhön tulevien osaaminen ja kyvyt riit-
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tävät� Eräs työnantaja koki, että Kompassi-projektissa tehtiin niin hyvät alkuvalmiste-
lut ennen yhteydenottoa työpaikkaan, että se mahdollisti suurelta osin työllistämisen� 

Osa työnantajista yhdisti vajaakuntoisten henkilöiden työllistämisen yhteiskun-
nalliseen vastuuseen� Monimuotoinen työyhteisö nähtiin voimavaraksi� Usea työn-
antaja halusi myös auttaa työnhakijaa tarjoamalla töitä ja järjestämällä työtehtävät 
yksilön työ- ja toimintakyvyn mukaisiksi� Kaikkien asiakkaiden työsopimusta ei 
jatkettu, mutta siitä huolimatta työnantajat auttoivat ja tukivat heitä työelämään 
liittyvissä haasteissa� Työnantajat pitivät tärkeänä tavoitteena sitä, että tarjotaan työ-
mahdollisuuksia henkilöille, joilla on rajatummat työllistymismahdollisuudet� 

Osa työnantajista korosti kuitenkin, että työpanos oli yhteiskunnallista vastuuta 
tärkeämpi tekijä� Taloudellisia ja tuotannollisia tekijöitä mitatessa yhteiskunnallinen 
vastuu jäi joissakin työpaikoissa toissijaiseksi asiaksi� Vaikka työnantajalla ja työ-
yhteisöllä olikin myönteinen asenne vajaakuntoista työnhakijaa kohtaan, taloudelliset 
ja tuotannolliset tekijät saattoivat silti estää työllistämisen avoimille työmarkkinoille�

Työnantajat mainitsivat työllistymisen esteinä yksilön soveltumattomuuden 
alalle, fyysiset rajoitteet ja organisaation tulosajattelun� Toisinaan projektin asiakas 
koettiin ylimääräisenä työntekijänä, joka toimi avustavissa tehtävissä organisaa-
tiossa, mutta jonka työsopimusta ei uusittu rajoitteiden ja alalle soveltumattoman 
koulutuksen vuoksi� Tulosajattelussa organisaatio määritteli toimintansa paljolti 
taloudellisten kustannusten mukaan, jolloin työvuoroja tarkasteltaessa kiinnitettiin 
huomio ta seikkoihin, joilla tulosta saadaan parannettua�

Kokemukset projektin toimintamallista ja työhönvalmennuksesta

Työhönvalmentajan tuki asiakkaalle
Pyrin haastatteluissa selvittämään myös työnantajien näkemyksiä Kompassi-projektin 
työhönvalmentajien roolista asiakkaiden työllistymisprosessissa� Vaikka työnantajat 
pohtivat työhönvalmentajan merkitystä myös työnantajan kannalta, he painottivat 
enemmän työhönvalmentajan tuen merkitystä projektin asiakkaalle kuin työnantajalle� 

”Se on tuonu niinku tän avun tälle työntekijälle. Että ei välttämättä niinku minulle, 
mutta se on sitä työntekijää auttanu, joka tullee tähän mukaan.” T2

”Se on mulle tärkeetä, mut mä koen, että se on erityisen tärkeetä sille työllistyjälle.” 
T5

Useat työnantajat kertoivat kokeneensa, että tuetun työllistymisen toiminnassa asi-
akkaasta välitetään aidosti� Asiakkaan yhteydenpito työhönvalmentajaan vaikutti 
työnantajien mielestä vaivattomalta� Työhönvalmentaja oli helposti lähestyttävissä, 
kun asiakkaalle tuli työllistymisprosessiin liittyviä asioita hoidettavaksi� Työhön-
valmentaja piti myös itse säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen� Yhteyttä pidettiin niin 
puhelimitse kuin paikan päällä käyden�
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”Tuli tunne, että oikeasti välitetään ja halutaan, että kaikki sitten sujuu.” T1

Työhönvalmentaja tuki joidenkin työnantajien käsityksen mukaan projektin asi-
akkaiden henkisiä voimavaroja� Erään työnantajan mukaan projektin asiakas koki 
ajoittain henkisiä paineita siitä, että hän olisi rajoittanut omilla rajoitteillaan myös 
muita työntekijöitä� Työhönvalmentaja rauhoitti työllistyjää kyseisissä tilanteissa ja 
toimi siten henkisten paineiden vähentäjänä�

”Hän koki ainakin että häneen kohdistui painetta sen takia, että hän ois vähän 
niinkun omalla rajoitteellaan rajoittamassa muidenkin vapautta toimia. Semmoi-
sena varaventtiilinä ja henkisenä tukena koen, että siellä on hyvin paljonkin rauho-
teltu ja annettu semmosta tukea, miten täs kannattaa mennä.” T5

Työnantajat kokivat työhönvalmentajalla olleen tärkeä rooli myös asiakkaiden työ-
olosuhteiden ja työtehtävien suunnittelijoina� Tällainen rooli on auttanut samalla 
työnantajaa, jolloin hän on saanut asiantuntemusta ulkopuoliselta taholta kyseisiin 
asioihin� Erityisesti työn suunnittelun ja räätälöinnin toimenpiteissä työhönvalmen-
tajalla oli tärkeä rooli� Työnantaja, työhönvalmentaja ja Kompassi-projektin asiakas 
kävivät tarkasti ja seikkaperäisesti läpi asiakkaan edellytyksiä työntekoon ja työn vaa-
timuksia� Niiden mukaisesti he yhdessä suunnittelivat, minkälaiset ovat asiakkaan 
työtehtävät ja millaisia joustoja hän voi tehdä� Työnantaja piti tärkeänä, että on ole-
massa jokin organisaation ulkopuolinen tukihenkilö, jolla on aikaa tukea mahdol-
lista vajaakuntoista työllistyjää� 

”Se suurin apu on sille työntekijälle siinä tukena. Että se on tässä välikätenä ollu. Se 
on selventämässä sitä, miten tämä homma pelittää.” T2

Työhönvalmentajan tuki työnantajalle
Työhönvalmentajan asiantuntemus työolosuhteiden järjestelyissä ja työn räätälöin-
nissä oli työnantajan näkökulmasta tärkeä tekijä� Lähes kaikilla työpaikoilla käytiin 
läpi työ- ja toimintakykyyn liittyviä ja niiden edistämiseen sekä työn vaatimuksiin 
liittyviä seikkoja� Niiden keskustelujen pohjalta joissakin työpaikoissa työolot ja 
työtehtävät järjestettiin siten, että asiakas selviää niistä� Vaikka aina ei suuria räätä-
löintejä tarvittu, työnantajat pitivät näitä keskusteluja tärkeinä� Tietoisuus oli lisään-
tynyt keskustelujen myötä – oli esimerkiksi tiedossa väylä, mistä apuvälineitä voi 
tarpeen tulleen lähteä hankkimaan�

”Senhän takia niitä palavereja on piettykin, kun on niitä sairaslomia.” T4

”Mä oon kokenu sen sellaisena tukena minulle, että ei itse aseta niitä rajoja, min-
kälaista työtä tai toimintaa järjestää tälle työllistyjälle. Et antanut itsellekin luvan 
kokeilla ja sitten se on vaatinut toisaalta sitä, että aika kiinteesti kuulostelee sen työl-
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listyjän kanssa, että miltä se nyt tuntuu, että onko tää nyt semmonen homma, että 
tää onnistuu. Mut se Kompassi-projektin osuus siinä on ollut se, että tarjottu vähän 
uudenlaisia näkökulmia siihen, että voisko näin ajatella tai onnistuisko tämmönen 
järjestely. Esimerkiksi on todettu, että tämän henkilön vahvuus on tuossa asiakas-
pinnassa, ihan käytännön asiakaspalvelussa.” T5

Työnantajille oli hyödyllistä, että työnantaja, työhönvalmentaja ja Kompassi- 
projektin asiakas kävivät työn alkuvaiheessa keskusteluja työhön vaikuttavista asi-
oista� Alkuvaiheen keskusteluissa työnantajien tietoisuus asiakkaista ja heidän työn 
teon edellytyksistä kasvoi� Alkuvaiheen keskustelujen jälkeen yksi työantaja kertoi 
halunneensa ottaa vastuun työn järjestelyistä ja räätälöinnistä� 

”Sitten kun työt alkoi, niin kyllä meidän ajatuksena oli, että me otetaan siitä eteen-
päin se vastuu. Totta kai muistan, että [projektin] työntekijä tais muutamanakin 
päivänä käydä työpaikalla ihan kattomassa sitä tilannetta, mutta ei puuttunut 
siihen työntekoon. Että olin itse asiassa aika iloinen siitä, että työn alettua meille 
annettiin se määräys ja ohjausvalta.” T2

Eräällä työnantajalla oli toisenlainen esimerkki� Kun työnantajalla ja työyhteisöllä 
ei ollut riittävästi aikaa tukea Kompassi-projektin asiakasta, työhönvalmentajalla oli 
vahva rooli työhön liittyvässä ohjauksessa aivan prosessin alusta loppuun asti� 

”Hän oli selventämässä ja kertomassa missä mennään, minkälainen henkilö on 
tulossa ja niinku apuna siinä. Nimittäin voin sanoa suoraan, että minulla ois vähän 
hirvittäny ihan suorilta käsin ottaa työntekijää tänne, koska minulla itellä ei ole 
mitään mahollisuutta, minulla ei aika riitä siihen, että mie osaisin tukea ja olla 
siinä matkassa mukana. Se ei kuulu mun työnkuvaan ja minun aikani on hyvin 
rajallinen…Minulle esimiehenä ehkä, että minun itse ei tarvi lähteä ottamaan kai-
kista asioista selvää ja joita mie en ehkä ehtiskään ottamaan selvää. Että se sillä 
tavalla auttaa.” T2

Jo pelkkä keskusteluyhteyden mahdollisuus työhönvalmentajaan loi työnantajille 
turvallisuuden tunnetta� Keskusteluyhteydessä painottui sen vaivattomuus, joten 
työhönvalmentaja oli helposti tavoitettavissa, mikäli tarvetta ilmeni� Vastaavasti työ-
hönvalmentaja oli aktiivisesti yhteydessä myös työnantajiin, mikä koettiin positiivi-
seksi� Työnantajien kannalta on ollut hyvä tietää, että taustalla on helposti lähestyt-
tävä taho, joka auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa�

”Meillä ainakin nyt on syntynyt semmonen matala kynnys. Aina kun asioidaan työ- 
ja elinkeinotoimiston kanssa, niin siinä on vähän semmonen fiilis, et täs on tärkeäm-
pää se et mennään jonkun tietyn pykälän mukaan, et se ihminen jää niinku taakse. 
Mut taas Kompassin kanssa se keskusteluyhteys, niinku siinä keskiössä on se työllistyjä 
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eikä niinkään jotkut prosessit jossakin siellä takana tai tekniikka. Toki mä tarvin 
sitä apua siihen, että täytetään oikein hakemukset ja selvitään siitä byrokratiastakin, 
mut mä koen paljon tärkeämpänä sen, että mullekin on sitten semmonen kanava, 
jonka kautta mä saan tukee siihen, et jos tulee jotain ongelmia työntekijän kanssa, 
niin on semmonen helposti saatavilla oleva niinku tukitaho.” T5

”Ja sitten tuo projektin yhteydenpito ja kaikki tämä on ollut heidän puolelta niin 
hyvä ja arvokas ja joustava. Se on kaikin puolin toiminut. Ja projektin vetäjä, joka 
on meihin ollut yhteydessä, niin on todella ollut hyvä siinä työssä.” T6

”Sieltä ollaan oltu läsnä Kompassin puolelta. Se on ollut todella hyvä asia. Sieltä on 
oltu kiinnostuneita siitä työntekijöistä sekä meistä, että miten meillä menee. Se on 
toiminut kyllä loistavasti.” T7

Jokainen työnantaja toi haastatteluissa esille työhönvalmentajan tuen paperiasioi-
den järjestämisessä� Kuusi seitsemästä työnantajasta piti työhönvalmentajan toimin-
taa näissä tehtävissä erittäin hyödyllisenä� Työnantajat kokivat hyvänä, että vaikeita 
lomakkeisiin liittyviä asioita hoitaa joku toinen heidän puolestaan, mikä auttaa puo-
lestaan työnantajaa keskittymään muihin asioihin� Se helpotti huomattavasti työn-
antajan työtä ja auttoi selviytymään usein monimutkaisten lomakkeiden järjestel-
mästä� Työhönvalmentaja myös esitteli eri tukimuotojen säännöksiä, mikä helpotti 
työnantajien urakkaa kyseisissä asioissa�

”Vaivattomasti mennyt kaikki paperityöt ja kaikki tämmöset. Että tosi fiksusti. Totta 
kai se antaa meille mahollisuus, että he tekee jotakin meidän puolesta. Selvitetään 
asioita ja selvitetään paperisotaa ja muuta, että se on meiltä pois vähemmäksi joku 
asia. Ei oo tarvinnu ku oikeestaan allekirjotukset laittaa.” T7

”Mun mielestä tärkeintä on ollu se byrokratian kynnyksen alentaminen, että ei tarvi 
ihan hirveesti selvittää asioita, että minne ollaan yhteydessä ja minkälaisia lomak-
keita pitää käyttää ja liitteitä.” T5

”Se selkeyttää asioita ja on ollut mahdollisuus kysyä näistä eri työllistymisen vai-
heista ja jos on jotain esimerkiksi siinä paperien täytössä. On hyvä, että siinä on joku 
tuki…on monesti monimutkasia kaikki nämä juttunsa, niinku se vois olla helpompi. 
Tavallinen maallikko ei välttämättä ees ymmärrä niitä lappuja mitä se tulee kirjot-
taneeksi. Ja sitten työnantajalle ne on vielä monimutkasemmat.” T1

”Se on liittynyt näihin työvoimahallinnon palveluihin ja tähän tukiviidakon selvit-
tämiseen…kun ei ole itse tuttu näille työvoimahallinnon palveluille, niin tuntuu, 
että sitten projektityöntekijä on pystynyt ohjaamaan siellä oikeaan yhteydenottota-



121

hoon. Se on ollut korvaamatonta suorastaan se apu, jota se työntekijä projektin puo-
lesta on antanut.” T3

”Hehän ovat tehneet oikeestaan meijän puolesta paperityöt eikä meijän oo tarvinnu 
ettiä mittään.” T6

Yksi seitsemästä haastatellusta työnantajasta oli muista haastatelluista poiketen tyy-
tymätön työhönvalmentajan osuuteen paperiasioiden hoidossa� Tämän työnantajan 
mukaan yhden kuukauden tuki jäi saamatta, koska papereita ei hoidettu riittävän 
ajoissa kuntoon� 

”Ehkä vähän paremmin tuota paperihommaa ja tukijuttuja selvittää. Meilläki meni 
se ensimmäisen kuukauden tuki vähän harakoille, ku se piti niin äkäsesti ne paperit 
lähettää sinne. Hyvä että ehittiin palkat laskea, niin ne oli vanhana ne kaikki pape-
rit. Että niitä ei hyväksytty.” T4

Työn räätälöinti
Kompassi-projektin asiakkaiden työkykyongelmat vaikuttivat heidän työntekoonsa 
hyvin vaihtelevasti� Työnantajien käsityksen mukaan osalla asiakkaista sairaus 
tai vamma ei vaikuttanut mitenkään tai hyvin vähän itse työntekoon, osalla taas 
vajaakuntoisuus rajoitti työntekoa hyvinkin paljon� Joskus vajaakuntoisuus heijastui 
myös työllistyjän asemaan työyhteisössä verrattuna muihin työntekijöihin� Silloin kyse 
oli erilaisista avustavista tehtävistä, joten työnkuva oli poikkeava muihin verrattuna� 

Koska asiakkaiden toimintakyky ja tarjolla olevat työt olivat erilaisia, oli vaihte-
lua myös työn räätälöinnin toimenpiteissä� Työn räätälöinnistä keskusteltiin yleensä 
työnantajan, asiakkaan ja työhönvalmentajan kesken� Yksi asiakkaista ei tarvinnut 
mitään erityisjärjestelyjä� Kolmessa työpaikassa työn räätälöintiä toteutettiin hyvin 
vähän, sillä sitä ei katsottu enempää tarvittavan� Näissäkin työpaikoissa työnantajien 
mielestä oli hyvä, että näistä asioista keskusteltiin� Keskustelujen myötä työnantajien 
tietoisuus kasvoi niin asiakkaasta, työn räätälöinnistä kuin myös yhteiskunnan tuki-
toimien mahdollisuudesta esimerkiksi apuvälineiden hankinnan tai taloudellisten 
tukimuotojen osalta� Tietoisuuden lisääntyminen rohkaisi työnantajia selviytymään 
paremmin tulevaisuuden haasteista, mikäli joskus täytyisi turvautua työn räätälöin-
tiin tai yhteiskunnan tukitoimien käyttöön�

”Me ei tiedetty etukäteen, että semmostakin tukea saa. Että jos oltais jotain muita 
järjestelyitä jouduttu työpisteessä tekkeen tai sitten jos ois tuota, yks ihminen varata 
siihen koulutukseen tai jotain muuta, niin siihenki ois saanu.” T1

Kolmessa työpaikassa toteutettiin työtehtävien ja työolosuhteiden järjestelyjä enem-
män� Keskusteluissa pohdittiin paljon sitä, miten sairauden tai vamman rajoitteet 
vaikuttavat työn tekoon ja miten työtehtäviä voidaan järjestää siten, että projektin 
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asiakas selviytyisi työstä hyvin� Työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen välinen 
tasapainoinen suhde oli siten keskusteluissa ja työn räätälöinnissä tavoitteina� 

”Siinä on käyty selkeästi se, että mitä tämä työntekijä pystyy tekemään, minkälaiset 
on hänen rajoitteet ja sitten on tehty semmosta työsuunnitelmaa hyvin tarkasti ja 
siinä on kirjattu me yhessä… jouduttiin kirjoittamaan ihan, että mitä hän tekee 
ja missä. Siinä piti jo räätälöidä, miten se asia etenee. Ja siinä vaiheessahan myös 
sovittiin, että jos tulee ongelmia, niin osaan ottaa sitten yhteyttä Kompassi-projektin 
työntekijään. Ja miehän jouduin ottamaan, kun huomattiin, että tämä oli siitä huo-
limatta liian monimutkainen työ.” T2

Kahdessa työpaikassa projektin asiakkaat eivät pystyneet vajaakuntoisuuden joh-
dosta tekemään samoja työtehtäviä ja samoilla työvuoroilla kuin työpaikkojen muut 
työntekijät� Osittain he pystyivät tekemään samaa työtä kuin muutkin, mutta eri-
tyisjärjestelyin heidän työnkuvansa oli poikkeava muihin verrattuna� Molemmilla 
asiakkailla oli kuitenkin erityistaitoja tai erityisiä työn mielenkiinnon kohteita, joita 
hyödynnettiin työpaikoilla monesti� Tästä hyötyivät paitsi työnantaja, työyhteisö ja 
projektin asiakkaat, mutta myös työpaikkojen hyödykkeitä käyttävät asiakkaat� 

Työn räätälöinnin toimenpiteet suuntautuivat työtehtävien tai työaikojen järjes-
telyyn� Isommissa organisaatioissa työtehtävien räätälöinti onnistui paremmin� 

”Tämmönen isompi yksikkö tarjoaa ehkä vielä paremman mahdollisuuden niihin 
räätälöinteihin. Meilläkin se on ehkä vähän kiikun kaakun, mut on löydetty kui-
tenki niitä mahdollisuuksia erityisjärjestelyihin.” T5

Joissakin työpaikoissa lähdettiin työtehtävien tasolla liikkeelle pikku hiljaa� Työpai-
koilla sovittiin, minkälaisiin työtehtäviin kulloisessakin vaiheessa asiakkaan voima-
varat riittävät ja osapuolet toimivat niiden mukaan� Ensiksi lähdettiin liikkeelle 
perusasioista ja helpommista työtehtävistä� Kokemuksen karttuessa työn vaatimus-
tasoa lisättiin koko ajan ja loppujen lopuksi asiakas pääsi tekemään jo työpaikan 
kaikkein vaativimpia työtehtäviä�

”Me ite huomattiin, me lähettiin ite tämän työntekijän kanssa liikenteeseen ensin 
kevyistä työtehtävistä, tämmösistä tukityötehtävistä työpaikalla ja helpoimmasta 
päästä ja sitten lähettiin ihan omatoimisesti kartottamaan vastuuta ja lisäämään 
sitä työtoimenpiteiden tai työtehtävien vaativuutta.” T3

”Ollaan lähetty liikenteeseen siitä, että meidän työntekijä tekee niitä asioita, missä 
hän pärjää ja tykkää olla ja haastavuustasoa lisätään koko ajan sen mukaan, mitä 
pidemmälle tää meidän työntekijä kehittyy.” T5



123

Joidenkin Kompassi-projektin asiakkaiden työtehtävät järjestettiin niin, että heidät 
vapautettiin tietyistä tehtävistä� Heidän ei tarvinnut osallistua esimerkiksi raskaisiin 
fyysisiin suorituksiin� Yhdessä työpaikassa projektin asiakas vapautettiin ensin eräästä 
vaativasta työtehtävästä, mutta työhönvalmentajan kerrottua mahdollisuudesta käyt-
tää työolosuhteiden järjestelytukea myös toisen työntekijän antamaan perehdytys-
tukeen, tilanne muuttui, kun työllistyjää pystyttiin perehdyttämään myös kyseiseen 
tehtävään intensiivisesti� Intensiivisempi perehdyttäminen voi olla työllistyjän kan-
nalta hyödyllistä monella tavalla, myös tulevia työmahdollisuuksia ajatellen�

”Siinä alkuvaiheessa kävi ilmi se, että on mahdollisuus hakea tämmöstä lisätukea 
siihen, että meidän puolelta nimettäis ihan perehdyttäjä, joka mahdollistais sen, että 
voitais ikään kuin henkilökohtaisella perehdytyksellä ja opastuksella pystyyn saamaan 
kokemusta siitäki, että pärjääkö siinä, että voisko siitäki selvitä…Seki oli semmo-
nen tuki, ettei ollu tietoa, että semmoista ois haettavissa ja me samalla myös sitten 
näköjään koulutettiin vähän paikallista työvoimatoimistoakin, koska heillekin tää 
oli ensimmäinen tapaus ja he kävivät henkilökohtaisestikin täällä paikalla vähän 
haastattelemassa, että täyttyykö edellytykset. Tää oli tämmönen hakemus työolosuhtei-
den järjestelytuesta. Lähtökohtana siinä oli, että työntekijä tarvitsee henkilökohtaista 
ohjausta. Tässä järjestelytuessa oli kysymys, että siinä kompensoidaan sitä, että meillä 
henkilön työaikaa sitoutuu siihen, että hän henkilökohtaisesti opastaa tätä kuntoutu-
jaa. Ja tätä haettiin sitten vielä jakson aikana toisen kerran… Mutta kuitenki täm-
mösiä ei ois osattu hakea eikä varmasti ois työllistyjäkään ollut tietoinen niistä.” T5

Myös työaikajärjestelyjä tehtiin projektin asiakkaiden voimavaroihinsa sopivilla 
tavoilla� Työaikajoustoja annettiin päivittäisiin ja viikoittaisiin tuntimääriin sekä yli-
määräisiin lepohetkiin työvuorojen aikoina� Työhönvalmentaja toi työaikoihin liitty-
viin keskusteluihin oman asiantuntemuksensa�

”Erityisjärjestely oli tämä hänen tuntimääränsä. Jätettiin viiteen tuntiin, yleensä ois 
kuusi tuntia tässä tukityöllistymisessä. Ja sitten on mietitty sitä, että hän voi olla niin 
kuin maata, olla pitkällään, että hän pärjää taas vähän aikaa eteenpäin.” T2

”siinä alkuvaiheessa kerran mentiin siihen miinaan, että laitoin hänelle työvuo-
ron, jossa on vähemmän porukkaa. Silloin hän osallistui niihin siitäkin syystä, että 
itse sitten yrittää sata lasissa. Kuitenkin sillon tuli ongelmia sen fysiikan kans, ettei 
palautunutkaan viikonlopun aikana siitä rasituksesta. Mutta sitten sen jälkeen hyvin 
vähän on ollut semmosta, että ois fysiikan kanssa ollu mitään ongelmia.” T5

Tuetun työllistymisen toimintamallin arviointia
Jokainen haastateltu työnantajan piti Kompassi-projektissa toteutettua tuetun työl-
listymisen toimintamallia hyvänä sekä vajaakuntoisen työnhakijan että työnantajan 
kannalta� Työantajien näkökulmasta tuetun työllistymisen toiminta madaltaa kyn-
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nystä ottaa vajaakuntoinen henkilö työharjoitteluun tai työhön� Tuetussa työllistymi-
sessä voittajia ovat kaikki osapuolet työnhakijasta ja työnantajasta aina yhteiskuntaan 
asti� Työnantajalle toimintamalli antaa lisäresurssia ja yhteiskunta säästää taloudelli-
sissa kustannuksissa� Vajaakuntoisten on työnantajien mukaan hyvin haastavaa saada 
samanlaisia työmahdollisuuksia ilman tuetun työllistymisen kaltaista toimintaa�

”eihän heille varmaan tule ikinä mahdollisuutta, jos ei ole tämmöisiä systeemejä. 
Kyllä se on niin hyvä homma. Perusidea on ihan mahtava.” T4

”Tämä Kompassi-projektin malli nimenomaan näillä, joilla on siis todella vaike-
uksia työllistyä, niin tässä on ihan pakkokin olla joku, koska he jäisivät muuten 
tuuliajolle.” T3

Positiiviset työnantajan näkemykset johtuivat pitkälti työhönvalmentajan toimimi-
sesta tuen antajana� Työnantajien mukaan tuetun työllistymisen toimintamallissa 
ihminen on keskiössä� Siinä ei piilouduta joidenkin säännöstöjen taakse, vaan mah-
dollisen työllistyjän eteen tehdään oikeansuuntaisia toimenpiteitä, jotta työllistymi-
nen onnistuisi� Toimintamalli antoi myös työnantajalle helposti lähestyttävän väylän 
mahdollisissa ongelmatilanteissa ja muissa työllistymiseen ja työn järjestelyihin liitty-
vissä kysymyksissä� Työnantajien näkökulmasta oli tärkeää, että toimintamallissa otet-
tiin tarkasti huomioon asiakkaan rajoitukset ja osaamisalueet, joiden pohjalta työtä 
räätälöitiin� Tuetun työllistymisen toimintamalli saattaa työnantajien mukaan myös 
vähentää ennakkoluuloja työnantajien keskuudessa ja työyhteisöissä� Joidenkin työn-
antajien mukaan tuetun työllistymisen toiminta on vajaakuntoisille välttämätöntä� 
Ilman tällaista toimintaa ja erityisesti ilman työhönvalmentajan tukea vajaakuntoiset 
henkilöt olisivat vaikeassa asemassa ja heidän olisi hyvin vaikea työllistyä� 

”Kompassi-projekti on tosiaan ollu tärkeä näitten henkilöiden kohdalla kyllä. En olis 
muuten tullu perehtyneeksi kyseisten henkilöiden työtaustaan, työn tekemiseen ja työn 
ohjaamiseen. Eikä ne ois tullu missään vaiheessa esille, ei työntekijät välttämättä ois 
kertoneet. Sitä hirveen vaikea työntekijältä odottaa, että kerroppas nyt kaikki. Esi-
merkiksi yks oli mielenterveyskuntoutuja, niin hän ei sitä ensimmäiseksi heti sanonu, 
vaan toisena päivänä vasta vähän niinku kerto. Että siinä niinku tarvitaan sem-
mosta, että jotain muuta instanssia siihen väliin.” T2

”Tässä on sitten ollu koko ajan ihminen mukana.” T1

Tuetun työllistymisen toimintamalli koettiin niin hyvänä, että vastaavaa toimintaa 
haluttiin lisää yhteiskuntaan� Usea työnantaja toivoi tuetun työllistymisen toimin-
nasta projektitoiminnan sijaan pysyväisluonteista� Pysyväisluonteisen toiminnan 
seurauksena vajaakuntoisten työllistyminen voisi paremmin edistyä�
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”Ei ainakaan vähempää. Tämähän on aivan loistava juttu. Se herättää juurikin sen 
ajatuksen, että oikeesti välitetään. Niitähän on paljon ihmisiä, jotka sitten tipahtaa 
tuolta rattaista pois. Tämä jotenkin piettää niinkö pinnalla, siellä mukana.” T1

”Varmasti näillä on iso työllistävä vaikutus. Ois niinku tuo työvoimatoimisto tai ely. 
Niin et siellä ois ihan vakituinen työntekijä, joka hoitaa tämän tyyppisiä juttuja.” 
T6

”Toivoisin, että tämä ois jatkuvaa toimintaa. Nyt ymmärrän, että tämä on vaan 
ja ainoastaan projekti, mutta voisin kuvitella, että tämmöiselle olisi tarjousta myös 
pidemmällekin ajalle.” T3

”Siis mun mielestä projekti kalskahtaa aina siltä, että nyt on vähän aikaa ja sit 
häviää aina jonnekin. Mä toivoisin, että tämmöinen tukimuoto ois niin tärkeäks 
koettu, et se ois ikään kuin pysyvä malli.” T5

Osa työnantajista vertasi tuetun työllistymisen toimintaa muihin toiminta-
käytäntöihin, joista heillä oli kokemusta� Esimerkiksi kahdella työnantajalla on ollut 
aikaisemmin työharjoittelijoita tai tukityöllistettyjä palveluksessa työhallinnon välit-
täminä� Silloin työharjoittelut ovat jääneet lyhyiksi ja korkeintaan muutaman vii-
kon mittaisiksi jaksoiksi� Työllistymisen tulokset ovat myös olleet näissä heikkoja� 
Työnantajien mukaan työhallinnon välittämät työharjoittelijat tai tukityöllistetyt 
ovat olleet vailla ulkopuolista tukea ja apua� Heidän on itse pitänyt olla aktiivisia 
mahdollisten kysymysten suhteen� Usein sopivasta yhteyshenkilöstä on ollut epätie-
toisuutta� Myös työnantajilla on ollut näissä toimintamalleissa vaikea löytää sopivaa 
henkilöä vastaamaan esiin tulleisiin kysymyksiin�

”Meillä on ollut näitä työkkärin harjoittelijoita, niin monesti siellä, kun sulla ei ole 
ihmistä kelle soittaa. Ne niinku vaan lyyään tänne ja ne on oman onnen nojassa…
Minä oon vaan täyttänyt työharjottelulapun ja mulla ei ketään ihmistä kelle soittaa. 
Harjoittelijalle on vaan sanottu, että eti harjottelupaikka. Ja jatkosuunnitelmista ei 
ole kukaan ottanut mitään yhteyttä. Hän ei itte tiiä mihin lähtiä ottaan ja mie en 
tiiä mihin lähtiä ottaan. Siihen jos vertaa, niin tää on ihan loistavaa.” T1

”Ei niissä oo kettään. Että ne tulee ihan tuosta ovesta tai on lähetetty että tämmönen 
tukityöllistetty ja siinä on hyvin vähän tietoa. Eikä oo loppujen lopuksi kovin seuran-
taa.” T2

Tuetun työllistymisen vaiheet voidaan kuvata sijoita-valmenna -mallin avulla� 
Siinä työn etsintä ja työhön sijoittuminen on prosessin alkuvaiheessa ja varsinai-
nen valmennus tai kuntoutus vasta sen jälkeisessä vaiheessa� Työllistyjälle on tar-
jolla työhön valmentajan tukea myös työllistymisen tapahduttua aina niin kauan 
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kuin kyseinen henkilö sitä tarvitsee� (Härkäpää ym� 2000, 21�) Myös Kompassi-
projektissa valmennus toteutui asiakkaan olleessa työssä� Silloin kun työnantajalla 
tai muilla työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta valmentaa Kompassi-projektin asia-
kasta, alkuvaiheen valmennus oli projektin työhönvalmentajan vastuulla�

Johtopäätökset ja pohdinta

Kompassi-projektin asiakkaiden sekä yleisemmin vajaakuntoisten työllistämiseen 
vaikuttavat tekijät voitiin luokitella tutkielman tuloksien perusteella neljään eri 
kokonaisuuteen� Työllistämiseen vaikuttavat tekijät muodostuivat organisaation 
taloudellisista ja rakenteellisista puitteista, yksilöllisistä ominaisuuksista, yhteiskun-
nallisesta tuesta sekä työnantajan ja työyhteisön asenteesta� (Kuvio 1�)

TyöllisTäminen

yksilölliset ominaisuudet
- osaaminen

- motivaatio ja asenne
- työ- ja toimintakyky

Organisaation rakenteelliset ja 
taloudelliset puitteet

- työvoiman tarve
- tulosajattelu

yhteiskunnallinen tuki
- ulkopuolisen asiantuntijan 

antama tuki
- taloudellinen tuki

Työnantajan ja työyhteisön 
asenne

K u v io 1�  Vajaakuntoisten työllistämiseen vaikuttavat tekijät työnantajien näkökulmasta�

Yksilöllisistä ominaisuuksista painottuivat vahvasti työnhakijan osaaminen sekä 
motivaation ja asenteen merkitys työtä kohtaan� Työtehtävien onnistuneeseen suo-
rittamiseen tarvittiin osaamista, joka useasti saavutettiin alalle soveltuvan koulutuk-
sen kautta� Kaikissa työpaikoissa työnhakijalta ei vaadittu kuitenkaan tiettyä kou-
lutusta, mutta osaaminen täytyi hankkia muuta kautta kuten työssä oppimalla tai 
aiemmalla työkokemuksella� Jossain tapauksissa lainsäädäntö asetti koulutusvaati-
mukset ja riittämätön koulutus saattoi estää työllistämisen� Työnhakijan yksilöllisiin 
ominaisuuksiin liittyi myös työnhakijan työ- ja toimintakyky� Työ- ja toimintakyvyn 
rajoitteet saattoivat joissain tapauksissa estää täysipainoisen osallistumisen työtehtä-
vien hoitoon� Työnantajat puntaroivat usein työnhakijan työpanosta, joten rajoitteet 
vaikuttivat jossain määrin työllistämiseen�

Organisaation rakenteelliset ja taloudelliset puitteet määrittelivät osaltaan työl-
listämisen onnistumisen� Organisaation rakenteissa täytyy olla työvoimalle aitoa 
tilausta, kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä� Työpaikoilla on lukemattomia eri-
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laisia työtehtäviä, mutta ilman organisaation tarvetta työvoimalle, työllistyminen 
ei onnistu� Työvoimarakenteen lisäksi työnantajat ajattelevat työntekijöiden työpa-
nosta ja organisaation tulosta sekä niiden välistä suhdetta� Työntekijöiltä vaaditaan 
tuloksellista ja tehokasta toimintaa, jotta organisaation tulos olisi mahdollisimman 
hyvä� Vajaakuntoisuus ei kaikilla työpaikoilla ole este tulokselliselle ja tehokkaalle 
toiminnalle, kun työtehtävät ovat sopivia ja tarpeen mukaan räätälöityjä� 

Työnantajat kokivat yhteiskunnan tarjoaman tuen tärkeäksi työllistämistä edistä-
väksi tekijäksi� Työnantajien mukaan organisaation ulkopuolinen asiantuntija opasti 
ja valmisti työnhakijoita työnhakuun liittyvässä prosessissa� Ulkopuolisella asian-
tuntijalla oli konkreettinen ohjaava vaikutus, mutta myös sosiaalinen ja henkinen 
vaikutus työnhakijoiden työnhaussa� Myös yhteiskunnan puolelta tulleilla taloudel-
lisilla tukimuodoilla oli suuri vaikutus työllistämiseen� Esimerkiksi palkkatuki kan-
nusti työllistämään henkilöitä, joilla oli alentunut työpanos tietyissä työtehtävissä� 
Työnantajat kokivat palkkatuen kompensoivaksi ja riskejä vähentäväksi tekijäksi 
työllistämisessä� Palkkatukijakson aikana työnantaja pystyi tutustumaan työnteki-
jään ja päättämään työllistymisen jatkosta paremmilla tiedoilla�

Työnantajien ja työyhteisön asenne oli myös yksi vajaakuntoisten työllistämi-
seen vaikuttava tekijä työnantajien näkemysten mukaan� Työllistämistä edisti, mikäli 
työnantaja ja työyhteisö suhtautuivat positiivisesti työntekijään hänen rajoitteistaan 
huolimatta� Jossain työpaikoilla vajaakuntoisuus nähtiin jopa eduksi niissä tapauk-
sissa, kun työnantajalla oli halua yhteiskunnalliseen vastuunkantoon�

Vajaakuntoisten työllistämiseen vaikuttavien neljän osa-alueen ollessa tasapai-
nossa kasvaa työllistämisen todennäköisyys� Kun kaikki osa-alueet ovat hyvällä 
tasolla, niin työllistämisen mahdollisuudet kasvavat� Epätasapaino jollakin osa- 
alueella saattaa vaikuttaa heikentävästi työllistämiseen� Esimerkiksi riittämätön 
taloudellinen tuki yhteiskunnalta tai työyhteisön kielteinen asenne voi vaikuttaa 
rekry toinnin päätöksiin� Voi toisaalta olla mahdollista myös se, että jonkin osa-
alueen vahvuus voi kompensoida jonkin toisen osa-alueen heikkoutta� Esimerkiksi 
jokin työnhakija voi näyttäytyä työnantajan silmissä niin pätevältä, että työnantaja 
tyytyy ennakoitua alhaisempaan yhteiskunnallisen tuen tarjontaan�

Työnantajien kokemukset työhönvalmentajan palveluista ja tuetun työllistymisen 
toimintamallista olivat positiivisia� Tulosten perusteella voidaan todeta, että työhön-
valmentaja pystyy madaltamaan työnantajan työllistämiskynnystä omalla asiantun-
temuksellaan sekä tuomaan uusia ajatuksia työn räätälöinnistä, joilla helpotetaan 
työntekijöiden työssä jaksamista� Työnantajat saattavat kokea työ- ja elinkeinohallin-
non tarjoamat palvelut vieraiksi, koska työhönvalmentajan tuki työ- ja elinkeinohal-
lintoon liittyvissä asioissa oli erittäin hyödyllinen useimpien työnantajien mielestä� 
Työllistämisen näkökulmasta työnantajien tietoisuus työ- ja elinkeinohallinnon pal-
veluista olisi tärkeää� Lisäksi raskas byrokraattisuus saattaa estää palveluiden käyt-
töä� Työnantajien tietoisuuden lisäämisellä ja kohtuullisen byrokraattisuuden tasolla 
työnantajille muodostuisi parempia edellytyksiä käyttää palveluja hyväkseen ja sitä 
myöten vajaakuntoisille työnhakijoille voisi syntyä uusia väyliä työmarkkinoille� Tue-
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tussa työllistymisessä käytetyt välivaiheet avoimille työmarkkinoille pääsyn tavoitte-
lussa voivat usein edistää tavoitteen onnistumista� Työnantajilla on tällöin matalampi 
kynnys rekrytoida työntekijöitä, kun he pystyvät määräajan puitteissa tarkastelemaan 
työntekijän soveltuvuutta alalle� Vaikka välivaihe ei johtaisikaan palkkaamiseen avoi-
mille työmarkkinoille, niin työntekijän arvokas työkokemus kuitenkin lisääntyisi�

Vajaakuntoisten henkilöiden työllistymisen edistäminen nähdään yhtenä työ-
urien pidentämiskeinona� Tuetulla työllistymisellä vajaakuntoisten työllistymisen 
mahdollisuudet usein paranevat� Työnantajat ovat keskeinen toimija työllistymisessä 
sekä tuetussa työllistymisessä, joten työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia on tär-
keä tutkia� Tutkimusten vähäisestä määrästä johtuen tarvitaan vielä enemmän tietoa 
tuetun työllistymisen toimintamallista ja vajaakuntoisten työllistämisestä työnanta-
jien näkökulmasta� Työnantajille voi olla uusi asia se, että jokin ulkopuolinen toi-
mija jalkautuu työpaikalle tavoitteenaan edistää työllistymistä ja työssä jaksamista� 
Työnantajien kokemusten karttuessa kyseisistä menetelmistä heidän näkemyksistään 
ja asenteistaan tarvitaan ajankohtaista tietoa� Tutkimalla työllistämiseen vaikuttavia 
kaikkia osa-alueita voidaan parhaiten vaikuttaa vajaakuntoisten työllistymisen estei-
siin ja esteiden poistamiseen, joten työnantajien näkökulman tarkastelu on jäänyt 
tässä suhteessa vähälle huomiolle� Kun kaikki osa-alueet huomioidaan, ei voida kui-
tenkaan unohtaa asiakkaiden ja työhönvalmentajien kokemusten tarkastelua�

Edelleen tuetusta työllistymisestä kaivattaisiin tutkimustietoa mallin vaikutta-
vuudesta� Vaikka vaikuttavuustietoa on jonkin verran saatavilla, niin muuttuvassa 
ympäristössä ajankohtaisen tiedon saaminen asiasta olisi merkittävää� Tuetun työl-
listymisen tyyppisessä toiminnassa saattaa tulevaisuudessa olla aineksia tehokkaaksi 
työllistymisen edistämisen menetelmäksi� Ainakin tehdyt vaikuttavuustutkimukset 
antavat aihetta tähän oletukseen� Sen vuoksi olisi tärkeää tietää, kuinka suuri määrä 
on työllistynyt niistä, jotka ovat olleet tuetun työllistymisen piirissä� Lisäksi edellä 
mainitun kaltaista tietoa ei tarvita pelkästään vajaakuntoisista työnhakijoista, vaan 
myös kaikista muista tuetun työllistymisen asiakasryhmistä�
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9. Muuttuivatko asiakkaiden elämäntilanteet 
ammatillisen kuntoutusprosessin aikana?
Anne-Mari Arola, Tiina Outila, Kristiina Härkäpää ja Aila Järvikoski

Tarkoitus ja toteutus

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen projekteissa pyritään yleensä seuraa-
maan toteutetun toiminnan asiakaskohtaisia vaikutuksia, ts� niitä muutoksia, joita 
asiakkaiden elämässä projektin myötä tapahtuu ja joiden voidaan päätellä tai aina-
kin olettaa syntyneen toiminnan ansiosta� Silloin kun käytettävissä ei ole vertailu-
ryhmää, johon asiakkaiden tilanteessa tapahtuneita muutoksia voitaisiin verrata, pit-
källe meneviä tulkintoja toiminnan kokonaisvaikutuksista ei ole mahdollista tehdä� 
Alustavia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä yleisten trendien, erilaisten pro-
sessikuvausten ja asiakasryhmän sisäisten vertailujen perusteella� 

Keskeisenä seurantakohteena ammatillisessa kuntoutuksessa ovat tavallisesti ne 
konkreettiset muutokset, joita asiakkaiden elämäntilanteessa havaitaan� Silloin suu-
rin kiinnostus on siinä, siirtyvätkö asiakkaat työmarkkina-aseman näkökulmasta 
passiivisista tilanteista – työttömyydestä tai eläkkeeltä – aktiivisempiin tilanteisiin, 
joita ovat työ ja koulutus, mutta myös erilaiset välityömarkkinoiden tilanteet (esim� 
Ala-Kauhaluoma ym�, 2004)� Kuntoutusprojekteissa pidetään kuitenkin tärkeänä 
myös seurata muunlaisia muutoksia: muutoksia psykososiaalisessa tilanteessa tai 
toimijuuden hienovaraisemmissa osatekijöissä – esimerkiksi itseluottamuksessa, koe-
tussa pystyvyydessä tai hallinnan tunteessa ja tulevaisuusoptimismissa (Breeding, 
2008) tai elämänlaadun, sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden lisäänty-
misessä (Bond & Campbell, 2008)� 

Kompassi-projektin asiakkaat, kaikkiaan 116 henkilöä, olivat taustoiltaan ja elä-
mänkulultaan monenlaisia (ks� luku 3) – yksinkertaiset tyypittelyt eivät heitä kuvaa� 
Asiakkaissa oli monen ikäisiä ja perhetaustoiltaan erilaisia ihmisiä� Myös heidän elä-
mäntilanteensa projektiin tulovaiheessa vaihtelivat suuresti� Heillä oli monenlaista 
koulutusta ja ammatillista osaamista ja sekä pitkiä että hyvinkin katkonaisia työuria� 
Myös toimintakyky ja sitä mahdollisesti heikentävät fyysiset tai psyykkiset sairaudet 
tai vammat vaihtelivat� Projektia suunniteltaessa asiakkaiden moninaisuus oli otettu 
huomioon, ja sen vuoksi oli varauduttu kolmeen eri toimintatapaan pyrittäessä edis-
tämään asiakkaiden kuntoutumista ja työllistymistä: nopean työllistymisen väylä, 
koulutuksen väylä ja pitempikestoinen väylä asiakkaille, joilla psykososiaalisten ja 
terveydellisten kysymysten hoitaminen ja ns� esiammatillinen kuntoutus näyttäisi 
tarpeelliselta ennen varsinaisia ammatillisia toimenpiteitä� 
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Tässä artikkelissa projektin aikana muodostuneita prosesseja ja tapahtuneita 
muutoksia tarkastellaan etupäässä kvantitatiivisten tietojen pohjalta ja pääasiassa 
varsin yleisellä tasolla� Tarkoituksena on 

*  luoda yleiskuva projektin asiakasprosessien etenemisestä ja niihin sisältyneestä 
toiminnasta ja toimenpiteistä projektin aikana

*  analysoida niitä muutoksia, joita asiakkaiden elämäntilanteissa ja koetussa 
työkyvyssä tapahtui projektiasiakkuuden aikana tai projektin seuranta-aikana 
asiak kuuden päättämisen jälkeen;

*  selvittää, millaisia kokemuksia asiakkailla on projektissa saadusta tuesta ja pro-
jektin vaikutuksista toisaalta työhön, työkykyyn ja työkokemuksiin liittyvissä 
asioissa, toisaalta psyykkisissä ja psykososiaalisissa kysymyksissä;

*  selvittää alustavasti toteutuneen asiakasprosessin yhteyttä asiakkaiden tyyty-
väisyyteen tai koetussa työkyvyssä tapahtuneisiin muutoksiin�

Tiedot on koottu toisaalta kuntoutussuunnittelijoiden täyttämistä lomakkeista ja 
kuntoutusprosessia koskevista kuvauksista, toisaalta asiakkaiden täyttämistä kysely-
lomakkeista� Osa seurantavaiheen tiedoista on kerätty puhelinhaastattelujen avulla� 

Projektin toimintaan ja toimenpiteisiin osallistuminen

Seuraavassa pyritään muodostamaan kuva siitä, millaiseen toimintaan asiakkaat 
osallistuivat asiakkuutensa aikana� Aluksi tarkastelun kohteena ovat yksittäiset työl-
listämis- ja kuntoutustoimenpiteet, kuten kokeilut, valmennukset ja työharjoittelut, 
sekä osallistuminen koulutukseen ja työhön� Sen jälkeen kuvataan asiakkaiden eri-
laiset palvelu- ja työllistymisprosessit� Kuvaukset on tehty kuntoutussuunnittelijoi-
den lomakemerkintöjen perusteella� 

Kuviossa 1 on esitetty ne päätoiminnot ja toimenpiteet, joihin asiakkaat osallis-
tuivat� Yleisin yksittäinen toimintamuoto oli valmentava työ, jolla tarkoitetaan tässä 
sekä työharjoittelua, työelämävalmennusta että työkokeilua� Valmentavaan työhön 
osallistui projektin aikana 60 asiakasta (52 %)� Työaika valmentavassa työssä vaihteli 
välillä 20–40 viikkotyötuntia – yhtä 12 tunnin työaikaa lukuun ottamatta� Pääosalla 
valmentavaan työhön osallistuneista työaika oli 30 tuntia viikossa� Kahdeksan asia-
kasta teki valmentavaa työtä kokopäivätyön viikkotuntimäärää vastaavan ajan vii-
kossa, ja yhdeksällä asiakkaalla viikkotyötuntien määrä oli 20–28� 
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Palkkatukityö

Normaali ansiotyö

Ammatillinen koulutus

Valmentava koulutus

Valmentava työ

Ei edellä mainituissa toiminnoissa

6040200
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K u v io 1�  Asiakkaiden osallistuminen eri toimintoihin prosessin aikana, % (n = 116)� 

Projektin aikana oli työsuhteessa kaikkiaan 47 asiakasta (40 %)� Työssä olleista 
20 (17 %) oli tavanomaisessa ansiotyössä avoimilla työmarkkinoilla ja 27 (23 %) 
palkkatukityössä� Hieman yli puolet (n=15) palkkatukityössä olleista oli oikeutettu 
korotettuun palkkatukeen� Projektin aikana työsuhteessa olleista hieman yli puo-
let (n=23) työskenteli julkisella sektorilla; he olivat kaikki, yhtä lukuun ottamatta, 
määrä aikaisessa työsuhteessa� Yksityisellä sektorilla oli työssä 18 asiakasta (40 % 
työssä olleista) ja kolmannen sektorin työpaikoissa muutama asiakas� Valtaosalla 
oli kyse määräaikaisesta työsopimuksesta, kahdeksalla työsopimus oli toistaiseksi 
voimassaoleva ja muutamalla asiakkaalla työssä olo perustui tuntityösopimukseen� 
Määräaikaisten työsuhteiden kestot vaihtelivat – yhtä lyhempää työsuhdetta lukuun 
ottamatta – 6:n ja 24 kuukauden välillä; kolmasosa niistä oli 6 kuukauden mittaisia, 
muut pidempiä� Kaikista työssä olleista oli naisia 30 ja miehiä 17� Ansiotyössä avoi-
milla työmarkkinoilla olleista oli kaksitoista naista ja kahdeksan miestä, palkkatuki-
työssä olleista puolestaan 18 naista ja yhdeksän miestä� 

Projektin asiakkaista vajaa puolet (45 %) kävi kuntoutussuunnittelijan kanssa 
keskusteluja koulutustarpeista ja mahdollisista koulutuspaikoista� Varsinaisessa 
ammatillisessa koulutuksessa oli asiakkaista 31 (27 %): kolme oppisopimuskoulu-
tuksessa, kolme ammattikurssilla, viiden asiakkaan kohdalla oli yhdistetty palkka-
tuki työ ja ammatillinen koulutus ja muut olivat muussa, yleensä pidemmässä 
ammatillisessa koulutuksessa� 

Kuviossa 2 on esitetty yksinkertaistettu kuvaus asiakkaiden toiminta- ja toimen-
pideprosesseista� Kuvio osoittaa, että projektin aikana työsuhteessa olleista 47 hen-
kilöstä osalla prosessi eteni melko suoraviivaisesti kohti työhön sijoittumista (n=11)� 
Kuvion yläosassa on kuvattu myös niiden asiakkaiden prosesseja, joissa eteneminen 
työhön tapahtui jonkin välivaiheen kautta, joko ammattikurssin (n=3) tai jonkin 
valmennusjakson (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus) (n=16) kautta� 
Varsin suoraviivaisia olivat myös ne asiakasprosessit, joihin sisältyi tutkintoon täh-



133

täävä ammatillinen koulutus, mutta ei muita toimenpiteitä (n=12); työllistyminen 
ei näillä asiakkailla tullut vielä ajankohtaiseksi projektin asiakkuuden aikana� 

Muilla asiakkailla elämäntilanteet olivat vaihtelevampia tai asiakasprosessit sisäl-
sivät useampia vaiheita� Yhteensä 13:llä kyse oli erilaisista ammatillisen koulutuk-
sen, valmentavan työn ja ansiotyön yhdistelmästä� Tähän ryhmään kuuluvat muun 
muassa kolme oppisopimuskoulutukseen osallistunutta ja viisi, joilla palkkatukityö 
ja koulutus toteutuivat rinnakkain eikä suoraviivaisesti etenevänä prosessina� Siksi 
tässä ryhmässä eri toimintamuotojen väliset nuolet kulkevat useaan eri suuntaan� 
Neljällä asiakkaalla asiakasprosessissa yhdistyivät valmentava koulutus, valmentava 
työ ja ansiotyö� Tässäkin ryhmässä prosessit olivat vaihtelevia, mitä on merkitty 
moneen suuntaan kulkevin nuolin�

Työ
(n=30)

Työ
(n=17)

Ammatillinen koulutus (n=3)

Valmentava 
koulutus (n=5)

Valmentava koulutus (n=12)

Valmentava työ (n=18)

Valmentava työ (n=16)

Valmentava 
työ (n=13)

Valmentava työ (n=9)

Valmentava työ 
(n=4)

Valmentava 
koulutus (n=4)

Ammatillinen 
koulutus (n=4)

Ammatillinen 
koulutus (n=13)

Tilanne-
kartoitus

suun-
nittelu

(n=116)

Palveluohjaus, arkielämän hallinta, ohjaus 
sosiaali- ja terveyspalveluihin (n=30)

Suoraan työhön
(n=11)

K u v io 2�  Kuvaus projektin asiakkaiden toimintaprosesseista projektin aikana (n = 116)� 

Asiakkaista osalla ammatillinen koulutus tai valmentava koulutus yhdistyi val-
mentavaan työhön, mutta työllistymistä ei asiakkuuden aikana tapahtunut (n=9), ja 
osa oli valmentavassa työssä, mutta ei työllistynyt (n=18)� 
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Kuvion perusteella nähdään myös, että kaikkiaan 30:llä henkilöllä projektin 
asiak kuus merkitsi etupäässä mahdollisuuksien läpikäyntiä ja vaihtoehtojen suun-
nittelua, mutta ei varsinaisia työllistymiseen tähtääviä tai valmentavia toimenpiteitä� 
Muiden henkilöiden kohdalla prosessikuvauksiin ei ole liitetty kuntoutussuunnit-
teluun, ryhmävalmennukseen tai palveluohjaukseen liittyviä asioita� Toisin sanoen, 
niillä henkilöillä, joilla prosessiin sisältyi työelämävalmennusta, työkokeilua ja työ-
harjoittelua tai koulutuksellisia tai työtä koskevia toimenpiteitä, ei palveluohjauksel-
lisia toimenpiteitä ole merkitty kuvioon: kaiken toiminnan yhdistäminen osoittau-
tui liian vaativaksi�

Erikseen selvitettiin, miten pelkästään palveluohjaukseen osallistunut ryhmä erosi 
muista asiakkaista� Ryhmässä oli suhteellisesti enemmän miehiä kuin naisia, sen kes-
kimääräinen ikä oli hieman korkeampi ja ryhmästä suhteellisesti useampi eli yli neljä 
viidestä oli ollut työvoiman ulkopuolella yli kaksi vuotta� Odotusten osalta ryhmä 
erosi muista siinä, että sillä oli selvästi enemmän odotuksia eläkemahdollisuuksien 
kartoituksen suhteen� Kuntoutussuunnittelijoiden arvioita tarkastellessa huomiota 
kiinnittää se, että varianssi on muuta ryhmää suurempi: ryhmä ei näyttäydy näissä-
kään arvioissa homogeenisena� Ryhmässä on kuitenkin muihin verrattuna suhteel-
lisesti enemmän niitä, joilla sitoutuminen työllistymistä koskeviin tavoitteisiin on 
vähäisempää ja motivaatio yhteisen suunnitelman laadintaan heikompaa� Näyttää 
siltä, että asiakkaiden odotukset ja projektin tulevaisuuden muutoksiin tähtäävät 
tavoitteet eivät riittävästi kohdanneet ja asiakkaat tulivat usein ohjatuiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen käyttöön� 

Pääasiallinen toiminta ennen asiakkuutta ja asiakkuuden päättyessä

Taulukossa 1 on kuvattu asiakkaiden pääasiallinen toiminta heidän solmiessaan 
asiakkuuden sekä vastaavasti asiakkuuden päättyessä� Asiakkaista kymmenesosa oli 
projektiin tullessaan ns� ”aktiivisessa tilanteessa” suhteessa työmarkkinoihin: toisin 
sanoen joko työsuhteessa tai opiskelijoina� Työttömiä oli yli puolet ja sairauslomalla, 
kuntoutuksessa tai eläkkeellä yli kolmannes� 

Asiakkuuden päättyessä työssä tai opiskelemassa oli yhteensä 41 % asiakkaista� 
Työllisten ryhmä kasvoi siis 6 %:sta neljännekseen� Kaikkiaan 30:stä työssä olevasta 
hieman yli puolet oli työssä palkkatuella, muut tavallisissa työpaikoissa avoimilla 
markkinoilla� Viisi palkkatuella työssä olevista opiskeli työn ohella� Opiskelijoiden 
ryhmä kasvoi seuranta-aikana 5 %:sta 15 %:iin� Oppisopimuskoulutuksessa olevat 
(n=3) on merkitty opiskelijoiden ryhmään, vaikka heillä kyse on oppisopimuskou-
lutuksen ja työn yhdistelmästä� Suuri muutos on tapahtunut työttömien ryhmässä, 
jonka osuus pienentyi 53 %:sta 25 %:iin kyseisenä aikana� Kuntoutustuella tai eläk-
keellä olevien asiakkaiden määrä pieneni kuusi prosenttiyksikköä, mutta toisaalta 
ns� muussa tilanteessa olevien määrä hieman kasvoi� 
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Tau lu k ko 1�  Asiakkaiden pääasiallinen toiminta asiakkuuden alkaessa ja päättyessä  
sekä muutoksen suuruus (n, %)�

Pääsiallinen  
toiminta

Asiakkuuden
alkaessa

Asiakkuuden
päättyessä

Muutos

n % n % n %

Työllinen 7 6 30 26 +23 +20

Opiskelija 6 5 17 15 +11 +10

Sairausloma/ kuntoutus 24 21 25 22 +1 +1

Työtön 61 53 29 25 -32 -28

Kuntoutustuki/ eläke 17 15 10 9 -7 -6

Muu 1 1 5 4 +4 +3

Taulukossa 2 tarkastellaan lähemmin asiakkuuden aikana tapahtuneita siirtymiä 
eri elämäntilanteiden välillä� Siirtymiä voidaan tarkastella kahdesta suunnasta: toi-
saalta siitä, mihin suuntaan kuntoutusprosessin aikana siirrytään kustakin asiakkuu-
den alun tilanteesta, ja toisaalta siitä, mistä tilanteista asiakkuuden päättymisvaiheen 
eri elämäntilanteisiin on päädytty� 

Tau lu k ko 2�  Asiakkaiden pääasiallinen toiminta asiakkuuden alkaessa ja päättyessä: elämän-
tilanteiden väliset siirtymät asiakkuuden aikana (n, %)� 

Asiakkuuden alkaessa

Asiakkuu-
den päät-
tyessä

Työssä Opiske-
lija

Sairaus-
loma/ 
kuntou-
tus

Työtön Kuntou-
tustuki/ 
eläke

Muu Yhteensä
n %

Työssä 5 1 5 15 4 0 30 26

Opiskelija 0 4 5 4 3 1 17 15

Sairaus-
loma/ 
kuntoutus

0 1 8 13 3 0 25 22

Työtön 2 0 3 24 0 0 29 25

Kuntoutus-
tuki/ eläke

0 0 3 1 6 0 10 9

Muu 0 0 0 4 1 0 5 4

Yhteensä n 7 6 24 61 17 1 116 100

 % 6 5 21 53 15 1 100

Asiakkuuden päättyessä oli projektin asiakkaista työssä neljännes� Pääosa niistä 
henkilöistä, jotka olivat työssä projektiin tullessaan, olivat myös asiakkuuden päät-
tyessä työssä (n=5)� Työhön oli siirrytty henkilömäärin tarkasteltuna selvästi eniten 
työttömyydestä (n=15), mutta jonkin verran myös sairauslomalta tai kuntoutuksesta 
(n=5) ja kuntoutustuen piiristä (n=4)� Myös yksi aikaisemmin opiskelijaksi ilmoit-
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tautunut oli projektin päättyessä työssä� Myös opiskelijoiksi oli siirrytty useasta 
tilanteesta: sekä sairauslomalta (n=5), työttömyydestä (n=4) että kuntoutustuelta 
(n=3)� Sairauslomalle oli projektin aikana siirtynyt suurehko joukko aiemmin työt-
tömistä (n=13), kuntoutustuelle puolestaan muutama sairauslomalta (n=3) ja yksi 
aikaisemmin työttömänä ollut asiakas� Työttömien siirtyminen sairauslomalle voi 
johtua osin siitä, että sairauslomat tulivat projektin palveluohjauksen myötä aikai-
sempaa paremmin ilmoitetuiksi� 

Jos vastaavaa tarkastelua tehdään alkutilanteen ryhmissä, havaitaan, että alkutilan-
teen seitsemästä työllisestä kaksi oli siirtynyt projektin aikana työttömäksi ja opiskeli-
joista yksi työhön ja yksi sairauslomalle� Sairauslomalla tai kuntoutuksessa olevat ovat 
hajautuneet kaikkiin ryhmiin, huomattava osa kuitenkin työhön tai opiskelemaan� 

Projektin asiakkaiden siirtymiä voidaan myös tarkastella työmarkkina-aseman 
näkökulmasta jatkumolla ”passiivisesta” ”aktiiviseen”� Aktiiviseen toimintaan lukeu-
tuu tällöin työssä tai opiskelemassa oleminen ja passiiviseen vastaavasti työttömänä, 
sairauslomalla ja kuntoutuksessa sekä eläkkeellä, kuntoutustuella tai muussa työ-
voiman ulkopuolisessa tilanteessa oleminen� On paikallaan todeta, että passiivisuu-
della ei tällöin viitata henkilön passiivisuuteen työnhaussa tai yleensä yhteisöllisenä 
tai yhteiskunnallisena toimijana, vaan ainoastaan suhteessa työmarkkina-asemaan� 
Tutkimustulokset eivät yleensä tue käsitystä ”passiivisesta” työttömästä (Ala-Kauha-
luoma ym�, 2004: 146)� 

Asiakkuuden alkaessa aktiivisessa toiminnassa oli 11 % projektin asiakkaista, 
asiak kuuden päättyessä vastaava prosenttiosuus oli 41 %� Näin tarkastellen siirtymä 
passiivisesta aktiiviseen toimintaan on 30 prosenttiyksikköä� Erityisesti on syytä 
panna merkille, että asiakkuuden alussa työttömänä olleiden ryhmästä (53 %, n=61) 
noin kolmannes (n=19) oli siirtynyt työttömyydestä ns� aktiiviseen toimintaan, joko 
työhön tai opiskelemaan� 

Asiakkuuden päättyessä työssä tai koulutuksessa olevissa oli suhteellisesti enem-
män naisia (68 %) kuin ns� passiivisessa tilanteessa olevissa (45 %)� Keski-ikä oli 
heillä hieman matalampi ja alkuvaiheen koettu työkyky hieman parempi kuin pas-
siivisessa tilanteessa olevilla, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä� Pas-
siivisessa tilanteessa olevien ryhmässä oli enemmän niitä, jotka olivat projektiin 
tullessaan olleet yli 2 vuotta työelämän ulkopuolella (71 % vs� 55 %)� Koulutuk-
sen tai perhetilanteen suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan� Sen sijaan ryhmät 
erosivat toisistaan niiden projektiin kohdistuneiden odotusten suhteen, joita selvi-
tettiin asiakkuuden alkaessa: asiakkuuden päättyessä passiivisessa tilanteessa olevilla 
oli ollut työssä tai koulutuksessa olevia useammin paljon odotuksia taloudellisen 
tilanteen selvittelyyn (42 % vs� 28 %), eläkemahdollisuuksien selvittelyyn (27 % 
vs� 10 %) ja terveydentilan selvittelyyn (37 % vs� 17 %)� Ryhmät erosivat myös 
projektin kuntoutussuunnittelijoiden suunnitteluvaiheessa tekemien arvioiden suh-
teen� Niiden osalta, jotka olivat asiakkuuden päättyessä työssä tai koulutuksessa, 
saatiin suunnitteluvaiheessa selkeämpi kuva asiakkaan voimavaroista samoin kuin 
vaikeuksista ja ongelmista� He olivat kuntoutussuunnittelijan arvion mukaan olleet 
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motivoituneempia yhteistyöhön suunnitelman laadinnassa ja syntynyt suunnitelma 
vastasi jonkin verran paremmin tarpeisiin ja kehitystavoitteisiin� Heistä suurempi 
osa (64 % vs� 32 %) oli myös hyvin sitoutunut (9–10 asteikolla 0–10) työelämään 
tähtääviin tavoitteisiin suunnitteluvaiheessa� 

Asiakkaiden elämäntilanne jälkiseurantavaiheessa

Projektissa haluttiin saada tietoa asiakkaiden tilanteesta myös asiakkuuden päätty-
misvaiheen jälkeen� Tätä varten asiakkaiden tilannetta selvitettiin vielä myöhemmin 
puhelinhaastattelun avulla� Lopullinen jälkiseuranta-aineisto muodostui kahdella 
tavalla hankitusta aineistosta� Niille 76 asiakkaalle, joiden asiakassuhde projektissa 
oli päättynyt ennen joulukuuta 2012, tehtiin joulukuun 2012 ja maaliskuun 2013 
välisenä aikana suppea puhelinhaastattelu, jossa tiedusteltiin senhetkistä elämän-
tilannetta� Asiakkaista tavoitettiin 65� Niiltä 27 asiakkaalta, joiden asiakkuus jatkui 
vielä vuoden 2013 aikana, tieto koottiin asiakkuuden päättövaiheen lomakkeista� 
Näin koottu ns� jälkiseuranta-aineisto sisältää siten tiedot 92 asiakkaan (79 %) tilan-
teesta projektiin tullessa ja jälkiseurantavaiheessa� Seurantatieto jäi puuttumaan 24 
asiakkaalta� Heistä suurin osa (71 %) oli työttömänä ennen asiakkuuden alkua� 

Seurantavaiheessa tavoitetuista 45 % oli työssä tai opiskelemassa� Opiskelijoiden 
osuus oli jonkin verran kasvanut ja työllisten osuus alentunut verrattuna asiakkuu-
den päättymisajankohdan tietoihin� 

Tau lu k ko 3�  Asiakkaiden pääasiallinen toiminta asiakkuuden alkaessa  
ja projektin päättyessä (n, %)�

Pääsiallinen  
toiminta

Asiakkuuden
alkaessa

Projektin  
päättyessä

Siirtymän  
suuruus

n % n % n %

Työssä 7 8 21 23 +14 +15

Opiskelija 6 6 20 22 +14 +16

Sairausloma/ kuntoutus 19 21 13 14 -6 -7

Työtön 44 48 21 23 -23 -25

Kuntoutustuki/ eläke 15 16 16 17 +1 +1

Muu 1 1 1 1 -0 -0

Yhteensä 92 100 92 100 0 0
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Tyytyväisyys asiakkuuden aikana saatuun tukeen

Asiakkaat vastasivat asiakkuuden päätyttyä kyselylomakkeeseen, jossa tiedusteltiin 
heidän kokemuksiaan projektista ja sen mahdollisista vaikutuksista� Vastaukset saa-
tiin 79 asiakkaalta eli vastausprosentti oli 68� Naiset vastasivat lomakkeeseen miehiä 
selvästi aktiivisemmin (78 % ja 57 %)� Iällä, alkuvaiheen työkykypistemäärällä tai 
asiakkuuden kestolla (kuukausina) ei ollut merkitystä lomakkeeseen vastaamiseen� 
Työlliset, opiskelijat ja kuntoutuksessa olleet vastasivat lomakkeeseen suhteellisesti 
jonkin verran useammin kuin työttömät ja sairauslomalla tai kuntoutustuella olleet� 

Asiakkaita pyydettiin lomakkeella arvioimaan, saivatko he projektin aikana tukea 
tai apua eri elämänalueille� Luettelo sisälsi sekä työhön ja koulutukseen liittyviä 
asioi ta että yleisemmin sosiaalis-taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin liittyviä asioita� Vastaajille annettiin viisi vastausvaihtoehtoa (paljon – 
jonkin verran – vähän – ei lainkaan, tarvetta olisi ollut – ei koske minua)� Kuviossa 
3 on esitetty niiden asiakkaiden osuudet, jotka kokivat saaneensa projektissa paljon 
tai jonkin verran tukea eri osa-alueilla� Tämä tarkoittaa, että kuviossa on yhdistetty 
kaikki muut vastaukset (vähän/ei lainkaan/ei koske minua) samaan luokkaan� 

Terveydentilan selvittelyt

Töihin paluun tuki (entinen työpaikka)

Tuki työhön pääsyyn ja työpaikan etsintään

Myönteisten elämäntapojen tukeminen

Selvittely sairauksien haitasta työssä

Sosiaalisen tuen tarpeen kartoittaminen

Koulutusmahdollisuuksien selvittely

Eläkemahdollisuuksien selvittäminen

Taloudellisen tilanteen selvittäminen

Ammattitaidon ja osaamisen kartoittaminen

Harrastusten tukeminen

Toimintakyvyn selvittelyt

Työtehtävissä selviytymisen kartoittaminen

60 % 80 % 100 %40 %20 %0 %

Paljon Jonkin verran Vähän tai ei koske minua

35

18

26

44

31

29

9

20

32

18

10

11

12

34

8

40

28

38

38

33

28

30

29

35

15

23

31

74

34

28

33

33

58

52

38

53

55

74

65

K u v io 3�  Asiakkaiden kokemukset projektissa saadusta tuesta ja avusta, % (n=79)�
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Asiakkaat olivat saaneet projektilta tukea ja apua monenlaisiin asioihin� Tuen ja 
avun saanti vastasi pääpiirteissään asiakkaiden projektin toimintaa koskevia odotuk-
sia� Useimmin asiakkaat kokivat saaneensa ainakin jonkin verran tukea koulutusta ja 
työllistymistä koskeviin asioihin: koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen (72 %), 
työhön pääsyyn ja työpaikan etsintään (69 %) sekä ammattitaidon ja osaamisen 
kartoittamiseen (69 %)� Asiakkaat olivat myös saaneet usein tukea ja apua yleisen 
toimintakyvyn (67 %) ja terveydentilan selvittelyihin (62 %) sekä sen selvittelyyn, 
millaista haittaa sairaudet aiheuttavat työssä (66 %)� 

Osa asiakkaista koki saaneensa tukea myös yleisemmissä terveyden ylläpitämistä 
tai arkielämän hallintaa koskevissa asioissa� Hieman vajaa puolet koki saaneensa 
tukea elämäntapoihin, melkein yhtä moni sosiaalisen tuen tarpeisiin ja noin kol-
mannes harrastuksiin liittyvissä asioissa� Joka kymmenes oli saanut paljon tukea 
eläke mahdollisuuksien selvittämisessä�

Edellä on kiinnitetty huomiota asiakkaiden kokemuksiin tuen saannista erittele-
mättä saadun tuen määrää� Jos tarkastellaan vain niiden asiakkaiden osuuksia, jotka 
ovat kokeneet saaneensa paljon tukea eri osa-alueilla, prosenttiluvut ovat selvästi 
matalampia ja jakautuvat selvästi eri osa-alueisiin asiakkaiden prosessien etenemi-
sen mukaan� 

Lomakkeella tiedusteltiin myös yhdellä kokoavalla kysymyksellä, kuinka tyyty-
väisiä asiakkaat olivat projektista saamaansa tukeen ja ohjaukseen� Tyytyväisyyttä 
arvioitiin asteikolla 0–10, jossa pistemäärä 0 tarkoitti ”en lainkaan tyytyväinen” 
ja pistemäärä 10 ”erittäin tyytyväinen”� Annettujen pistemäärien keskiarvoksi 
tyytyväisyysasteikolla saatiin 8,03, eli asiakkaat olivat kokonaisuutena kohtalai-
sen tyytyväisiä projektin aikana saamaansa tukeen ja ohjaukseen� Taulukossa 4 on 
esitetty tyytyväisyyspistemäärien keskiarvot iän ja sukupuolen mukaan� Nuorem-
paan ikäryhmään kuuluvat olivat tyytyväisempiä saamaansa tukeen kuin vanhem-
mat ja naiset vastaavasti tyytyväisempiä kuin miehet; ainoastaan iän vaikutus on 
tilastollisesti merkitsevä� 

Tau lu k ko 4 �  Asiakkaiden tyytyväisyys (asteikolla 0–10) saatuun tukeen  
ja ohjaukseen iän ja sukupuolen mukaan, keskiarvo�

Nainen (n=47) Mies (n=29) Kaikki (n=76)

Alle 45-vuotiaat (n=27) 9,07 8,42 8,78

Yli 45-vuotiaat (n=49) 7,91 7,06 7,61

Kaikki 8,28 7,62 8,03

Taulukossa 5 on puolestaan esitetty eri toimenpiteisiin osallistuneiden asiakkai-
den tyytyväisyysarviot projektin aikana saadusta tuesta ja ohjauksesta� Havaitaan, 
että projektin aikaisilla tapahtumilla on selvä yhteys asiakkaiden tyytyväisyyteen� 
Korkeimmat tyytyväisyysarviot olivat niillä, jotka osallistuivat projektin aikana 
johonkin koulutukseen, selvästi matalimmat taas niillä (n=11), jotka osallistuivat 
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projektissa vain palveluohjaukseen ja joista monet ohjattiin varhaisessa vaiheessa 
muualle, usein sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin� Ryhmät erosivat toisistaan tilas-
tollisesti merkitsevästi� 

Tau lu k ko 5�  Tyytyväisyys (asteikolla 0–10) saatuun tukeen ja ohjaukseen sen mukaan,  
millaiseen toimintaan asiakas oli osallistunut�

keskiarvo

Työssä olleet (n=31); osa osallistunut myös muihin toimintoihin 8,16

Työelämään valmentavassa toiminnassa (ei kuitenkaan työssä) olleet (n=23) 8,35

Vain koulutukseen (valmentava tai ammatillinen) osallistuneet (eivät työhön 
eivätkä työelämään valmentavaan toimintaan) (n=11)

9,27

Vain suunnitteluun ja palveluohjaukseen osallistuneet (eivät työhön. työelämä-
valmennukseen eivätkä koulutusta) (n=11)

5,73

Kaikki (n=76) 8,03

Tyytyväisyyttä projektin antamaan tukeen ja ohjaukseen selvitettiin myös asiak-
kaiden päätösvaiheen elämäntilanteiden mukaan� Ne, jotka asiakkuuden päättyessä 
olivat opiskelemassa (9,33) tai työssä (8,45), olivat tyytyväisimpiä saamaansa tukeen� 
Vähiten tyytyväisiä olivat sairauslomalla projektin päättyessä olleet (6,55)�

Asiakkailta kysyttiin lomakkeella myös, mikä Kompassi-projektissa oli aiemmista 
kokemuksista poikkeavaa� Kysymykseen vastasi yhteensä 40 asiakasta� Vastaukset 
ryhmittyivät seuraavasti: 

(1)  Henkilökohtainen tuki ja ohjaus (10 mainintaa), esimerkiksi: ”Sain henkilö-
kohtaista opastusta”; ”Työnohjaaja ja tuki aina kun ongelmia tuli, en jäänyt yksin. 
Jatkotoimia työn loputtua mietittiin yhdessä, ratkaisuja etten jää yksin”; 

(2)  Aito ja kokonaisvaltainen kiinnostus asiakkaan tilanteesta (11 mainintaa), esi-
merkiksi: ”Aidosti asioistani ja hyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset”; ”Olthiin 
oikeasti kiinnostuneita minun terveydentilasta ja uudelleen työllistämisestä”;

(3)  Säännöllinen yhteydenpito ja saavutettavuus (10 mainintaa), esimerkiksi: ”Et-
tä otettiin yhteyttä ja välitettiin – huolenpito, empaattisuus. Jopa kysymys ’Mi-
ten jaksat?’ Sitä ei työpaikan pomo tee ikinä”; ”Jatkuvuus. Tarpeeksi resursseja ja 
ammatti taitoa tilanteen kartoittamiseen, sekä varmistus että liikun ohjelman mu-
kaan eteenpäin. Jos ei niin heti kyselyjä. Homma ei jäänyt starttiviivalle ensim-
mäisen vaikeuden tapahtuessa (jää sänkyyn 2 viikoksi kipujen takia ja mieli syn-
kistyy)”; ”Ohjaaja oli tiiviisti mukana mm. kävi välillä työpaikalla tervehtimässä 
ja kyselemässä kuulumisia.”

(4)  Asioiden ripeä selvittäminen (2 mainintaa): ”Asiat etenee nopeammin”; ”Kyse-
lyyn vastattiin heti.”

(5)  Positiivinen ilmapiiri (3 mainintaa), esimerkiksi: ”Positiivinen & kannustava 
ilmapiiri.”
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Muuan vastaaja totesi tarkemmin määrittelemättä: ”Kaikki uutta, alkuun en edes 
ymmärtänyt sen avaamia mahdollisuuksia.”

Muutokset koetussa työkyvyssä 

Asiakkaita pyydettiin asiakkuuden päättyessä arvioimaan senhetkistä työkykyään 
samalla asteikolla 0–10, jolla he arvioivat työkykyään asiakkuuden alkuvaiheessa� 
Asteikossa 0 kuvasi tilannetta ”täysin työkyvytön” ja 10 ”työkykyä parhaimmillaan”� 
Taulukossa 6 on esitetty annettujen työkykypistemäärien keskiarvot ja jakautumat 
asiakkuuden alku- ja päättymisvaiheessa� Päättymisvaiheen työkykypistemäärien 
keski arvo oli 5,32, kun keskiarvo alkuvaiheessa oli 5,04� Koettu työkyky parani hiu-
kan, mutta muutos ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä� Työkykynsä hyväksi 
(pistemäärä 7–10) arvioineiden osuus oli jonkin verran suurempi päättymisvaiheessa 
kuin asiakkuuden alkuvaiheessa, mutta myös työkykynsä erittäin heikoksi (piste-
määrä 0–2) ilmoittaneiden osuus kasvoi parin prosenttiyksikön verran� Yksittäisillä 
vastaajilla muutosten suunta ja suuruus vaihtelivat paljon; suurimmat erot alku- ja 
päättymisvaiheen arvioissa ovat kuuden yksikön suuruisia� Jos käytetään muutoksen 
kriteerinä vähintään kahden yksikön muutosta, oli positiivisia muutoksia 28 %:lla, 
negatiivisia 19 %:lla ja runsaalla puolella vastaajista mainittavaa muutosta ei ilmennyt�

Tau lu k ko 6�  Asiakkaiden työkykypistemäärä (0–10) asiakkuuden  
alkaessa ja päättyessä, keskiarvo ja prosenttijakauma�

Asiakkuuden alkaessa (n=76) Asiakkuuden päättyessä (n=78)

Keskiarvo 5,04 5,32

Erittäin heikko (0–2), % 18,4 20,5

Alentunut (3–6), % 51,3 42,3

Hyvä (7–10), % 30,3 37,2

100 100

Jos tarkastellaan asiakkuuden päättymisvaiheen työkykypistemääriä sukupuolen ja 
iän mukaan, naisilla ero nuoremman (5,47) ja vanhemman (5,32) ikäryhmän välillä 
oli hyvin pieni, kun taas miehillä nuorten keskiarvo oli selvästi korkeampi kuin van-
hemman ikäryhmän (6,08 ja 4,65)� Kun työkyvyssä tapahtuneita muutoksia tarkas-
teltiin sukupuolen ja iän mukaisissa ryhmissä, havaittiin sukupuolen ja iän yhdys-
vaikutus (p < 0�05)� Yli 45-vuotiailla naisilla ja alle 45-vuotiailla miehillä työkyky 
oli asiakkuuden päättyessä parempi kuin alkuvaiheessa, kun taas alle 45-vuotiail la 
naisilla ja yli 45-vuotiailla miehillä työkykypistemäärä jonkin verran aleni� 

Projektin kuluessa työssä olleessa ryhmässä työkykypistemäärä kasvoi eli koettu 
työkyky parani asiakkuuden aikana� Sen sijaan niillä, jotka osallistuivat projektin 
aikana vain palveluohjaukseen, koettu työkyky heikkeni asiakkuuden aikana� Tästä 
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ryhmästä tavanomaista suurempi osuus oli projektin päättyessä sairauslomalla tai 
eläkkeellä� Ryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p <�05) työkyky-
pistemäärässä tapahtuneen muutoksen suhteen� (Taulukko 7�) 

Tau lu k ko 7�  Työkykypistemäärä (keskiarvo) asiakkuuden alkaessa ja päättyessä sen mukaan, 
millaiseen toimintaan asiakas oli osallistunut (n=78)�

Asiakkuuden 
alkaessa

Asiakkuuden 
päättyessä

Työssä olleet (n=31) ); osa osallistunut myös muihin toimintoihin 5,87 6,74

Työelämään valmentavassa toiminnassa (ei kuitenkaan työssä) olleet 
(n=24)

4,35 4,75

Vain koulutukseen (valmentava tai ammatillinen) osallistuneet (eivät 
työhön eivätkä työelämään valmentavaan toimintaan) (n=11)

5,73 6,18

Vain suunnitteluun ja palveluohjaukseen osallistuneet (eivät työhön, 
työelämävalmennukseen eivätkä koulutukseen) (n=12)

3,67 2,00

Kaikki (n=78) 5,04 5,32

Kun työkyvyn muutosta tarkastellaan asiakkuuden päättymisvaiheen elämän-
tilanteen mukaan, työssä ja koulutuksessa olevilla keskimääräinen muutos on posi-
tiivinen, kun taas sairauslomalla ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla muutos oli 
tapahtunut kielteiseen suuntaan� 

Asiakkaiden kokemukset projektin vaikutuksista

Asiakkaita pyydettiin arvioimaan projektin vaikutuksia omaan elämäänsä vastaamalla 
erilaisia vaikutuksia kuvaaviin väittämiin (kuvio 4)� Vaikutuksia arvioitiin asteikolla 
”pitää täysin paikkansa”, ”pitää osittain paikkansa” tai ”ei pidä lainkaan paikkaansa”� 
Vastauksia eri väittämiin saatiin 59–74� Vastanneista yli 40 prosenttia piti täysin 
paikkansa pitävänä väittämää, jonka mukaan projekti oli vaikuttanut siihen, että 
he olivat saaneet hyödyllistä työkokemusta� Neljännes oli projektin aikana löytänyt 
uuden alan, jolle hakeutua töihin� Viidennes allekirjoitti väitteen, että oli projektin 
vaikutuksena saanut uuden työpaikan� Noin kolmannes vastaajista katsoi projektin 
vaikuttaneen siihen, että he olivat olleet enemmän tekemisessä muiden ihmisten 
kanssa ja että heidän itseluottamuksensa oli parantunut ja mielialansa kohentunut� 

Toisaalta nähdään, että niiden osuus, jotka katsoivat projektin ainakin osittain 
vaikuttaneen tilanteeseensa, on suuri psyykkisiä ja psykososiaalisia vaikutuksia kos-
kevissa kysymyksissä� Noin neljä viidesosaa katsoi projektin kohentaneen mielialaa 
ainakin osittain, parantaneen itseluottamusta, auttaneen yleiseen jaksamiseen ja 
lisänneen sosiaalista vuorovaikutusta ihmisten kanssa� 
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Itseluottamukseni on parantunut

Olen saanut työpaikan

Suhtaudun tulevaisuuteeni luottavaisemmin

Olen saanut hyödyllistä työkokemusta

Olen saanut lisää rohkeutta tarttua haasteellisiin...

Olen entistä innostuneempi hakemaan työtä

Jaksan tehdä haluamiani asioita entistä paremmin

Mielialani on kohentunut

Olen löytänyt uuden alan, jolle hakeutua töihin

Olen ollut enemmän tekemisessä muiden ihmisten...

Olen saanut ammatin

Olen oppinut uusia asioita

60 % 80 % 100 %40 %20 %0 %

Pitää täysin paikkansa Pitää osittain paikkansa Ei pidä paikkansa

18

44

12

23

8

25

29

31

26

25

18

33

20

23

56

28

21

31

55

50

49

47

61

44

62

33

32

49

71

44

16

19

25

28

21

23

K u v io 4 �  Asiakkaiden arviot projektin vaikutuksista elämäänsä, % (n=59–74)�

Kun koettuja vaikutuksia tarkasteltiin asiakasprosessien mukaisissa ryhmissä, 
erottuivat työssä ja koulutuksessa asiakkuuden aikana olleet muista� Yli 40 % työssä 
olleista ilmoitti havainneensa itseluottamuksensa kohentuneen ja sosiaalisen vuoro-
vaikutuksensa lisääntyneen (”pitää täysin paikkansa”)� Koulutuksessa olleista puoles-
taan 40 % arvioi mielialansa kohonneen ja suhtautumisensa tulevaisuuteen tulleen 
luottavaisemmaksi; he arvioivat myös jaksavansa tehdä haluamiaan asioita aikaisem-
paa paremmin� Myös valmennuksessa olleet ilmoittivat varsin paljon myönteisiä 
vaikutuksia, kun taas vain palveluohjauksessa olleiden ryhmässä koetut myönteiset 
vaikutukset olivat harvinaisempia� 

Taulukossa 8 on projektiin osallistumisen myönteisiä vaikutuksia tarkasteltu 
asiak kuuden päättymisvaiheen elämäntilanteen mukaisissa ryhmissä� Taulukossa 
on ilmoitettu niiden asiakkaiden prosenttiosuudet, jotka ovat arvioineet vaikutus-
ten esiintymistä joko vaihtoehdolla ”pitää täysin paikkansa” tai ”pitää osittain paik-
kansa”� Taulukon lukuja tarkasteltaessa on hyvä huomata, että tapausmäärä on kai-
ken kaikkiaan alhainen ja eri elämätilanteissa olleiden ryhmät siten pieniä� Eniten 
myönteisiä muutoksia raportoivat työssä olleet (n=21)� He raportoivat sekä työhön 
ja työnhakuun liittyviä vaikutuksia että erilaisia mielialaan, itseluottamukseen ja 
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tulevaisuusoptimismiin liittyviä vaikutuksia varsin usein� Myös pieni opiskelijoiden 
ryhmä arvioi projektin vaikutuksia hyvin myönteisesti� 

Kolmas projektin vaikutuksia kokonaisuutena positiivisesti arvioinut ryhmä oli 
työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olleet� Saattaa olla, että ainakin osalla 
heistä elämäntilanne oli projektiaikana vakiintunut ja epävarmuus helpottanut� 
Vähiten positiivisia arvioita antoivat työttömät ja sairauslomalla olleet� Varsin suuri 
osa näidenkin ryhmien asiakkaista ilmoitti ainakin jonkinlaisia vaikutuksia monella 
alueella: muun muassa hyödyllistä työkokemusta, itseluottamuksen parantumista, 
mielialan kohentumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntymistä� 

Ryhmät olivat kuitenkin pieniä, ja niiden tarkempi tarkastelu edellyttäisi laadul-
lisempaa tutkimusotetta kuin mihin tässä on mahdollista� 

Tau lu k ko 8�  Asiakkaiden kokemus projektin vaikutuksista päättymisvaiheen tilanteen mukaan� 
Pitää täysin paikkansa ja pitää osittain -vastanneiden osuus eri osa-alueilla, % (n=59–74)�

Työllinen 
(n=21)

Opiskelija 
(n=12)

Työtön
(n=18)

Sairaus-
lomalla tai 
kuntoutuk-
sessa (n=18)

Kuntoutus-
tuella tai 
eläkkeellä, 
muu (n=10)

Olen saanut työpaikan 89,4 25,0 18,8 13,3 22,2

Olen saanut hyödyllistä työ-
kokemusta

85,7 50,0 66,7 62,5 18,4

Olen entistä innostuneempi 
hakemaan töitä

89,5 70,0 66,6 40,0 70,0

Olen löytänyt uuden alan, jolle 
aion hakeutua töihin

60,0 45,5 42,8 53,4 44,4

Olen saanut ammatin 57,1 45,5 6,7 0,0 33,3

Olen oppinut uusia asioita 60,0 71,5 53,4 40,0 71,5

Mielialani on kohentunut 95,0 100,0 68,8 68,8 88,9

Itseluottamukseni on paran-
tunut

90,0 100,0 81,3 50,1 90,0

Suhtaudun tulevaisuuteen 
aiempaa luottavaisemmin

95,0 83,3 62,6 56,3 77,7

Olen saanut lisää rohkeutta 
tarttua haasteellisiin tehtäviin

78,9 91,6 66,7 50,0 80,0

Jaksan tehdä haluamiani asioi-
ta entistä paremmin

95,0 100,0 60 56,3 88,9

Olen ollut enemmän tekemisis-
sä muiden ihmisten kanssa

85,0 100,0 73,4 56,3 70,0
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Yhteenveto ja pohdinta

Työmarkkina-aseman näkökulmasta noin kaksi kolmannesta projektin asiakkaista 
oli projektin aikana ainakin jonkin aikaa ns� aktiivisessa tilanteessa: 47 oli projektin 
aikana työssä ja 31 ammatillisessa koulutuksessa� Asiakkuuden päättyessä ja jälki-
seurantavaiheessa oli työssä tai ammatillisessa koulutuksessa jonkin verran yli 40 %, 
mikä on selvästi enemmän kuin projektin alkaessa� Siirtymä ns� passiivisesta aktiivi-
seen tilanteeseen oli noin 30 prosenttiyksikköä sekä asiakkuuden päättymisvaiheen 
että jälkiseurantatietojen mukaan tarkasteltuna� 

Projektin suunnitteluvaiheessa oli varauduttu siihen, että osa asiakkaista tar-
vitsee palveluohjausta ja esiammatillista kuntoutusta ennen varsinaista työhön tai 
koulutukseen tähtäävää toimintaa eikä todennäköisesti ennätä työelämään projek-
tin aikana� Tuloksia arvioitaessa on paikallaan palata eräisiin luvussa 3 esitettyi-
hin taustatietoihin projektin asiakkaista� Heistä 60 % oli vähintään 45-vuotiaita� 
He olivat olleet viimeksi ansiotyössä keskimäärin 2,5 vuotta sitten: 83 % oli ollut 
asiakkuuden alkaes sa yli vuoden ja 65 % yli 2 vuotta työelämän ulkopuolella� 
Heistä 94 % ilmoitti yhden tai useamman lääkärin toteaman sairauden tai vam-
man, ja heidän työkykypistemääränsä asteikolla 0 – 10 oli keskimäärin 5,0� Voita-
neen sanoa, että työllistymisedellytyksiä kuvaavien perinteisten kriteerien mukaan 
monen asiakkaan elämäntilanne oli varsin vaativa� On kuitenkin muistettava, että 
kyse on erilaisista ihmisistä, joiden kuvaaminen yksittäisten tunnuslukujen avulla 
helposti vääristää tilannetta� 

Käytössä ei ollut samankaltaista vertailuryhmää, johon tapahtunutta muutosta 
olisi voitu verrata� Työkykypistemäärän suhteen samanlainen lähtökohta on Kelan 
tavanomaiseen työhönvalmennukseen osallistuneilla, joista oli työssä valmennuksen 
jälkeen 17 % ja joilla alkutilanteen ja seurantatilanteen välinen siirtymä työhön oli 
kahdeksan prosenttiyksikköä� TE-hallinnon työhön valmennuksessa työllisten osuus 
valmennuksen jälkeen oli 24 prosenttia ja siirtymän suuruus 13 prosenttia, mutta 
ryhmä arvioi työkykynsä selvästi Kelan ja Kompassi-projektin asiakkaita parem-
maksi� (Härkäpää ym� 2013�) Verrattaessa Kompassi-projektissa tapahtunutta työlli-
syyteen siirtyneiden osuutta Kelan tai TE-hallinnon työhönvalmennuksen vastaaviin 
lukuihin Kompassi-projektin tulos vaikuttaa vähintään kohtuulliselta, varsinkin kun 
muistetaan, että Lapissa työllisyystilanne on jonkin verran koko maata heikompi� 

Naiset olivat asiakkuuden päättyessä selvästi miehiä useammin työssä tai koulu-
tuksessa� Miesten työttömyysaste on viime aikoina ollut koko maassa jonkin verran 
korkeampi kuin naisilla (Työllisyyskatsaus syyskuu 2013), mutta tulosta selittänevät 
myös alueelliset ja yksilölliset tekijät� Iällä, koulutuksella tai koetulla työkyvyllä ei 
ollut mainittavaa yhteyttä asiakkuuden päättymisajankohdan työmarkkina-asemaan� 
Passiiviseen työmarkkina-asemaan jääneistä suurempi osa oli ollut yli 2 vuotta poissa 
työstä projektiin tullessaan� He odottivat projektilta selvästi useammin terveyden-
tilaa tai eläkemahdollisuuksia selvittäviä toimia, ja kuntoutussuunnittelijoiden arviot 
viittasivat heidän kohdallaan heikompaan sitoutumiseen työelämätavoitteisiin� 
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Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen 30 asiakkaan joukkoon, johon kuulu-
vat eivät projektissa ohjautuneet lainkaan työhönkuntoutukseen – eivät myöskään 
selviin esiammatillisiin toimenpiteisiin – vaan jotka ohjattiin suunnitteluvaiheen 
ja palveluohjauksellisten toimenpiteiden jälkeen projektista eteenpäin sosiaali- ja 
tervey denhuollon muihin palveluihin� Tähän ryhmään kuuluvat poikkesivat muista 
siinä, että he olivat tyytymättömämpiä projektin palveluihin kuin muut� Ryhmä 
erottuu kaikista muista myös asiakkuuden alkuvaiheen osalta: ryhmän odotukset 
olivat selvimmin ambivalentit, ja niissä korostui muihin asiakasryhmiin verrattuna 
halu eläke mahdollisuuksien selvittämiseen� Lähes kaikki ryhmään kuuluvat oli-
vat olleet yli 2 vuotta työmarkkinoiden ulkopuolella, useimmat projektiin tulles-
saan työttömiä tai sairauslomalla� Franchen ja Krausen (2002) muutosvaihemallin 
mukaan he olivat harkintavaiheessa, jonka muuttuminen tulevaisuusoptimismiksi ja 
toiminnaksi ilman luottamusta työmahdollisuuksien olemassaoloon on vaativa askel� 
Lukujen valossa asiakkaiden ambivalenssi ja epäröinti näyttäytyi kuntoutussuunnit-
telijoille vähäisenä motivaationa yhteistyöhön ja toivottua heikompana sitoutumi-
sena yhteistyöhön ja suunnitteluun� Asiakasryhmän tyytymättömyys palveluihin voi 
merkitä tyytymättömyyttä siihen, että eläkkeelle siirtymistä ei projektissa edistetty� 
Tyytymättömyys saattoi kuitenkin merkitä myös, että asiakkaan mielestä hänen 
mahdollisuuksiaan ei yksinkertaisesti riittävästi kartoitettu� 

Avoimeksi kysymykseksi jää, olisiko passiiviseen työmarkkina-asemaan jääneen 
asiakasryhmän kohdalla voitu päästä parempiin tuloksiin toisenlaisella työotteella� 
Ajankohta oli suurella osalla heistä selvästi myöhäinen siinä mielessä, että projektin 
tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömyyden tai työkyvyttömyyden ehkäisy� Työttömyys 
ja työkyvyttömyys olivat monella pitkään jatkuneita ongelmia, ja arkipäivän elämää 
oli jo kauan leimannut taloudellinen epävarmuus� Tässä konkreettisessa tilanteessa 
olisi ensiksi pystyttävä järjestämään jonkinlainen vakiintunut, turvallinen elämän-
tilanne, jossa kuntoutus tai työn tavoittelu eivät tuota uhkaa toimeentulolle� Tule-
vaisuuskuva, johon kuuluu sosiaaliturvan menettämisen uhka ilman varmuutta 
vakaasta työmarkkina-asemasta, on pelottava ja muodostuu helposti esteeksi yhteis-
työlle silloinkin, kun työ ja työssäolo ovat sinänsä tärkeitä arvoja (vrt� Patel ym�, 
2007)� Toisaalta on muistettava, että myös moni työhön tai koulutukseen eden-
neistä oli projektin alkaessa samanlaisessa elämäntilanteessa� 

Sekä projektin aikaiseen että projektin jälkeiseen työssä tai koulutuksessa oloon 
liittyi asiakkailla myös muita myönteisiä vaikutuksia� Itseluottamuksen lisäänty-
mistä, mielialan kohentumista ja tulevaisuusoptimismia raportoitiin näissä ryh-
missä eniten� Ilahduttavaa oli kuitenkin, että samanlaisia vaikutuksia raportoivat, 
tosin jonkin verran vähäisemmissä määrin, myös erilaisiin työkokeiluihin ja työhön-
valmennuksiin osallistuneet� Kuntoutusprojekteilta odotetaan yleensä myös elämän-
hallintaan ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä muutoksia, koska niiden ajatellaan 
voivan myöhemmässä vaiheessa heijastua myös toteutuvaan toimintaan, muun 
muassa määrätietoisuuteen ja sinnikkyyteen pyrittäessä toteuttamaan työhön liitty-
viä tavoitteita� Projektin toiminnassa asiakasta kuunneltiin, heihin otettiin yhteyttä 
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projektin taholta, odotusajat tapaamisiin olivat lyhyitä ja prosessit etenivät suun-
nitteluvaiheen jälkeen useimmiten varsin joustavasti� Todennäköisesti nämä yksin-
kertaiset palvelun laatutekijät vaikuttivat siihen, että useimpien asiakkaiden koke-
mukset olivat positiiviset silloinkin, kun toiminta ei välittömästi johtanut näkyviin 
muutoksiin työmarkkina-asemassa� 
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10. Esimieskoulutus – tieto esimiehen työvälineeksi
Marja-Liisa Vaara, Helena Kangasniemi ja Hilkka Määttä

Tausta

Työyhteisöjen työilmapiirin on osoitettu olevan yhteydessä työyhteisöjen hyvinvoin-
tiin, organisaation tuloksellisuuteen ja henkilöstön ja asiakkaiden kokemaan palvelun 
laatuun, ja työilmapiirin kehittämisessä esimiehen tuki koetaan tärkeäksi (Nakari, 
2003)� Myös julkisuudessa ovat työntekijöiden sairauspoissaolot, työuupumus ja 
muu pahoinvointi olleet paljon esillä� Hyvinvointiongelmia työssä on kaikenikäisillä, 
joten niiden lähteitä on etsittävä myös työyhteisöistä� Esimiestyöhön tuovat haastetta 
osatyökykyisten työllistämiseen liittyvät erityiset tarpeet (esimerkiksi työn räätälöinti, 
tukimuodot, työtehtävien muotoilu työntekijän työkykyä vastaavaksi), jotka asettavat 
esimiehille monenlaisia osaamisvaatimuksia� Näin ollen eri toimialoilla ja kaikenlai-
silla työpaikoilla on selvää tarvetta esimieskoulutuksen järjestämiselle� 

Yrityksen kasvamisen ja laajenemisen myötä unohdetaan helposti henkilöstön 
tarpeet� Koiviston (2001: 20) mukaan työorganisaatioon ja työvoimaan kohdistuvat 
tehokkuus- ja laatuvaatimukset korostuvat� Toimintoja on kyettävä perustelemaan 
sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kannattaviksi ja yleensä se tarvittava lisäpanos 
saadaan työntekijöistä, joiden odotetaan aina tarpeen tullen venyvän� Myös työkyky, 
ammatti taito ja tuloksellisuus tulevat uudella tavalla tarkastelun kohteeksi� Bengtsson 
(2004: 189) pitää tärkeänä kuuntelua ja keskustelua johdon ja alaisten välillä, koska 
tämä edistää hyvää työympäristöä ja hyvinvointia� Aito kuunteleminen vaatii toisen 
arvostamista ja läsnäoloa sekä kykyä ymmärtää toisen näkökulma mahdollisimman 
hyvin (Sirviö & Kauhanen, 2011:34; Kurttila ym�, 2004: 50–54)� Työhyvinvointiin 
työ paikoilla vaikuttavat olennaisesti asenteet ja arvot sekä toimintakulttuuri� Ilmapii-
rin täytyy olla avoin ja luottamuksellinen että saadaan syntymään aitoa dialogia� Työ-
paikalla olisi hyvä olla sellaisia paikkoja ja tilanteita, joissa vuoropuhelu on mahdollista� 

Esimiehiltä vaaditaan nykyisin työelämässä monenlaisia asioita� Hänen on kyet-
tävä johtamaan ja kehittämään työyhteisöä� Ei riitä, että hän osaa tarvittaessa kuun-
nella työntekijöiden kotihuolia, väsymystä tai perheenjäsenten välisiä ristiriitoja� 
Esimiehen on osattava tehdä ratkaisuja ja päätöksiä yksin, eikä hän voi loputtomiin 
antaa myöten esimerkiksi alaistensa muutosvastarinnalle� Esimiestyöhön liittyy val-
tavasti odotuksia ja vaatimuksia, ja tämän vuoksi esimiehen pitää pystyä myös sietä-
mään asemaansa ja päätöksiinsä kohdistuvaa kritiikkiä (Helske 1997: 177)�

Tärkeä kysymys työyhteisön kehittämistyön ja laajojen muutosprosessien yhtey-
dessä on, miten kaikki muutokseen vaikuttavat osatekijät saadaan pidetyksi hallinnassa 
ja miten itse muutosprosessi organisoidaan� Kehittämistoiminnan pitäisi olla luo-
vaa ja samalla systemaattista (Järvinen ym�, 2000: 216–217; Terävä & Mäkelä-Pusa, 
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2011:21)� Koiviston (2001: 242–243) mukaan työyhteisön kehittäminen on jatkuvaa 
huolehtimista työyhteisön, yksilön ja koko organisaation terveyteen ja menestykseen 
vaikuttavista tekijöistä� Työyhteisön tilaa voidaan mitata seuraavilla tekijöillä:

*  Työyhteisön sosiaalinen terveys, joka ilmenee toimivina ympäristösuhteina, 
hyvänä työilmapiirinä sekä rakentavana viestintänä ja yhteistoimintana�

*  Työyhteisön henkinen terveys, jonka lähtökohtana ovat selkeä perustarkoitus 
ja yksilöiden mielekkäät roolit�

*  Emotionaalinen terveys koskee työtyytyväisyyttä, itsetuntoa, sietokykyä tur-
hautumista vastaan, rasituksesta palautumista ja uusiutumiskykyä� 

Kurttilan ym� (2010: 53–55) mukaan luottamus helpottaa ihmisten välistä vuoro-
vaikutusta ja kommunikaatiota� Esimiehen on tärkeää rakentaa luottamusta kaik-
kien kanssa ja omalla toiminnallaan edistää avoimen työyhteisön muodostumista� 
Avoimessa työyhteisössä uskalletaan tehdä päätöksiä ja myös virheitä, koska ei tar-
vita jatkuvaa valvontaa ja neuvottelua epäselvistä asioista�

Me kaikki olemme erilaisia yksilöitä ja tämä on suuri haaste esimiehille� Esimie-
henä on hyväksyttävä se tosi asia, että kaiken käyttäytymisen takana on aina ihmi-
nen omine kykyineen ja puutteineen� Täydellistä ihmistä ei ole olemassa� Esimiehen 
on opittava hyväksymään työntekijöiden erilaisuus ja edistämään työyhteisössään 
myönteistä asennetta esimerkiksi eri-ikäisiä työntekijöitä kohtaan� Dunderfeltin 
(2003: 87) mukaan ihmissuhteiden hoitamisessa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, 
miten me haluaisimme itseämme kohdeltavan� Hän kiteyttää nämä toiveet ja odo-
tukset neljään kohtaan:

* kuulluksi tuleminen
* kunnioitus
* voimavarojen tukeminen
* yhteistyötahto

Halmeen (2011: 29) mukaan haasteena yrityksen johtamisessa on pitää yllä organi-
saation osaamista ja työyhteisön toimivuutta� Pyritään saamaan erilaiset ja eri-ikäiset 
ihmiset toimimaan yhteistyössä� Esimies on ratkaisevassa asemassa myös, kun työ-
paikalla toteutetaan työkyvyn tukemisen mallia� Esimiehen tulisi puuttua asiaan, 
kun työyhteisössä havaitaan erilaisia työssä selviytymisen ongelmia, esimerkiksi 
sairauspoissaolojen ylitettyä tietyn raja-arvon� Hänen tulee selvittää varhaisen tuen 
mallin mukaisesti, mistä on kysymys ja miten ongelma ratkaistaan� Toimiva tapa 
tässä tilanteessa on käydä työntekijän kanssa ns� puheeksiottokeskustelu (Terävä & 
Mäkelä-Pusa, 2011:15)�

Päihdehaittojen puheeksi ottaminen ei työpaikalla ole helppoa� Työterveyshuol-
lon ammattilainen voi ottaa päihdeteeman puheeksi jokaisen vastaanottokäynnin 
yhteydessä� Tätä voidaan pitää ns� keskustelun avauksena� Päihteiden väärinkäyttö 



150

on yksi monista työkykyä heikentävistä tekijöistä� Päihdehaitta ei yleensä synny het-
kessä, vaan pitemmän elämänjakson aikana� Varhaisesta puuttumisesta hyötyy koko 
työyhteisö, koska työpanoksen vähenemisen haitat saadaan minimoitua (Tammi-
nen, 2009: 5–8; Seppä ym�, 2010: 88)� 

Työnantajalla on velvollisuus laatia kirjallinen päihdeohjelma yhdessä henkilös-
tön kanssa (työterveyshuoltolaki 1383/2001)� Päihdeohjelman tulee sisältää työpai-
kan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi 
ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi (Terävä & Mäkelä-Pusa, 2011: 16)� 
Esimiehellä on työnantajan edustajana juridinen vastuu puuttua päihdeongelmaan 
heti, kun sellaista ilmenee� Kun ihminen käyttää päihteitä hän tuottaa huolta ja 
kärsimystä läheisilleen ja itselleen� Velvollisuuksia laiminlyödään sekä kotona että 
työpaikalla ja usein ilmenee myös taloudellisia vaikeuksia, kun päihteisiin menee 
suuria summia rahaa� Lisäksi päihteiden käytöstä johtuva väkivaltainen ja häiritsevä 
käyttäytyminen aiheuttaa häpeän tunteita lähipiirissä (Ahola & Furman, 1990: 47)�

Esimies voi havaita myös työpaikkakiusaamista ja epäasiallista käytöstä työpai-
kalla, ja kiusaaminen voi myös olla jatkuvaa� Näihinkin asioihin esimiehen tulee 
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa� Kiusaamisen ja muun häirinnän 
osalta työpaikoilla tulee noudattaa nollatoleranssia� Usein kiusaamistilanteiden rat-
kaisemisessa käytetään toimivaksi havaittua ratkaisukeskeistä toimintatapaa eli pyri-
tään etenemään hyvän tulevaisuuden tavoittelemiseksi� Määritellään tavoitteet ja 
miten saavutetaan päämäärä� Ratkaisukeskeinen ajattelu katsoo tulevaisuuteen eikä 
menneisyyteen� (Terävä & Mäkelä-Pusa, 2011: 27)�

Toisaalta esimiehen on tärkeää huolehtia myös omasta työhyvinvoinnistaan� Esi-
miestyö on usein haastavaa ja kuluttavaakin� Jos kiinnostus työhön on kuitenkin 
suuri, niin työpäivät venyvät helposti pitkiksi ja lomat tahtovat jäädä pitämättä� Esi-
mies voi onnistua ja jaksaa työssään vain pitämällä huolta itsestään ja läheisistään 
sekä huomaamalla, että elämässä on muutakin kuin työ� Monelle esimiehelle on 
vaikeaa antaa itselle lupa levätä ja ymmärtää se, että esimiehen väliaikainen poissaolo 
antaa koko työyhteisölle tilaa hengittää ja mahdollisuuden näyttää oma osaaminen 
ja vastuunkanto (esim� Kurttila ym�, 2010: 120–121; Helske, 1997: 193)� 

Esimieskoulutuksen tavoite ja sisällön suunnittelu

’Tieto esimiehen työvälineeksi’ -esimieskoulutuksessa pyrittiin parantamaan esimies-
ten valmiuksia henkilöstön monimuotoisessa johtamisessa (diversity management)� 
Tavoitteena oli lisätä esimiesten valmiuksia ottaa puheeksi ja käsitellä työssä sel-
viytymiseen ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita työpaikalla� Työssä jaksamisen ja 
työurien pidentämisen näkökulmasta varhainen puuttuminen ja työkykyongelmien 
käsittely onnistuneesti ovat tärkeitä� 

Esimieskoulutus suunniteltiin koostuvaksi toisaalta ns� yksittäisistä lähiopetus-
päivistä (3 pv), toisaalta osallistujien itsenäisestä työskentelystä koulutuspäivien 
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välillä (kestoltaan yhteensä 3 pv)� Koulutus kohdennettiin sekä julkisen sektorin 
(kuntien) että yritysten esimiehille� Koulutuksen sisällön ja toteutuksen suunnittelu 
oli Lapin yliopiston ja Lapin Kuntoutus Oy:n (entinen Invalidiliiton Lapin kuntou-
tuskeskus) vastuulla� Alun perin esimieskoulutus suunniteltiin toteutettavaksi aina 
yhdessä esimiesryhmässä vuosittain eli yhteensä kolmessa ryhmässä vuosina 2010–
2012� Kun projekti sai vielä jatkoaikaa, sovittiin yhden lisäryhmän koulutusjaksosta 
syksyllä 2012� Koulutusta järjestettiin siten yhdelle ryhmälle vuosina 2010 ja 2011 
ja kahdelle ryhmälle vuonna 2012� 

Esimiesten rooliin työkyvyn tukemisessa ja varhaisessa puheeksiotossa on kiin-
nitetty viime vuosien tutkimus- ja kehittämistyössä paljon huomiota� Koulutuksen 
sisältöjä suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon tärkeimmät esiin nousseet 
teemat� Jokaisen koulutuspäivän jälkeen kerättiin palaute kyselylomakkeella tai 
Webropol-kyselynä kaikilta koulutuspäivään osallistuneilta, ja osallistujilta saatua 
palautetta käytettiin hyväksi seuraavaa koulutuspäivää tai koulutusjaksoa suunni-
teltaessa� Esimieskoulutuksen yhdelle ryhmälle (n=16) tehtiin työpaikkakäyntien 
yhtey dessä haastattelu, joka toteutettiin kymmenen kohtaa sisältävänä puolistruktu-
roituna haastatteluna� 

Osallistujaryhmät

Esimieskoulutuksesta tiedotettiin projektin esitteissä ja tiedotteissa, työpaikkakäyn-
tien yhteydessä, sähköpostitse ja projektin nettisivujen kautta� Myös projektin jär-
jestämillä asiantuntija- ja esimieskoulutuspäivillä tiedotettiin tulevista koulutuksista� 
Vuonna 2012 koulutusta markkinoitiin myös Väylä työelämään -esitteen kautta� 

Koulutukseen ilmoittautui vuosien 2010–2012 aikana 74 esimiestä, joista 68 
osallistui koulutukseen� Koulutuksen keskeyttäneiden osuus oli pieni, 8 %� Yhden 
ryhmän koko oli 15–19 esimiestä� Koulutukseen osallistuneista yli 80 prosenttia oli 
naisia ja vajaa viidennes miehiä� Julkisella sektorilla työskenteleviä esimiehiä koulu-
tuksessa oli noin 70 prosenttia ja yksityisellä tai ns� kolmannella sektorilla työskente-
leviä noin kolmannes� Koulutus oli tarkoitettu Lapin kuntien eri toimintayksiköissä 
ja yrityksissä toimiville esimiehille, ja pyrittiin siihen, että mahdollisimman monesta 
Lapin kunnasta saataisiin vähintään yksi osallistuja koulutukseen� Koulutukseen 
osallistui lopulta esimiehiä kolmestatoista eri kunnasta, eli vajaa kaksi kolmannesta 
Lapin kunnista oli tavalla tai toisella mukana� Yksi koulutukseen osallistunut esi-
mies oli muualta kuin Lapin läänin alueelta� 

Esimieskoulutuksen toteutus

Koulutuksen tarkoituksena oli edetä työhyvinvointi-käsitteen sisällön jäsentämisestä 
konkreettisten työvälineiden tarjoamiseen esimiestyön arkeen� Ennen ensimmäistä 
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koulutuspäivää osallistujat saivat ennakkotehtävän kautta hahmottaa omaa ammatil-
lista kehitystään esimieheksi, työnsä sisältöä ja vaatimuksia sekä omia vahvuuksiaan 
ja heikkouksiaan esimiestyössä taustana tulevalle koulutukselle� 

Ensimmäisen koulutuspäivä aloitettiin pohtimalla pienryhmissä teemaa ’Mitä on 
esimiehen työhyvinvointi’ (syksyn 2012 esimieskoulutuksen ohjelma liite 1)� Tällä 
tavalla haluttiin paitsi edistää osallistujien ryhmäytymistä ja vertaistuen käynnisty-
mistä myös työhyvinvoinnin käsitteen laaja-alaisuuden hahmottamista oman työ-
hyvinvoinnin pohtimisen kautta� Esimerkki työskentelystä on ensimmäisen esimies-
koulutusryhmän Mind Map -tuotos (liite 2)� Työhyvinvointikäsitteen omakohtaisen 
pohtimisen jälkeen päivää jatkettiin johtamisen ja työhyvinvoinnin käsitteen teo-
reettisella tarkastelulla� 

Toisen koulutuspäivänä läpikäytiin työterveyshuollon ja sosiaalivakuutusjär-
jestelmän tarjoamia mahdollisuuksia työkyvyn tukemisessa sekä esiteltiin yhden 
työhyvin vointi in liittyvän kehittämishankkeen tuotoksia� Kolmantena koulutuspäi-
vänä keskityttiin työhyvinvoinnin näkökulmasta haasteellisiin tilanteisiin esimies-
työssä, erityisesti päihteisiin ja kiusaamiseen� Ensimmäisestä koulutusryhmästä 
saatujen kokemusten perusteella todettiin, että näiden lisäksi myös palautteen anta-
misen ja vastaanoton onnistuminen oli yksi esimiestyön haasteista ja tärkeä osa 
työhyvinvoinnin rakentamista� Tämä teema otettiinkin seuraavan ryhmän kohdalla 
ohjelmaan� Tähän teemaan liitettiin myös ennakkotehtävä palautteen antamisesta ja 
vastaanottamisesta sekä ryhmäläisten omista palautekokemuksista� Osallistujia kan-
nustettiin avoimeen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon koulutuspäivien aikana� 

Alkuperäisenä suunnitelmana oli, että koulutukseen osallistujat olisivat jakso-
jen välillä työstäneet koulutuspäivien teemoja sekä itsenäisesti työskennellen omilla 
työpaikoillaan että osallistujien muodostamissa pienryhmissä� Käytännössä pienryh-
mätyöskentelystä jouduttiin luopumaan jo koulutuksen alkuvaiheessa, sillä pitkät 
etäisyydet osallistujien välillä ja hektinen työtahti tekivät pienryhmäkokoontumi-
set liian hankaliksi toteuttaa� Sen sijaan koulutukseen osallistuvien henkilökohtai-
nen välitehtävätyöskentely sujui hyvin� Siihen panostettiin alun perin suunniteltua 
enemmän, ja sen avulla pystyttiin syventämään päivien aikana käsiteltyjä teemoja ja 
sitomaan niitä kurssilaisten omaan esimiesarkeen�

Ensimmäinen koulutusryhmä esitti toiveen vapaamuotoisemman, kokemuksiin 
ja kokemusten vaihtoon perustuvan osion lisäämisestä koulutukseen� Tältä pohjalta 
kehitettiin viimeiseksi koulutuspäiväksi ns� Esimiesten hyvinvointi -iltapäivä, joka 
toteutettiin maasto- ja mökkiympäristössä� Hyvinvointi-iltapäivään kuului työparin 
vetämä liikunnallinen osio, työyhteisön ongelmatilanteita peilanneita joukkuetehtä-
viä sekä vuorovaikutusteemaa syventänyt ruoan valmistustehtävä� Päivän päätteeksi 
jaettiin todistukset koulutuksesta� Hyvinvointi-iltapäivä osoittautui onnistuneeksi 
lisäykseksi alkuperäiseen ohjelmarunkoon� 
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Osallistujien palautekyselyjen ja haastattelujen kertomaa

Koulutukselta odotettiin ”eväitä” ja ”työkaluja” käytännön esimiestyöhön� Haluttiin 
myös syvennettyä tietoa, avarampaa kokonaisnäkemystä ja lisää tietoa työhyvinvoin-
nin kehittämiseen ja työkyvyn tukemiseen� Odotettiin myös mahdollisuutta keskus-
tella muiden esimiesten kanssa ja vaihtaa kokemuksia� 

Yleisesti ottaen vastaajat olivat sangen tyytyväisiä koulutukseen ja koulutuksen 
järjestelyihin� Asiantuntijaluentoja pidettiin hyvinä ja kiinnostavana, ja koulut-
tajien ammattitaito arvioitiin kiitettäväksi� Hyvänä asiana todettiin, että koulutus 
oli keskustelunomaista eikä pelkkää luennoimista� Erityisen tyytyväisiä oltiin myös 
ryhmätyöhön ja sen monipuoliseen antiin� Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja kes-
kustella niistä koettiin hyvänä� Muutamat kiinnittivät huomiota siihen, että vaikka 
työ yhteisöt poikkesivat paljonkin toisistaan, työpaikoilla oli samanlaisia ongelmia, 
joihin esimiesten oli pystyttävä tavalla tai toisella reagoimaan� Koettiin myös koulu-
tuksesta olleen välitöntä hyötyä käytännön työssä�

”Koulutus on ollut antoisa ja ajatuksia herättävä. Huomasin, että muutkin ponniste-
levat samojen ongelmien kanssa. Koulutus parasta vertaistukea omalle jaksamiselle.”

”Paljon asiaa. Auttoi ajattelemaan ja antoi varmuutta käytännön työhön.”

”Hyviä aiheita, itseä koskettavia työhön liittyviä asioita. Tuli sopivaan saumaan eri-
laisia näkökulmia. Sai paljon itselle.”

”Hirveen hyvää asiaa, sai päivitettyä asioita. Hyviä luennoitsijoita. Sai uusia eväitä 
työhön. Rikkautena eri alojen edustajat koulutuksessa. Liian vähän aikaa keskuste-
lulle osallistujien ja luennoitsijoiden kanssa.”

”Olen ollut organisaatiomuutoksen jälkeen vähän aikaa esimiehenä. Muuttunut 
organisaatio – kehityskeskustelut ja työsopimukset. Pitää ajatella asioita uudella 
tavalla. Koulutus oli oikealla ajalla.”

”Verkostoituminen. Keskustelu toisten kanssa – samoja kokemuksia.”

”Sai paljon kuulla kokemuksia muilta esimiehiltä. Samoja asioita, vaikka on eri 
aloilta. Vertaistukea.”

Esitettiin myös useita yksittäisiä teemoja, joista olisi ollut tai olisi jatkossa hyvä 
saada tietoa� Haluttiin muun muassa enemmän paneutumista työterveyshuollon ja 
työpaikan yhteistyöhön, spesifimpää tietoa lainsäädännöstä ja varhaisen tuen mallin 
toteutustavoista, erillistä esitystä esimiestyöhön liittyvistä laeista ja asetuksista sekä 
tietoa osaeläkkeestä ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä� Toivottiin myös, että aikaa olisi 
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ollut enemmän pienryhmätyöskentelylle esillä olleiden teemojen puitteissa� Alkoho-
lin työyhteisöön tuomista haitoista haluttiin enemmän keskustelua� Mietittiin myös 
sitä, että asioiden vieminen käytäntöön on aina vaikeaa, ja ehdotettiin muun muassa 
ns� puheeksiottamisen käytännön harjoittelua� Myös esimiehen oman hyvinvoinnin 
ja itsehoidon teemat kiinnostivat, ja niitäkin toivottiin esimieskoulutukseen lisää� 

Kokonaisuutena esimiehet arvioivat koulutuksen lisänneen hyvin tai erittäin hyvin 
heidän valmiuksiaan havaita työhyvinvointia uhkaavat tekijät� He katsoivat sen myös 
lisänneen heidän valmiuksiaan varhaiseen puheeksi ottamiseen hyvin tai erittäin 
hyvin� Tällaiseen koulutukseen toivottiin jatkuvuutta: toivottiin, että tällainen varsin 
heterogeeninen esimiesryhmä kokoontuisi muutaman kerran vuodessa jatkossakin�

Mikä sujui hyvin ja mihin jäi kehittämistä

Koulutuksen sisältö osoittautui tarkoituksenmukaiseksi, vaikka osallistujaryhmät 
olivat hyvin heterogeenisiä: ryhmään osallistuvien esimiesten esimieskokemukset ja 
-vastuut sekä toimialat olivat erilaisia� Valitut teema-alueet antoivat uusia työvälineitä 
ja näkökulmia esimiestyöhön ja johtamiseen sekä työkykyongelmien tunnistamiseen 
ja työkyvyn tukemiseen� Koulutuskokonaisuus oli eräänlainen katsaus esimiestyössä 
tarvittaviin välineisiin, mutta teemojen systemaattinen ja syvällinen käsittely ei 
lyhyen koulutuksen aikana ollut mahdollista� Koulutus herättikin monilla osallis-
tujilla halun syventää omaa osaamistaan esimiestyön jollakin osa-alueella jatkossa� 
Voitiin todeta, että on olemassa selkeä tarve esimieskoulutuksen lisäämiseen sekä 
yleensä että tiettyihin teema-alueisiin syventyen� 

Keskustelu ja vertaistuki olivat keskeinen osa koulutusta ja tämä osa-alue toteu-
tui hyvin� Koulutuksen sisältö ja toteutusmuoto aktivoivat avoimeen ja vuorovai-
kutteiseen työskentelyyn� Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisi keskustelulle ollut 
hyvä antaa enemmänkin aikaa� Esimiestyö on haastavaa ja usein yksinäistä työtä, ja 
koulutuksen mahdollistama vertaistuki koettiin erityisen merkitykselliseksi� 

Yksi kehittämistä vaativa osa-alue jatkossa on esimiehen oma työhyvinvointi; 
omien voimavarojen tunnistaminen sekä oman työhyvinvoinnin tukemiskeinot� 
Nämä ovat asioita, jotka näyttävät esimiehiltä usein unohtuvan arkityön ristipai-
neissa, esimiehen ollessa vahvasti sitoutunut työhönsä ja pyrkiessä huolehtimaan 
työyksikkönsä toiminnasta ja hyvinvoinnista� Työn sujumisen ja työyhteisön hyvin-
voinnin edellytyksenä on kuitenkin hyvinvoiva esimies� 
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11. Ammatillisen kuntoutuksen 
asiantuntijakoulutus ja TRADES-Diploma
Matti Tuusa, Anne-Mari Arola ja Kristiina Härkäpää

Tausta

Ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusjärjestelmää koskevaa koulutusta järjeste-
tään Suomessa melko vähän� Se tarkoittaa, että pääosa alalla toimivista on työnsä ja 
työssä saamansa koulutuksen kautta syvällisesti perehtynyt johonkin palvelujärjestel-
mään, mutta selvästi heikommin ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmään 
kokonaisuutena� Ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmä on laaja ja moni-
osainen, ja kuntoutuksen käynnistämisen kriteerit vaihtelevat eri osajärjestelmissä� 
Viime vuosina on kiinnitetty huomiota moniin ongelmiin ammatillisen kuntoutus-
prosessin etenemisessä� Kuntoutustarpeen havaitseminen viivästyy usein, ja tarpeen 
havaitsemisen jälkeen on usein vaikea löytää tahoa, joka vastaisi kuntoutuksen jär-
jestämisestä� Tärkeäksi kysymykseksi ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden 
arvioin nin pohjalta on noussut kuntoutuksen ja työpaikkojen välinen yhteistyö� 
Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että yhteistyö työpaikko-
jen kanssa parantaa ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuutta, jos tuloksellisuu-
den kriteerinä käytetään työllistymistä tai työssä oloa seurantahetkellä� Erityisesti 
ns� tuetun työllistymisen toimintamalli, joka perustuu suoraan työpaikalla tapah-
tuvaan työharjoitteluun ja työssä tapahtuvaan valmennukseen, on osoittautunut 
työllistymis kriteerillä arvioiden selvästi tehokkaammaksi kuntoutusmuodoksi kuin 
perinteiset ammatillisen kuntoutuksen työmuodot� 

Kompassi-projektin yhtenä tavoitteena oli lisätä Lapin alueella toimivien, vajaa-
kuntoisten asiakkaiden parissa työskentelevien työntekijöiden ammatillisen kun-
toutuksen osaamista ja sen piirissä tarvittavia yhteistyötaitoja koulutuksen avulla� 
Koulutusta suunniteltiin tarjottavaksi Lapin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, 
työ- ja elinkeinohallinnon, työhönvalmennuskeskusten ja kuntoutuslaitosten työn-
tekijöille sekä yritysten työterveyshuollon edustajille� Projektisuunnitelmassa määri-
teltiin kahdeksan osa-aluetta, joihin koulutusta oli tarkoitus suunnata� Projektisuun-
nitelman mukaan asiantuntijakoulutuksen suunnittelusta vastasi Kuntoutus säätiö 
yhdessä Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikan ja Lapin yliopiston kuntoutus-
tieteen oppiaineen kanssa� Tarkoituksena oli käyttää koulutus ohjelmaa tarkennet-
taessa hyväksi myös valtakunnallisessa TRADES- projektissa (ESR- Employment-
Horizon) vuosina 1997–2000 suunniteltua ns� TRADES- koulutusta (Härkäpää 
ym�, 2000)�
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Projektisuunnitelmassa ryhmiteltiin ammatillisen kuntoutuksen keskeiset koulu-
tustarpeet seuraaviin osa-alueisiin: 

1�  työkyvyttömyyden uhka ja siihen reagointi; 
2�  työkyvyn tukeminen; työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutus- ja työl-

listymisorganisaatioiden yhteistyö ja verkostoituminen;
3�  kuntoutussuunnittelu, ohjaus ja neuvonta;
4�  tuetun työllistymisen toimintamalli; työnantajayhteistyö; 
5�  asiakaslähtöinen työote ja ratkaisukeskeinen ohjaus;
6�  ammatillinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja työssä oppimisen ohjaus; 
7�  arviointi: projektin työmenetelmät, välineet ja toimintatavat; mikä vaikuttaa, 

millä tavalla ja keihin; soveltamiskelpoiset mallit ja niiden juurruttaminen ylei-
sempään käyttöön�

Asiantuntijakoulutusta koskevia suunnitelmia ryhdyttiin täsmentämään projektin 
kehittämisryhmässä, jossa oli mukana projektihenkilöstön lisäksi kaikki projektin 
osatoteuttajat ja keskeiset yhteistyötahot� Tuolloin päätettiin eriyttää projektin tar-
joama asiantuntijakoulutus kahteen osaan� Projekti järjesti toimintansa aikana kaik-
kiaan 22 koulutuspäivää, joista yleisiä, kaikille tarjottua asiantuntijakoulutusta, pro-
jektin päätös seminaari mukaan luettuna, kaikkiaan 20 päivää vuosina 2010–2013� 
Tähän yleiseen asiantuntijakoulutukseen sisällytettiin TRADES-koulutus, jossa 
projekti tarjosi halukkaille myös intensiivisemmän koulutusohjelman, joka koostui 
luentopäivien lisäksi pienemmässä ryhmässä tapahtuvasta toiminnasta, ryhmätöistä 
ja oppimistehtävistä� Asiantuntijakoulutuksen ja syventävien osuuksien muodos-
tama kokonaisuus oli 27 opintopisteen laajuinen ja sisälsi TRADES-koulutuksen 
keskeiset elementit� Tämä ratkaisu tuntui tarkoituksenmukaiselta, koska näin voitiin 
tarjota halukkaille mahdollisuus suorittaa tuetun työllistymisen koulutusohjelma 
kokonaisuudessaan tai osittain, ja samalla tarjota laadukasta koulutusta kaikille 
aiheista kiinnostuneille�

Ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijakoulutus

Asiantuntijakoulutus muodostui koulutuspäivistä, jotka liittyivät ammatillisen 
kuntoutukseen, työllistymisen tukemiseen ja työssä jaksamiseen� Koulutuspäivät 
noudattivat rakenteeltaan pääosin suunniteltuja kokonaisuuksia� Taulukkoon 1 on 
koottu toteutetun asiantuntijakoulutuksen tilaisuudet ja niihin osallistuneiden hen-
kilöiden määrät järjestettyjen koulutuspäivien mukaan�

Koulutuspäiviin osallistuminen oli kaikille alan toimijoille avoimia ja maksuttomia 
koulutustilaisuuksia, joihin oli osallistumismahdollisuus myös Lapin yliopiston opis-
kelijoilla� Suunnitteluvastuu päivistä oli Kuntoutussäätiöllä, mutta muutaman päivistä 
järjesti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntoutuspoliklinikka ja muutaman 
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Lapin yliopisto� Koulutuspäivät järjestettiin Lapin yliopiston tai Lapin keskussairaa-
lan tiloissa� Etäyhteyksien avulla koulutustilaisuudet tavoittivat alan toimijoita eri 
puolelta Lappia, ja osin myös kauempaakin, esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalta� 

Kaikille alan toimijoille avoimia koulutuspäiviä järjestettiin siis kaikkiaan 20� 
Suurin osa koulutuspäivistä sisältyi tuetun työllistymisen koulutusohjelmaan, johon 
kuului yhteisten päivien lisäksi myös muuta ohjelmaa� Koulutuspäivien järjestämi-
nen kaikille avoimina koulutustilaisuuksina tavoitti laajan osallistuja- ja kuulija-
kunnan, ja koulutusten avulla saatiin levitettyä ajankohtaista tietotaitoa ja alan 
parhaiden alan asiantuntijoiden koulutusta laajalle kuulijakunnalle Lapin alueella� 
Enimmillään koulutuspäivän osallistujamäärä oli runsas 100 henkeä� Projektin seu-
rantatietojen mukaan asiantuntijakoulutukseen osallistui kaikkiaan 413 eri henkilöä� 

Jokaisen koulutuspäivän jälkeen kerättiin Webropol-kyselynä palautetta koulu-
tuspäivien toteutuksesta� Osallistujilta saatua palautetta käytettiin hyväksi seuraavaa 
koulutuspäivää suunniteltaessa� 

Tau lu k ko 1�  Kompassi-projektissa järjestetyt asiantuntijakoulutuspäivät vuosina 2010–2013�

Seminaarin teema Ajankohta Osallistujamäärä 
(1. ja 2. koulutus-

päivä)

Työelämän haasteet ja ammatillinen kuntoutus 22.4.2010 93

Vuorovaikutuksen haasteita kuntoutuksessa 4.11.2010 113

Työvalmennuksen kautta palkkatyöhön 12.11.2010 56

Aivotoiminnan häiriöt oppimisen ja työelämän haasteena 9.2.2011 92

Työkyvyn tuki 10.2.2011 59

Työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutus- ja työllistymis-
organisaatioiden yhteistyö ja verkostoituminen 

4.10.2011 40

Tuettu työllistyminen ja työnantajayhteistyö 30.–31.3.2011 62 / 64

Kuntoutussuunnittelu, ohjaus ja neuvonta 17.–18.8.2011 114 / 98

Haasteelliset asiakastilanteet, asiakaslähtöinen työote, ratkaisu-
keskeinen ohjaus 

9.–10.11.2011 64 / 37

Kuntoutuminen oppimisprosessina 8.–9.2.2012 40 / 26

Arvioinnin avulla työllisyyspalvelujen tulokset näkyviksi 28.–29.3.2012 39 / 37

Työvalmennus osaksi omaa työtäni (vain TRADES-opiskelijoille) 26.–27.9.2012 18 / 15

Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus
uuden työterveyshuoltolain valossa

13.3.2013 37

Työkyky ja työkyvyn tuen käytännöt 30.–31.3.2013 84 / 81

Kompassi-projektin päätösseminaari 22.11.2013 -
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Tuetun työllistymisen TRADES-koulutus

TRADES-koulutuksen tavoitteena on lisätä ja laajentaa tuetun työllistymisen (sup-
ported employment) käyttöä työllisyyspalveluissa� Koulutusohjelmassa perehdytään 
tuetun työllistymisen keskeiseen sisältöön, työllistymispalveluiden organisoimiseen 
ja toteuttamiseen sekä opiskellaan konkreettisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakas-
ryhmien työllistymisen tukemisessa vaadittavia ammatillisia taitoja� 

TRADES-koulutus suunniteltiin vuosina 1997–2000 Kuntoutussäätiössä 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa TRADES-kehittämishankkeessa, joka 
kuului osana laajaan eurooppalaiseen yhteistyöverkostoon� Hankkeen tavoitteena 
oli vajaakuntoisten ja vammaisten henkilöiden uusien työllistymismallien kehit-
täminen ja arviointi� Hankkeessa suunniteltiin suomalaisten ja kansainvälisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa 18 opintoviikon laajuinen koulutusohjelma, jonka 
tavoitteena oli juurruttaa tuetun työllistymisen asiantuntijuutta työllisyyspalvelui-
den käytäntöihin� Hankkeessa suunniteltiin myös koulutusta varten oppimateriaali 
kansainvälisenä yhteistyönä� Koulutus aloitettiin vuonna 2000 kaksivuotisena kou-
lutuksena yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Lapin ja Oulun yliopistojen täydennys-
koulutusyksiköiden kanssa� (Härkäpää ym�, 2000�) 

2000-luvulla TRADES-koulutusta on järjestetty 27 opintopisteen laajuisena 
koulutusohjelmana eri puolella Suomea yhteistyössä yliopistojen täydennyskoulutus-
keskusten kanssa� Kuntoutussäätiön asiantuntijat ovat olleet mukana koulutusten 
suunnittelussa ja toteutuksessa� Pisimpään koulutusyhteistyötä on tehty Joensuun, 
sittemmin Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa� 
Järjestetyt TRADES-koulutukset ovat olleet kysyttyjä, laadukkaita ja arvostettuja 
koulutusohjelmia� Vuosina 2004–2005 toteutettiin Helsingissä maahanmuuttajien 
tuettuun työllistymiseen erikoistunut koulutusohjelma (Härkäpää & Peltola, 2005)�

Kompassi-projektin yhteydessä toteutetun TRADES-koulutusohjelman tavoitteena 
oli lisätä ja vahvistaa osallistujien ammatilliseen kuntoutukseen sekä työllistymisen ja 
työssä jaksamisen tukemiseen liittyvää osaamista� Koulutus tarjosi seitsemästä moduu-
lista koostuvan monipuolisen opintokokonaisuuden, jonka keskeisinä tavoitteina oli: 

*  Perehtyä tuetun työllistymisen keskeiseen sisältöön ja lisätä osallistujien työ-
valmennustaitoja,

*  Lisätä työelämätuntemusta sekä työnantaja- ja työpaikkayhteistyön osaamista,
*  Lisätä työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tuntemusta sekä toiminta- ja työ-

kyvyn arvioinnin taitoja,
*  Kehittää ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja,
*  Kehittää suunnitelmallisen asiakastyön taitoja, asiakasprosessien ohjauksen ja 

seurannan hallintaa, yhteistyötaitoja sekä verkostoyhteistyön taitoja,
*  Parantaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevan lainsäädännön sekä tuki- ja 

palvelujärjestelmän hallintaa,
*  Vahvistaa eettistä työskentelyä sekä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä�
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TRADES-koulutuksen toteutus

TRADES-koulutusohjelma suunnattiin Lapissa ammatillisen kuntoutuksen alalla, 
työllistämispalveluissa, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa, 
järjestöissä ja alan yrityksissä työskenteleville ammattilaisille� TRADES-koulutus-
ohjelmaan järjestettiin erillinen haku- ja valintamenettely, jota kautta ilmoittautu-
neita tuli yli 30 henkeä� Monimuoto-opetuksena toteutettukoulutusohjelma koostui 
seitsemästä moduulista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden (ks� liite 4)� 
Koulutusohjelmaan osallistuminen mahdollisti myös yksittäisten moduulien suorit-
tamisen� Koulutus alkoi syksyllä 2010 ja päättyi syksyllä 2012� 

Monimuoto-opetukseen sisältyi 17 lähiopetuspäivää ja kahdenlaisia oppimisteh-
täviä: moduulikohtaiset oppimispäiväkirjat sekä ennakkotehtävänä tai esseenä teh-
dyt moduulikohtaiset oppimistehtävät, jossa opiskelijat peilasivat oppimiaan asioita 
omaan työhönsä ja sen kehittämiseen� Ennakkotehtäviin annettiin etukäteen tee-
mat ja ohjeet niiden laatimisesta� Koulutusohjelman suorittaminen edellytti 10–12 
hyväksytyn oppimistehtävän tekemistä� 

Palautetut oppimistehtävät olivat sisällöltään lähes kauttaaltaan laadukkaita, joi-
denkin opiskelijoiden tuotokset olivat lajissaan erinomaisia� Oppimistehtävät pal-
velivat hyvin koulutusohjelman keskeistä tavoitetta pohtia ja analysoida oppimis-
sisältöjä ja esiteltyjen työmenetelmien hyödynnettävyyttä oman työn näkökulmasta� 
Opiskelijat analysoivat esimerkiksi yksittäisten asiakkaiden työllistymisprosessien 
kuvausten avulla omaa työtään, työskentelymenetelmiään ja eri yhteistyötahojen roo-
leja prosessissa� Toinen oppimistehtävä tuotti kiinnostavia analyysejä oman paikka-
kunnan ja lähiseudun palvelujärjestelmän ja eri yhteistyötahojen välisen yhteistyön 
toimivuudesta ja sen kehittämistarpeista� Koulutusohjelman keskeisintä teemaa, tue-
tun työllistymisen toimintamallia ja sen hyödynnettävyyttä omassa työssä pohdittiin 
koulutusohjelman viimeisessä oppimistehtävässä� Tässä tehtävässä analysoitiin tue-
tun työllistymisen keskeisimpien laatukriteereiden toteutumisen reuna ehtoja omassa 
työssä ja omassa yhteistyöverkostossa� 

Koulutuksen lähiopetuspäivien järjestäminen kaikille avoimina koulutustilai-
suuksina tavoitti laajan osallistuja- ja kuulijakunnan, mutta TRADES-koulutus-
ohjelman ja koulutusryhmän näkökulmasta lähiopetuspäivien avoimuus, runsas 
osallistujamäärä ja etäyhteyksiin liittyneet tekniset järjestelyt heikensivät kuiten-
kin koulutuksen vuorovaikutteisuutta ja TRADES-opiskelijoiden ryhmäytymistä� 
Useimpiin lähiopetusjaksoihin sisältyi kuitenkin vain tälle ryhmälle tarkoitet-
tuja ryhmätyöosuuksia ja paneelikeskusteluja� Yhteensä 16 henkilöä suoritti koko 
TRADES-koulutusohjelman kaikkine vaadittuine oppimistehtävineen�
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Trades-koulutusohjelman suorittaneiden arviointia ja palautteita 

Enemmistö opiskelijoista hakeutui koulutukseen vahvistaakseen tuettuun työllis-
tymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää ammatillista osaamistaan� Osa 
heistä oli toiminut alalla pitkään ja koki tarvitsevansa taitotietonsa päivittämistä� 
Osa oli hiljattain aloittanut tämän alan tehtävissä, ja tarvitsi perehdytystyyppistä 
koulutusta� Tämän alan täydennyskoulutusta ei ole ollut Lapin alueella kovin paljon 
tarjolla, ja koulutusohjelman pitkäkestoisuus, moniammatillisuus ja laajuus lisäsi-
vät sen houkuttelevuutta� Yhtenä koulutuksen tavoitteena oli tukea alan toimijoiden 
verkostoitumista tutustumalla yhteistyökumppaneihin ja tarjolla oleviin palveluihin�

Opiskelijat odottivat saavansa koulutuksen kautta monipuolista käytännön 
asiakas työhön liittyvää tietotaitoa, esimerkiksi liittyen asiakkaiden kohtaamiseen, 
asiakas ohjaukseen, verkostoyhteistyöhön, asiakastyössä sovellettaviin arviointi-
menetelmiin� Koulutuksen odotettiin tarjoavan myös laajan tietopaketin kuntou-
tuksesta ja siinä sovellettavista menetelmistä� Enemmistö opiskelijoista koki koulu-
tuksen vastanneen hyvin näihin tavoitteisiin� Parhaiten osallistujat kokivat saaneensa 
koulutuksen avulla tietotaitoa työkyvyn arviointiin, työhön paluun tuen muotoihin, 
asiakaslähtöisyyteen ja motivointiin, asiakasohjauksen käytäntöihin sekä omien työ-
käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen liittyen�

Opiskelijat arvioivat myös eri moduulien hyödyllisyyttä oman osaamisensa 
kehittämisen näkökulmasta� Vastauksissa nousivat varsin tasaisesti esiin kaikki kou-
lutusohjelman moduulit, eli koulutusohjelman kokonaisuudessa oli varsin vähän 
sellaisia osioita, jotka olisi koettu itselle vähemmän hyödyllisiksi koulutussisällöiksi� 
Opiskelijoiden arvioissa lähiopetuspäivät koettiin onnistuneiksi ja niihin sisälty-
vien oppimis tehtävien tekeminen mielekkääksi� Arvioinneissa korostettiin myös 
kouluttajien asiantuntevuutta, monialaisuutta, työelämälähtöisyyttä, ryhmätöiden 
hyödyllisyyttä ja sitä, että koulutustilaisuuksissa oli riittävästi aikaa keskusteluille� 
Myös koulutuksen pitkäkestoisuutta ja oppimistehtäville varattua riittävän pitkää 
aikaa arvostettiin, mutta toisaalta joidenkin mielestä koulutusohjelman opetussi-
sältö olisi voitu toteuttaa tiiviimmässä ajassa� Työssäkäynnin ohella laajojen oppi-
mistehtävien tekeminen koettiin työlääksi, mutta myös oman työn kehittämisen 
kannalta hyödylliseksi� 

Opiskelijat arvioivat koulutuksen laajentaneen heidän osaamistaan ja pystyvänsä 
hyödyntämään oppimaansa omassa työssään� Enemmistö arvioi koulutuksen myös 
tarjonneen uusia välineitä heidän työhönsä ja koulutuksen muuttaneen heidän omia 
työskentelytapojaan ja myös tuoneen uutta tietotaitoa omaan työyhteisöön� Opiske-
lijoiden antama yleisarvosana koulutusohjelmalle oli 4/5�
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Lopuksi

Projektin järjestämän kaikille alan toimijoille avoimen sekä siihen sisältyneen 
TRADES- koulutuksen merkitystä Lapin alueen koulutustarjonnassa voidaan pitää 
tärkeänä� Monipuolista ja asiantuntijaluentoihin perustuvaa, erityisesti ammatillista 
kuntoutusta koskevaa koulutusta on saatavissa sekä Pohjois-Suomessa että muualla-
kin maassa suhteellisen vähän yksittäisiä seminaareja lukuun ottamatta�

Kerätyn palautteen perusteella koko koulutusohjelman yleisarvosanaksi muodos-
tui ”hyvä”/”erittäin hyvä”� Lisäksi runsas 90 % palautteen antaneista osallistujista 
arvioi kouluttajien ammattitaidon sekä koulutusmateriaalien tason hyväksi tai erit-
täin hyväksi� Sekä koulutusta koskevan palautteen että runsaan osallistujamäärän 
perusteella voidaan siis arvioida, että projektin tarjoama koulutus vastasi myös hyvin 
siihen osallistuneiden koulutus- ja tiedontarpeisiin� Tieto siitä, missä määrin koulu-
tuksen antia voidaan soveltaa pohdittaessa ammatillisen kuntoutuksen käytäntöjä ja 
niiden kehittämismahdollisuuksia, jää tämän raportin ulottumattomiin� 

Erilaisia kuntoutukseen liittyviä koulutustarpeita ja halukkuutta osallistua koulu-
tukseen on Lapin alueella runsaasti, ja Kompassi-projekti pystyi toiminta-aikanaan 
vastaamaan vain osaan niistä� Enemmän tai vähemmän säännöllisen asiantuntija-
koulutuksen järjestäminen kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti 
ammatillisesta kuntoutuksesta olisi selvästikin tarkoituksenmukaista ja tarpeellista 
myös tulevaisuudessa� Ammatillinen kuntoutus ja työkyvyn ja työllisyyden kysy-
mykset ovat myös ennakoitujen yhteiskunnallisten muutosten näkökulmasta tär-
keitä asiantuntijakoulutuksen ja seminaarityöskentelyn kohteita� Projektissa koulu-
tuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneiden tahojen – Lapin keskussairaalan, 
Lapin kuntoutus Oy:n ja Lapin yliopiston – yhteistyö onnistui projektissa hyvin ja 
tällaisen koulutusyhteistyön vakiinnuttaminen Lapin alueella on perusteltua� 

Lähteet
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12. Yhteenvetoa ja arviointia
Kristiina Härkäpää ja Aila Järvikoski

Kompassi-projekti oli Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluva laaja-alainen 
ammatillista kuntoutusta ja tuetun työllistymisen toimintamallia toteuttava ja kehit-
tävä kuntoutusprojekti, joka oli osa Lapin ELY-keskuksen rahoituspäätöksellä toteu-
tettua ns� välityömarkkinahankekokonaisuutta� Siinä huomio oli niiden henkilöiden 
työmarkkina-aseman parantamisessa, joilla terveydelliset ja toimintakyvyn ongelmat 
ovat tavalla tai toisella haitanneet siirtymistä työmarkkinoille tai ammatilliseen kou-
lutukseen� Projekti keskittyi kysymykseen, millä tavoin ja missä määrin on mahdol-
lista kuntoutuksen ja tukitoimien avulla helpottaa siirtymiä työttömyydestä tai työ-
kyvyttömyydestä työmarkkinoille tai koulutukseen, koulutuksesta työmarkkinoille 
tai palaamista sairauslomalta työhön� 

Projektissa lähestyttiin kysymystä kolmella tavalla, joiden oletettiin tukevan tois-
tensa vaikutuksia� Ensimmäinen lähestymistapa oli asiakastyö� Projektin yhteistyö-
kumppaneiden kautta projektiin ohjautui henkilöitä, jotka tarvitsivat tukea pystyäk-
seen siirtymään ns� passiivisesta työmarkkina-asemasta aktiiviseen, ts� työhön ja 
koulutukseen� Projektin käyttämiä keinoja olivat yhteinen tilannekartoitus ja sen 
pohjalta tehty toimintasuunnitelma, tuetun työllistymisen toimintamallin eri sovel-
lukset, koulutussuunnittelu ja koulutuksen tuki sekä kuntoutuksen palveluohjaus� 
Osa hankkeen asiakkaista tarvitsi apua sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa, opas-
tusta sosiaali- ja terveystoimen palvelujen käytössä tai ohjausta eläkemahdollisuuk-
sien selvittelyihin� 

Toinen lähestymistapa oli esimieskoulutus, jonka tavoitteena oli lisätä esimiesten 
valmiuksia huomioida, ottaa puheeksi ja käsitellä työssä selviytymiseen ja työssä jak-
samiseen liittyviä asioita työpaikalla� Koulutus suunnattiin sekä julkisen että yksityi-
sen sektorin esimiehille� Kolmas lähestymistapa oli asiantuntijakoulutus, jonka tavoit-
teena oli lisätä Lapin alueella toimivien erilaista tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa 
työskentelevien ammattilaisten osaamista ammatillista kuntoutusta koskevissa asi-
oissa ja sitä koskevassa yhteistyössä� Asiantuntijakoulutukseen osallistui suuri joukko 
Lapin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon, työhön-
valmennuskeskusten, kuntoutuslaitosten ja yritysten työterveyshuollon edustajia� 

Tämän raportin luvuissa on kuvattu kehitettyä ja kokeiltua toimintaa, sen toi-
mintaperiaatteita, sisältöä ja vaiheita� Seuraavassa tarkastellaan tiivistetysti toteutu-
neen toiminnan keskeisiä piirteitä ja pohditaan niiden merkitystä ammatillisen kun-
toutuksen kehittämisessä ja monimuotoisuuden lisäämisessä�
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Asiakastyön tulokset: siirtymät työhön ja koulutukseen. Asiakastyön tulosten 
kokonaisarviointi on vaikeaa ilman riittävän hyviä vertailuryhmiä� Asiakkuuden 
päättyessä 26 % asiakkaista oli työssä ja 15 % koulutuksessa, ja asiakkuuden aikana 
tapahtunut siirtymä passiivisesta työmarkkinatilanteesta aktiiviseen oli 30 prosentti-
yksikköä� Kun otetaan huomioon projektin asiakkaiden varsin monimuotoiset ja 
vaativat elämäntilanteet, ajankohtaan liittyvä taloudellinen ja yhteiskunnallinen epä-
varmuus sekä Lapin keskimääräistä heikompi työllisyystilanne, tulos voidaan kat-
soa hyvinkin kohtuulliseksi� Yhtenä vertailukohtana voidaan pitää Kelan työhön-
valmennuksen vastaavia tuloksia (Härkäpää ym� 2013), jossa rekisteritietoihin 
perustuvien tietojen mukaan työllisten tai opiskelijoiden määrä oli työhönvalmen-
nuksen jälkeisen vuoden lopussa kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä� Vertailu on 
sikäli perusteltu, että sekä Kompassin asiakkaiden että Kelan työhönvalmennukseen 
osallistuneiden keskimääräinen arvio työkyvystään sijoittui luokkaan ”alentunut”, ts� 
projektiin ohjautuneet asiakkaat olivat koetun työkykynsä suhteen samankaltaisessa 
tilanteessa kuin Kelan työhönvalmennukseen, erityisesti mielenterveyskuntoutujien 
työhönvalmennukseen osallistuneet�

Eriytetty työnjakomalli toimi parhaiten. Projektin asiakastyötä tehtiin kolmen 
kuntoutussuunnittelijan voimin, ja projektin kuluessa kokeiltiin kolmea työjako-
mallia� Ensimmäinen malli oli henkilökohtaisen tukihenkilön malli, jossa kuntou-
tussuunnittelija toimi asiakkaan tukihenkilönä prosessin kaikissa vaiheissa� Toinen 
oli parityöskentelymalli: siinä kullakin asiakkaalla oli kaksi ohjaajaa, joista toinen 
vastasi kuntoutuksen palveluohjaukseen liittyvistä kysymyksistä ja toinen työllisty-
miseen tähtäävästä toiminnasta� Kolmas malli perustui eriytyneeseen työnjakoon, 
mutta samalla tiiviiseen yhteistyöhön: yksi kuntoutussuunnittelijoista toimi palve-
luohjauksen tehtävissä, toinen työhönvalmentajana ja kolmas keskittyi työnetsintään� 

Asiakastyössä lähdettiin siis liikkeelle eriytymättömästä työnjaosta, jossa koros-
tettiin yhden ohjaajan ja asiakkaan välistä luottamuksellista yhteistyötä� Vähitellen 
siirryttiin yhä eriytyneempään työnjakoon, jonka avulla pyrittiin varmistamaan työl-
listymistavoitteisen työskentelyn riittävän vahva rooli asiakastyössä – pitämään työ 
toiminnan fokuksena – unohtamatta kuitenkaan asiakkaan muita palvelutarpeita� 
Asiakasseuranta osoittaa, että työssä tai koulutuksessa oli asiakkuuden päättyessä 
49 % viimeksi aloittaneesta kolmanneksesta, kun vastaava osuus ensimmäisellä nel-
jänneksellä oli 33 %� Eroon voivat luonnollisesti vaikuttaa monenlaiset, myös esi-
merkiksi asiakasvalintaan liittyvät tekijät� Yli kaksi vuotta työelämän ulkopuolella 
olleiden osuus oli alkuvaiheen asiakkailla hieman suurempi, mutta toisaalta koettu 
työkyky oli heillä jonkin verran parempi kuin viimeisellä kolmanneksella� 

Voidaan kuitenkin varauksin päätellä, että projektin loppuvaiheessa käytetty 
palveluohjaajan, työhönvalmentajan ja työnetsijän yhteistyömalli toimi parhaiten 
pitkään työelämän ulkopuolella olleiden ja terveysongelmaisten asiakkaiden kun-
toutuksessa� Tällaisessa mallissa on mahdollista suunnata palvelu asiakkaan tarpei-
den mukaan ja samalla huolehtia siitä, että perustavoite, työelämään siirtyminen, 
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pysyy toiminnan keskiössä� Kun asiakkaiden monimuotoisten palvelutarpeiden 
selvittely ja järjestäminen on palveluohjaajan tehtävänä, työskentely työhönvalmen-
tajan kanssa rajautuu asiakkaan työllistymistä tukevaan toimintaan: valmentavaan 
toimintaan, sopivien työpaikkojen tutkailuun, työssä tukemiseen ja yhteistyöhön 
työpaikan kanssa� Työnetsijän tehtävänä tässä mallissa oli työnantajasuhteiden luo-
minen ja sopivien töiden etsiminen ja räätälöinti� Projektin kuntoutussuunnittelijat 
pitivät tätä asiakastyön mallia onnistuneimpana� Se vastaa myös niitä periaatteita, 
joita kansainvälisissä, tutkimusnäyttöön perustuvissa tuetun työllistymisen laatu-
kriteereissä on korostettu�

Työkokeilun, palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen käyttö osana tuettua 
työllistymistä. Tuetussa työllistymisessä (supported employment) lähtöajatuksena 
on työllistyminen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla; palkka-
tuki ei siihen kuulu� Suomalainen palkkatukityömalli voidaan kuitenkin liittää siihen 
tukemaan osaltaan siirtymistä avoimille työmarkkinoille, samaan tapaan kuin työ-
kokeilu- tai työharjoittelujaksot� Kompassi-projektissa käytettiin melko paljon – ei 
kuitenkaan systemaattisesti - sekä eri kuntoutusjärjestelmien järjestämää työ kokeilua 
että myös palkkatukea auttamassa työn saamista� Oli kuitenkin työnantajia, jotka 
olivat halukkaita työllistämään ilman palkkatukea� Muodostuneista työsuhteista noin 
40 % oli toistaiseksi jatkuvia ja yli puolet perustui palkkatuen käyttöön� 

Terävän ym� (2011) mukaan palkkatuella työllistetään usein ilman, että työn-
antajalla olisi aikomusta työllistää pysyvään suhteeseen myöhemmin; palkkatuki-
jaksot johtavat siten toivottua harvemmin pysyviin työsuhteisiin� Tämän vuoksi 
projektissa pyrittiin huolehtimaan siitä, että palkkatukijaksot olisivat ”riittävän” pit-
kiä� Oletettiin, että tällöin työntekijällä olisi mahdollisuus myös oppia ja kehittyä 
työsuhteessa, toisin sanoen hankkia niitä valmiuksia, joita pysyvämmän työ paikan 
saaminen samassa tai toisessa työpaikassa mahdollisesti edellyttää� Tavoitteena 
oli myös, että työhönvalmentajan antama tuki auttaisi asiakasta hyödyntämään 
palkka tukijaksonsa paremmin ja lisäisi pysyvään työsuhteeseen työllistymisen mah-
dollisuuksia� Sitä, missä määrin tällaisiin vaikutuksiin päästiin, ei ole mahdollista 
arvioi da hankkeen toiminta-ajan puitteissa� 

Suomessa käytetään työolosuhteiden järjestelytukea vaikeasti työllistyvien henki-
löiden työllistämisen tukena erittäin vähän, vaikka sitä voidaan käyttää sekä fyysis-
ten työolojen edellyttämiin muutoksiin että myös toisen henkilön antamaan tukeen� 
Kompassi-projektissa työolosuhteiden järjestelytukea käytettiin muun muassa tuke-
maan toisen työntekijän toimesta toteutettua huolellista työhön perehdyttämistä, 
jota ei tiettävästi ollut Lapin alueella aikaisemmin lainkaan käytetty�

Työnantajien näkökulma. Yhteistyötä asiakkaiden työllistymisessä tehtiin sekä 
yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin työpaikkojen kanssa� Projektissa haasta-
teltiin vain pientä joukkoa työnantajia, joten yleistyksiä haastattelujen perusteella 
ei voida tehdä� Tässäkin, kuten monessa aikaisemmassa projektissa, kävi ilmi, että 
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moni työnantaja tuntee huonosti työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamia tukimahdol-
lisuuksia eikä siten osaa ottaa niitä huomioon työllistämistä harkitessaan� Erityisen 
vähän oli tietoa työolosuhteiden järjestelytuesta� Toiset työnantajat pitivät palkka-
tukeen liittyvää paperityötä liian hankalana� 

Työnantajat ottivat myös yleensä mielellään vastaan työhönvalmentajan antaman 
tuen työkokeilu- tai -harjoittelujakson aikana tai varsinaisessa työllistämisvaiheessa� 
Projektin kokemukset osoittavat, että aktiivinen yhteistyö työnantajien kanssa voi 
luoda mahdollisuuksia vaikeankin elämänhistorian omaavan henkilön työllisty-
miseen� Moni haastatelluista työnantajista totesi, että työhönvalmentajan tukeen 
perustuvasta tuetusta työllistymisestä tulisi tehdä pysyvä käytäntö� Mallin etuja 
korostettiin verraten sitä muun muassa työhallinnon työharjoitteluun tai tukityöllis-
tämiseen, joissa ongelmaksi nähtiin yhteyshenkilön ja seurannan puute� 

Asiakkaiden koulutustavoitteiden toteutuminen. Monilla projektin asiakkailla oli 
myös tarvetta ammattitaidon paikkaamiseen koulutuksen avulla� Koulutus oli joillakin 
puuttuvan ammatillisen koulutuksen hankkimista, toisilla osaamisen päivittämistä� 
Monella koulutusvaihe toteutui osittain työpaikalla tai yhdistyi työhön� Osatutkintoja 
voitiin suorittaa palkkatukityön yhteydessä� Muutamat asiakkaat olivat oppisopimus-
koulutuksessa� Työ- tai koulutuskokeilua käytettiin koulutusalan valinnan tukena�

Projektin tuki koulutuksen aloittavilla asiakkailla koski ensi sijassa alan valin-
taa ja koulutukseen pääsyä sekä työhönvalmentajan tukeen esimerkiksi koulutusta 
ja palkkatukea yhdistävissä ratkaisuissa� Sellaisia tuetun koulutuksen (supported 
education) muotoja, joissa opiskelijaa tuetaan muun muassa opintoihin liittyvissä 
stressi tilanteissa, ei projektissa juuri käytetty� 

Koulutuksen merkitystä työllistymisen kannalta ei tähänastisten tulosten perus-
teella voida arvioida� Muutamat asiakkaat työllistyivät koulutuksen jälkeen, mutta 
huomattava osa koulutuksessa olleista jatkoi opintoja vielä asiakkuuden päättyessä� 

Toimintamalli soveltuu tukemaan vaikeasti työllistyvien, sairauslomalta tai 
kuntoutustuelta työhön palaavien ja terveysongelmaisten henkilöiden työllisty-
mistä ja opiskelua. Tuetun työllistymisen ja oppimisen toimintamallia on perintei-
sesti sovellettu erityisesti mielenterveyskuntoutujien tai kehitysvammaisten henkilöi-
den työllistymiseen� Kompassi-projektissa sovelletussa muodossa se soveltuu hyvin 
myös muiden asiakasryhmien palvelumuodoksi� Myös pitkään työelämän ulkopuo-
lella olevat pystyivät käyttämään palvelua hyväkseen� Selvimmin hyvien tulosten 
saavuttamista vaikeutti asiakkaan itse ilmaisema tavoitteiden ambivalenssi, erityisesti 
eläkeorientaatio, ja asiakkaan heikko motivaatio työllistymiseen� Nämäkään asiat 
eivät muodostuneet ehdottomaksi esteeksi työhön tai koulutukseen menoon, mutta 
merkitsivät yleensä pidempää valmistautumisaikaa� 

Esimieskoulutus – toista reittiä työnantajayhteistyöhön. Tuetun työllistymisen 
toimintamallissa työnantajayhteistyö on toiminnan perusta: mikäli se syystä tai 
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toisesta jää vähäiseksi, kuten monissa ammatillisen kuntoutuksen hankkeissa näyt-
tää olevan, työllistymistulokset jäävät välttämättä heikoiksi� Kompassi-projektissa 
pyrittiin yhteistyötä työnantajien ja työpaikkojen kanssa virittämään myös esimies-
koulutuksen avulla� Esimieskoulutus tarjosi samalla ikkunan niihin henkilökunnan 
jaksamisen ja suoriutumisen ongelmiin, jotka olivat työpaikkojen arkipäivää� Esi-
mieskoulutus sovitettiin muutaman päivän mittaiseksi kokonaisuudeksi, ja siihen 
yhdistettiin omalla työpaikalla työstettäviä välitehtäviä� Yhteinen havainto oli, että 
vaikka työpaikat poikkesivat toisistaan, esimiehet kohtasivat samanlaisia haasteita ja 
niiden yhteinen käsittely oli hyödyllistä� Ilmeni myös tarvetta esimieskoulutuksen 
jatkamiseen ja laajentamiseen� 

Asiantuntijakoulutusta tarvitaan. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota amma-
tillista kuntoutusta ja erityisesti työhönkuntoutusta koskevia uusia näkökulmia ja 
työvälineitä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille� Koulutus näyttää 
omalta osaltaan paikanneen ammatillista kuntoutusta koskevaa koulutusvajetta 
Lapin alueel la� Asiantuntijakoulutuksen tarve on ilmeinen, kun palveluprosesseja 
halutaan kehittää� Tähän viittaa myös mm� Terävän ym� (2011) johtopäätös julki-
sia työ voima palveluja koskevassa tutkimuksessa, jonka mukaan on tärkeää kehittää 
nykyisiä palveluohjausprosesseja� Tämän voi tulkita myös niin, että työllistymiseen 
tähtääviin ohjausprosesseihin tarvitaan tavoitteellisempaa, pitkäjänteisempää sekä 
asiakaslähtöisyyttä ja yhteistä suunnittelua korostavaa otetta� 

Lopuksi 

Kokonaisuutena arvioiden hankkeessa kehitetyt ja kokeillut toimintamuodot osoit-
tautuivat toimiviksi ja kohtalaisen tuloksellisiksi� Asiakasta ohjaava ja eteenpäin luot-
saava toiminta yhdistyi niissä tuetun työllistymisen valmentavaan ja työtä etsivään 
ja räätälöivään toimintaotteeseen� Asiakastyön palvelumuotojen osalta on perustetta 
sanoa, että ne ovat suoraan sovellettavissa täydentämään nykyisiä peruspalveluita� 

Tuetun työllistymisen toimintamallin kehittäminen osaksi suomalaista palvelu-
järjestelmää alkoi jo 1990-luvun puolivälissä Euroopan Sosiaalirahaston rahoitta-
mien hankkeiden kautta (ks� esim� Työhön elämään … 1998)� Suomalaisia väli- tai 
siirtymätyömarkkinoita täydentämään rantautui samoihin aikoihin kaksi muuta toi-
mintamuotoa: mielenterveyskuntoutujien klubitalo siihen liittyvine siirtymätöineen 
sekä sosiaalinen yritystoiminta� Erityisesti klubitalotoiminta on saanut selvän jalan-
sijan suomalaisessa palvelujärjestelmässä, klubitaloja on perustettu väestömäärään 
nähden selvästi suhteessa enemmän kuin muissa Euroopan maissa� Sen sijaan tue-
tun työllistymisen periaatteisiin perustuvaa asiakastyötä ei ole määrätietoisesti läh-
detty toteuttamaan, vaikka myös suomalaisiin oloihin sovellettuna sen tuloksellisuus 
näyttäisi asiakkaiden työllistymisen näkökulmasta olevan parempaa kuin sosiaali- ja 
terveys toimen ja työhallinnon perinteisen työhönvalmennustoiminnan� 
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Palvelujärjestelmän uudistamissuunnitelmat ns� osatyökykyisten työllistymis-
mahdollisuuksien ja työssä jatkamisen tukemiseksi (STM 2013a, b) tulevat toden-
näköisesti kohentamaan edellä mainittua tilannetta� Uudistusta suunnitteleva työ-
ryhmä esittää mm� työhallintoon ja työpaikoille työkykykoordinaattoria sekä Kelan 
työkykyneuvonnan kehittämistä� Nämä uudistukset kohdistuvat etenkin asiakas-
prosessien suunnitteluun ja ohjaukseen, ts� asiakkaan kokonaistilanteen selvittämi-
seen ja tarvittavien palvelujen koordinointiin – siis onnistuneen työllistymis- tai 
työhönpaluuprosessin edellyttämien tukipalvelujen järjestämiseen palveluohjauksen 
keinoin� Työhönvalmentaja- ja työnetsijäpalvelun kehittäminen tämän tukipalvelun 
rinnalle olisi tarkoituksenmukaista� 
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Projektin päävastuuviranomainen: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Projektin hallinnoiva organisaatio: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Projektin vastuuhenkilö: professori Aila Järvikoski 31�12�2010 saakka,  

dekaani Juha Perttula 1�1�2011 – 30�11�2013, Lapin yliopisto 

Projektin yhteystiedot:

Käyntiosoite: Hallituskatu 20A 1�krs, Rovaniemi
Postiosoite: Kompassi-projekti, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi
Web-osoite: http://www�lapinkompassi�net

Ohjausryhmä (varsinainen jäsen ja varajäsen): 

Lapin yliopisto: professori Aila Järvikoski; 1�1�2011 alkaen dekaani Juha Perttula
Lapin yliopisto: 1�1�2011 alkaen professori Kristiina Härkäpää (professori Asko Suikkanen)
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: kuntoutusylilääkäri Toini Uutela (pj�) (kuntoutussuunnitte-
lija Tiina Notko)
Lapin Kuntoutus Oy: ylilääkäri Tarja Lahtela (varapj�) (kuntoutuspäällikkö Helena Kangas niemi)
Rovaniemen kaupunki: sosiaaliturvan johtaja Mirja Kangas (sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpe-
läinen; 18�9�2012 alkaen palveluesimies Eija Savelius-Koski)
Kuntoutussäätiö: tutkimusjohtaja Ulla-Maija Seppälä; 16�2�2011 alkaen tutkimus- ja kehittämis-
päällikkö Mika Ala-Kauhaluoma (tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kristiina Härkäpää; 16�2�2011 
alkaen tutkimusjohtaja Erja Poutiainen) 
Lapin TE-toimisto: toimialajohtaja Tuula Keski-Säntti; 16�2�2011 alkaen toimialajohtaja Riitta 
Kallio (työvoimaneuvoja Leila Herva)
Lapin ELY-keskus, Suunto-projekti: projektipäällikkö Riitta Harmanen; 4�5�2011 alkaen vs� 
projekti päällikkö Päivi Kuusela; 28�5�2013 alkaen projektipäällikkö Sanna Mäensivu (projekti-
suunnittelija Päivi Kuusela)
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muut jäsenet:

Asiantuntijajäsen: projektipäällikkö Raimo Paldanius, Lapin ELY-keskus, Koordi-projekti
Rahoittajan edustaja: ESR-koordinaattorit Olli Lehtoniemi ja Liisa Irri sekä ylitarkastaja Marja 
Kivekäs
Projektin edustajat: projektipäällikkö ja projektikoordinaattori (sihteeri)

Kehittämisryhmä:

kuntoutusylilääkäri Toini Uutela, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
kuntoutussuunnittelija Tiina Notko, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
ylilääkäri Tarja Lahtela, Lapin Kuntoutus Oy
kuntoutuspäällikkö Helena Kangasniemi, Lapin Kuntoutus Oy
palveluesimies Eija Savelius-Koski, Rovaniemen kaupunki
ylilääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupunki
koulutuspäällikkö Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö
professori Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto
professori Aila Järvikoski, Lapin yliopisto
Projektin henkilöstöstä: projektipäällikkö (pj�), projektikoordinaattori ja kuntoutussuunnittelijat 
sekä tutkija

Projektin henkilöstö:

Projektipäällikkö (Lapin yliopisto): Marja-Liisa Vaara (31�10�2011 saakka); Jari Lindh (1�12�2011�–
31�7�2012); Anne-Mari Arola (1�8�2012 alkaen)
Projektikoordinaattori (Lapin yliopisto): Anne-Mari Arola (31�7�2012 saakka), Aila Tammela (sijai-
sena), Tiina Outila (17�9�2012 alkaen)
Kuntoutussuunnittelija (Lapin yliopisto): Jonna Lahtinen (3�10�2011 saakka), Atte Ala puranen 
(15�11� alkaen)
Kuntoutussuunnittelija (Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä): Tarja Juopperi 
Kuntoutussuunnittelija (Lapin Kuntoutus Oy): Pirjo Matinmikko (31�10�2011 saakka), Johanna 
Sirviö (1�11�2011 alkaen)
Tutkija Ritva Linnakangas (Lapin yliopisto) (osap� 1�1�2010 – 31�7�2012)
Taloussihteeri (Lapin yliopisto): Arja Kallioniemi, Laila Kuvaja ja Paula Onkamo 
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Liite 2.  Tieto esimiehen työvälineeksi 
-esimieskoulutuksen sisältö (syksy 2012)

I KOULUTUSPÄIVÄ (ke 5.9.2012)

08�30 – 09�00  Päivän aloitus, tutustuminen ja kahvitarjoilu 

09�00 – 11�00  Ennakkotehtävän käsittelyä ja orientoitumista iltapäivän työskentelyyn,  
psykologi Hilkka Määttä ja kuntoutuspalvelupäällikkö Helena Kangasniemi

   Ennakkotehtävä:
   1� Missä työskentelet ja mitkä ovat työtehtäväsi?
   2� Kuinka pitkään olet toiminut esimiehenä?
   3� Mitä tehtäviä työsi esimiehenä sisältää? Kuinka monta alaista sinulla on?
   4� Mikä työssäsi esimiehenä sujuu hyvin?
   5�  Kuvaa lyhyesti tilanne, jonka koet esimiestyössäsi vaikeana ja johon toivoisit 

saavasi uusia työvälineitä?

11�00 – 12�00 Lounas 

12�00 – 13�45 Työntekijän työhön paluun tukeminen, Helena Kangasniemi 

13�45 – 14�00 Tauko

14�00 – 15�30 Johtaminen ja työhyvinvointi, professori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto

15�30 – 15�45 Päivän päättäminen, Hilkka Määttä ja Helena Kangasniemi

II KOULUTUSPÄIVÄ (to 6.9.2012)

08�30 – 09�00  Päivän aloitus ja kahvitarjoilu, psykologi Hilkka Määttä ja Kuntoutuspalvelupäällikkö 
Helena Kangasniemi

09�00 – 10�30  Kun työntekijä sairastuu, työterveyshuollon ylilääkäri Heli Leino, Rovaniemen 
kaupunki

   - Työkaluja esimiestyöhön työkykyongelmien varhaiseksi havaitsemiseksi
   - Työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyön selkiyttäminen (vastuut/roolit)

10�30 – 10�45  Tauko 

10�45 – 12�15  Esimiehen rooli työkyky- ja työyhteisöongelmissa, projektisuunnittelija Kimmo 
Terävä, Pientyöpaikoilla uudistuminen Punk-hanke

12�15 – 13�15 Lounas

13�15 – 15�00 Esimies ja työhyvinvointi, Hilkka Määttä 
   - Työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus 

15�00 – 15�30  Yhteenveto päivästä ja välitehtävän anto seuraavaan tapaamiseen, Hilkka Määttä ja 
Helena Kangasniemi

   Välitehtävä:
   1�  Kuvaa lyhyesti konkreettinen tilanne, jossa olet esimiehen roolissa joutunut poh-

timaan toimenpiteitä päihde- ja/tai kiusaamisasiassa?
   2� Minkä koit em� tilanteessa erityisen hankalana?
   3� Kuvaa lyhyesti kokemasi hyvä palautetilanne ja huono palautetilanne�
   4� Mikä tekee palautteen antamisesta / vastaanottamisesta esimiestyössä vaikeaa?



173

III KOULUTUSPÄIVÄ (ti 9.10.2012)

08�30 – 09�30  Päivän aloitus, kahvitarjoilu ja välitehtävän purku, psykologi Hilkka Määttä ja  
kuntoutuspalvelupäällikkö Helena Kangasniemi

09�30 – 11�30  Päihteet ja kiusaaminen työhyvinvoinnin haasteena, Tunnistaminen ja välineitä puut-
tumiseen, Tarja Orjasniemi Lapin yliopisto

11�30 – 12�30 Lounas

12�30 – 14�30  Palaute työhyvinvoinnin osatekijänä, psykologi Hilkka Määttä 

14�30 – 15�00  Yhteenveto koulutuksesta, Hilkka Määttä ja Helena Kangasniemi

Päätöskahvit 

IV HYVINVOINTI-ILTAPÄIVÄ (to 15.11.2012)

12�00 – 13�00 Pomolle poweria pihalta

13�00 – 15�00 Pomolle purtavaa-projekti

15�00 – 16�00  Kompassi putkessa! – todistukset
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Liite 3.  Esimiehen työhyvinvointi:  
esimerkki Mind Map -työskentelystä

TyöVälineeT JA TyöOlOT

Fyysiset

Teknologian kehitys

Kannusteet

Toimiva ja viihtyisä työympäristö + 
 työvälineet

Fyysinen JA PsyyKKinen  
HyVinVOinTi

Oman yleiskunnon  ylläpitäminen

Oma terveys; fyysinen,  psyykkinen 
ja sosiaalinen

LOMA; akkujen lataaminen

OmA KOUlUTUs JA  
AmmATTiTAiTO

Elinikäinen oppiminen; Asian-
tuntijan rooli; Koulutus

Osaaminen ja sen  
kehittäminen

Substanssiosaaminen;  
Työkalut; Johtamistaito

Työnohjaus

OmA TyönKUVA

Selkeä vastuualue

-  tavoitteet

- vastuut, oikeudet

Oman työn sisältö, määrä, oma 
osaaminen, täydennyskoulutuksen 
mahdollisuudet/järjestelyt

Sopiva työmäärä

Työn haasteellisuus

Osata jakaa työt

Palkkaus; työn vaativuus

PAlAUTe

Palautteen saaminen

Asiakas, omaiset ja läheiset

Tarpeet, vaateet ja valitukset

Lähijohto

-  palaute = yhteistyö & verkosto-
taho

VeRTAisTUKi

Moniammatillsuus ja vertaistuki

Työnohjaus, arvostus

Verkostoituminen toisten esimies-
ten kanssa

Vertaistuki

TyöPAiKAn iHmissUHTeeT  
JA JOHTAminen

Luottamus, työyhteisö, omat 
johdettavat

Oma esimies/johto

Avoin, tukeva ja motivoitunut 
työyhteisö

Itsensä ja työkaverin arvostaminen

Johdon tuki

Esimiehen arvostus

TyöyHTeisön PelisäännöT

Toimintamallit: esimies – 
alaisroolit

Työrauha

Arvomaailma – ristiriita

Ongelmatilanteiden  
ratkaiseminen

minä iTse

Terve itsekkyys

Positiivinen asenne työhön

Elämänhallinta/tasapaino

Henkilökohtainen elämä on 
hallinnassa

Avoimuus

Loma

OmAn Työn JA iTsensä  
JOHTAminen

Oman työajan käyttö  
ja suunnittelu

-  priorisointi

-  määräajat

-  aikaa työtehtäville/ 
tavoille

ESIMIEHEN  
TYÖHYVINVOINTI
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ESIMIEHEN  
TYÖHYVINVOINTI

esimieHenä TäRKeää mUisTAA 
JATKOssA TyöyHTeisön Peli-
säännöT

-  toimintamallit; esimies-alaisroolit 
→ kaikki sitoutuvat, ei ”vapaa-
matkustajia”

-  puuttuminen

-  työrauha

-  tiedon jakaminen

-  pelisääntöjen juurruttaminen

PAlAUTe

-  yhteistyö + verkostotaho

-  palaute joka tasolla auttaa 
jaksamaan

 → voi tehdä parannuksen

-  palautteen saaminen

 → positiivinen palaute; TAVAT 
miten kommunikoimme

 → niillä on merkitystä

-  palaute molempiin suuntiin

OmA KOUlUTUs JA AmmATTi-
TAiTO

-  elinikäinen opiskelu → työelämä 
vaatii

-  substanssi pitää olla hallussa 
myös esimiehellä

-  elinikäinen oppiminen

-  osaaminen ja sen kehittäminen

 minä iTse

-  terve itsekkyys

-  positiivinen asenne

-  elämänhallinta

-  oma elämä kunnossa

 OmA TyönKUVA

-  sopiva työmäärä

-  palkkaus !

-  esimiestyön määrittely

-  osata jakaa työt

-  haasteellisuus-  voimavarat

-  ei pelkästään määräämistä

-  perustelut edelliselle

TyöPAiKAn iHmissUHTeeT JA 
JOHTAminen

-  itsensä ja työkaverin arvostami-
nen

-  johdon tuki + jaksaminen

-  esimiehen arvostus

-  avoin, tukeva ja motivoitunut 
työyhteisö

-  käytöstavat → vie energiaa 
jaksamista

-  ahdistuksen ja pelon ilmapiiri

VeRTAisTUKi

-  moniammatillisuus & 
vertaistuki

-  verkostoituminen toisten 
esimiesten kanssa

OmAn Työn JA iTsensä JOHTAminen

-  oman työajan käyttö ja suunnittelu

-  ajanhallinta (aikaa esimiestyöhön)

-  asioiden tärkeysjärjestys

-  kiire

Fyysinen JA PsyyKKinen  
HyVinVOinTi

-  kaiken perusta, terveys kunnossa, 
itsensä hoitaminen jatkuvaa, 
esim. kuntosetelit työnantajan 
puolesta tai joku muu kannuste

-  LOMA → arjesta irtautuminen, 
oma terveys

-  elämänhallinta / tasapaino

TyöVälineeT JA TyöOlOT

-  fyysiset työolot → pitää olla 
kunnossa

-  teknologian kehitys nopeaa → 
jatkuva koulutus/kouluttautu-
minen

-  (työnantaja + itse) oma-aloit-
teisuus

→ kannusteet → rajallinen vaik.
mahd

 esim palkkaus

→ kiitoksen antaminen + palaute

-  toimiva&viihtyisä työyhteisö 
+ työvälineet + työvälineet 
kunnossa

- kannusteet
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Liite 4.  Asiantuntijakoulutuksen sisältö ja  
TRADES-koulutuksen moduulit

ASIANTUNTIJAKOULUTUS

Työelämän haasteet ja ammatillinen kuntoutus -aloitusseminaari 22.4.2010 
•	 	Ammatillisen kuntoutuksen haasteet 2010-luvun alkaessa� Ylitarkastaja, PsT Patrik Kuusinen, 

TEM�
•	 	Varhaisen reagoinnin ja työhön paluun käytäntöjen kehittäminen� Ylilääkäri Pirjo Juvonen-

Posti, Kuntoutussäätiö�
•	 	Työkyvyttömyyden uhka – työeläkelaitos yhteistyökumppanina� Johtajaylilääkäri, professori 

Esko Matikainen, Kuntien eläkevakuutus
•	 	Kompassi-projekti: millaisiin haasteisiin ja millaisin tavoittein? Tutkimuspäällikkö Marja-Liisa 

Vaara, Kompassi-projekti ja johtaja Tarja Lahtela, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus
•	 	Työvoiman palvelukeskus ja aikuissosiaalityö kuntoutuksen kentässä� Vs� johtava 

sosiaalityöntekijä Eija Savelius-Koski, Rovaniemen kaupunki / Rovaniemen Työvoiman 
palvelukeskus� 

•	 	Työhönkuntoutumisen vaiheet kohti avoimia työmarkkinoita� Projektisuunnittelija Sirpa 
Salmela, Suunto-projekti

Vuorovaikutuksen haasteita kuntoutuksessa 4.11.2010
•	 	Kipupotilas kuntoutusammattilaisen vastaanotolla� Psykologi Anna Valjakka, Turun 

yliopistollinen keskussairaala, kipupoliklinikka
•	 	Masentunut ihminen kuntoutusammattilaisen vastaanotolla� Psykologi, psykoterapeutti Simo 

Saarela, Rovaniemi
•	 	Miten löytää asiakaslähtöisiä tavoitteita? Kuntoutussuunnittelija Tiina Notko, Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kuntoutuspoliklinikka
•	 	Voimavara- ja ratkaisulähtöiset lähestymistavat kuntoutuksessa� KM, ratkaisukeskeinen 

valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja Minna Kurttila, Arvostamo

Työvalmennuksen kautta palkkatyöhön 12.11.2010
•	 	Tuetun työllistymisen työvalmennus – näyttöön perustuva ammatillisen kuntoutuksen 

käytäntö� Palvelusektorin työnantajat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä� 
Dosentti Kristiina Härkäpää, Kuntoutussäätiö

•	 	Tuetun työllistymisen työhönvalmennus -toimintamallin arvioinnin tuloksia ja käytännön 
kokemuksia� Projektipäällikkö Lea Nikula, Nuorten ystävät ry

•	 	Työhön- ja koulutusvalmennuspalvelu työvoimapoliittisena palveluna� Projektisuunnittelija 
Sirpa Salmela, Suunto-projekti

Aivotoiminnan häiriöt oppimisen ja työelämän haasteena 9.2.2011
•	 	Aivojen kuntoutuksen neurobiologiset mahdollisuudet� Ylilääkäri, johtaja Aarne Ylinen, 

Käpylän kuntoutuskeskus
•	 	Neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuudet� Psy�lis�, neuropsykologi Marjatta Musikka-

Siirtola, Tampereen yliopistollinen sairaala
•	 	Aikuisten oppimisvaikeudet ja työelämässä selviytyminen� FT, neuropsykologi Seija Haapasalo, 

Kuntoutussäätiö
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•	 	Aivovammapotilaiden työhön kuntoutumisen haasteita� Toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam, 
Aivovammaliitto ry

•	 	Tapausesimerkki: Lappilaisen aivovammapotilaan polku työelämään� Invalidiliiton Lapin 
kuntoutuskeskuksen työpari

Työkyvyn tuki 10.2.2011
•	 	Työeläkekuntoutus työhön paluun ja työterveyshuollon tukena, riskipäällikkö Jonna Lahtinen, 

Tapiola-ryhmä
•	 	Työkyvyn tukeminen työterveyshuoltojen haasteena – kokemuksia työpaikka - 

työterveyshuoltoyhteistyöstä, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa, Pientyöpaikoilla 
uudistuminen -hanke, Kuntoutussäätiö

•	 	Johdatus Työpaikan työkyvyn tuki -mallin tekemiseen, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa, 
Pientyöpaikoilla uudistuminen -hanke, Kuntoutussäätiö

•	 	Työpaikan työkyvyn tuki -nettiopas, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa, Pientyöpaikoilla 
uudistuminen -hanke, Kuntoutussäätiö

Työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutus- ja työllistymisorganisaatioiden yhteistyö ja 
verkostoituminen 4.10.2011

•	 	Mitä on työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus? Työläs-hankkeessa kehitettyjä 
toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä� Tutkija, kehittämiskonsultti FT Hilkka Ylisassi Verve 
Consulting Oulu

•	 	Kommenttipuheenvuoro� Työterveyslääkäri Nina Kupila, Rovaniemen työterveys ry 
•	 	Kelan KYKY-hankkeen avulla uusia käytäntöjä työhönpaluun tueksi� Järjestelmäpäällikkö 

Maija Rainamo, Kela 

Tuettu työllistyminen ja työantajayhteistyö 30.–31.3.2011
•	 	Tuettu työllistäminen ja työnantajayhteistyö� Kokemuksia, tarinoita, elämyksiä, opetuksia ja 

kehittämishaasteita� Työhönvalmentaja Janni Seraidaris, Tmi Serabike, Vantaa
•	 	Kuntoutujan omakohtainen työllistymispolku� Mirjami Puska, Rovaniemi
•	 	Ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja sen kehittämishaasteet� Vajaakuntoinen 

TE-toimiston asiakkaana, tutkimustuloksia, kehittämisehdotuksia� Koulutuspäällikkö Matti 
Tuusa, Kuntoutussäätiö

•	 	Näyttöön perustuvan työvalmennuksen laatu ja arviointi, kokemuksia toteutetuista 
kehittämishankkeista� Projektitutkija Jaakko Harkko, Kuntoutussäätiö

•	 	Miten työnantajat suhtautuvat mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen? Tuoreita 
tutkimustuloksia Satakunnasta� Niina Laitinen, Työmieli-projekti, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu

Kuntoutussuunnittelu, ohjaus ja neuvonta 17.– 18.8. 2011
•	 	Kuntoutumisvalmius kuntoutumisen suunnittelun lähtökohtana� Jari Koskisuu, Mehiläinen 

mielenterveyspalvelut  
•	 	Toimivan kuntoutussuunnitelman rakennusaineita� Koulutuspäällikkö Matti Tuusa, 

Kuntoutussäätiö
•	 	Käytännön kokemuksia kuntoutussuunnitelmien hyödyntämisestä ja kuntoutusohjauksesta 

paneelikeskustelu� Vetäjänä koulutuspäällikkö Matti Tuusa
   o Kuntoutussuunnitteluja Tiina Notko, Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikka
   o Rovaniemen TE-toimiston edustaja
   o Kuntoutussuunnittelija Tarja Juopperi, Kompassi-projekti
   o Sosiaalityöntekijä Tuija Keihtä, aikuissosiaalityö, Rovaniemen sosiaalipalvelukeskus
•	 	Palveluohjauksen avulla tehokkaampaa yhteistyötä eri toimijoiden välille ja tukea työssä 
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jatkamiselle, kokemuksia Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntoutussäätiön toteuttamasta PoKa-
kehittämishankkeesta� Kuntoutustutkija Aune Vänskä, Verve, Joensuu  

•	 	GAS-menetelmä kuntoutuksen suunnittelun ja seurannan välineenä� Suunnittelija Seija 
Sukula, Kela

•	 	Tukea työhön paluulle yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan avulla – Työhön paluu -hankkeessa 
kehiteltyjä hyviä käytäntöjä� Projektipäällikkö Raija Tiainen, Kuntoutussäätiö

Haasteelliset asiakastilanteet, asiakaslähtöinen työote, ratkaisukeskeinen ohjaus 9.–10.11.2011
•	 	Haasteelliset asiakastilanteet, puheeksiotto, asiakaslähtöinen työote, muutos ja motivointi� 

Työyhteisövalmentaja Riitta Harju, Kiipulan ammattiopisto 
•	 	Ratkaisukeskeinen työote työhönvalmennuksessa� Asiakasyhteistyön perusteet ja käytännöt 

asiakasohjauksessa� Ratkaisukeskeiset ohjausmenetelmät käytännössä� Työhönvalmennuksen 
kehittämiskoordinaattori Suvi Pikkusaari, VATES-säätiö

Kuntoutuminen oppimisprosessina 8.–9.2.2012
•	 	Miten kehittää ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukipalveluista suunnitelmallisia 

ja tavoitteellisia oppimisprosesseja? Koulutuspäällikkö Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö
•	 	Mun tie – Opiskelun valmiuksista ja oppimisen haasteista� Erityisopettaja Päivi Salo, Väylä-

projekti, Lapin ammattiopisto
•	 	Kokemuksia työpajatoiminnan opinnollistamisesta� Projektikoordinaattori Jarno Niskala ja 

projektityöntekijä Tarja Luukas, Uusi Väylä Ammattiin -projekti, Tornion Työvoimalasäätiö
•	 	Näkökulmia aikuisten oppimiseen� KT, Lto, tutkijatohtori Outi Ylitapio-Mäntylä, 

kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
•	 	Millaisia mahdollisuuksia ja väyliä ammatillisen koulutuksen palvelujärjestelmä tarjoaa 

työhönkuntoutujille? Näyttötutkintojärjestelmä lisäpätevyyden ja uuden ammatin 
mahdollistajana aikuisilla� Opinto-ohjaaja Jukka Kaikkonen, Lapin ammattiopisto

•	 	Kommenttipuheenvuoro� Palkkatuetun työn ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
yhdistävän mallin (=TOPPIS-koulutus) esittelyä, kokeilut asiakkaille hankittavista 
tukipalveluista (koulutus- ja työhönvalmennus Suunnon kokeiluissa)� Projektipäällikkö Päivi 
Kuusela, Suunto-projekti

•	 	Millaista tukea TE-toimistojen ammatinvalinnanohjaus tarjoaa työhönkuntoutujille? 
Ammatinvalintapsykologi Jussi Huttu-Hiltunen, Rovaniemen TE-toimisto

•	 	Millaisia mahdollisuuksia ja väyliä oppisopimuskoulutus tarjoaa aikuisopiskelijoille? 
Koulutustarkastaja Taru Kilpelä, Lapin oppisopimuskeskus

Arvioinnin avulla työllisyyspalvelujen tulokset näkyviksi 28.–29.3.2012
•	 	Kehittämistoiminnan arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet – esimerkkinä Kompassi-

projekti� Tutkimuspäällikkö Jari Lindh ja yliopistotutkija Ritva Linnakangas, Lapin yliopisto, 
Kompassi-projekti

•	 	Kemijärven ja Pelkosenniemen työelämäosallisuusstrategia� Yhteistyöstä yhteiseen työhön 
työhönkuntoutumisen kentällä -koulutus: Millaisiin tuloksiin kehittämistyön avulla on päästy? 
Projektipäällikkö Pirjo Lehtola, Polku-projekti, Kemijärven kaupunki

•	 	Kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan kehittämisestä Inarissa� Kehittäjäsosiaalityöntekijä 
Mikko Keränen, Inarin kunta/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

•	 	Itsearviointi toiminnan kehittämisen tukena� Arviointipäällikkö Tuomas Koskela, 
Kuntoutussäätiö, arviointi- ja koulutusyksikkö

•	 	VAT-arviointimenetelmä ammatillisen kuntoutuksen ja sen arvioinnin työvälineenä� Tausta, 
tavoitteet ja rakenne� Käyttöalueet� Arvioitavien tekijöiden ja osoittimien räätälöinti� 
Käytännön esimerkkejä� Arviointiin liittyvät sudenkuopat� Tuloksia ja hyviä käytäntöjä� 
Kehittämispäällikkö Tuomas Leinonen, Kumppaniksi ry� Kajaani
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Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus uuden työterveyshuoltolain valossa 13.03.2013 
•	 	Kelan rooli työkyvyn arvioinnissa? – miten hyödynnän Kelan työkykyneuvojan palveluita� 

Työkykyneuvoja Sinikka Ollikainen, Kela, Rovaniemi
•	 	Työterveys- ja sairauslomalaki muuttui 01�06�2013 – eri toimijoiden välisen yhteistyön 

kehittäminen käytännön kokemusten pohjalta� Työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen 
kaupunki, työterveyslääkäri Vesa Turkia, Terveystalo, Rovaniemi, työterveyshuoltoon 
erikoistuva lääkäri Velimatti Pirilä, Lapin keskussairaala/kuntoutuspkl ja Rovaniemen 
työterveys ry, kuntoutusylilääkäri Toini Uutela, Lapin keskussairaala, kuntoutuspoliklinikka

•	 	Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien arviointia� Kuntoutussuunnittelija Tiina Notko, 
Lapin keskussairaala, kuntoutuspoliklinikka

Työkyky ja työkyvyn tuen käytännöt 20.–21.3.2013
•	 	Monialainen kuntoutus työkyvyn tukena� Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, 

Työterveyslaitos /STM, kuntoutusasiain neuvottelukunta
•	 	Motivaation ja jaetun toimijuuden merkitys kuntoutuksessa� Professori Kristiina Härkäpää, 

Lapin yliopisto
•	 	Työeläkekuntoutuksen toimivuus� Erikoitustutkija Raija Gould, Eläketurvakeskus
•	 	Työterveyshuollon roolit ja vastuut uuden lainsäädännön näkökulmasta� Työterveyshuollon 

ylilääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin liikelaitos, työterveyspalvelut
•	 	Henkilöstön työkykyä tukevat käytännöt BRP:llä� Henkilöstöjohtaja Asko Saastamoinen, BRP 

Finland Oy
•	 	Rovaniemen kaupunki työkykyä tukemassa� Työhyvinvointipäällikkö Johanna Aho, 

Rovaniemen kaupunki
•	 	Työhönpaluun tuen ratkaisuja Jyväskylän kaupungissa� Kuntoutusasiantuntija Päivi Mazzei, 

Jyväskylän kaupunki
•	 	Varhainen tuki -toimintamallin käytännöt työkyvyn heiketessä� Työhönvalmentaja Pinja 

Tynkkynen, ISS
•	 	Kompassi-projekti vajaakuntoisten työnhakijoiden työllistymisen tukena� Projektipäällikkö 

Anne-Mari Arola, kuntoutussuunnittelija Atte Alapuranen ja kuntoutussuunnittelija Johanna 
Sirviö, Kompassi-projekti

•	 	Osatyökykyisyys työsuhdeturvan näkökulmasta� Henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto, Lapin 
sairaanhoitopiiri

Kompassi-projektin päätösseminaari 22.11.2013

TRADES-KOULUTUSOHJELMAN MODUULIT JA SISÄLTÖ

I Moduuli: Työkyvyttömyyden uhka ja siihen reagointi (3 op)
Lähiopetuspäivä: Vuorovaikutuksen haasteita kuntoutuksessa 4�11�2010
Lähiopetuspäivä: Aivotoiminnan häiriöt oppimisen ja työelämän haasteena 9�2�2011
Oppimistehtävä: Vapaavalintainen koulutuspäivien teemojen pohjalta

II Moduuli: Työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutus- ja työllistymisorganisaatioiden 
yhteistyö ja verkostoituminen (4 op)
Lähiopetuspäivä: Työkyvyn tuki 10�2�2011
Lähiopetuspäivä: Työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutus- ja työllistymisorganisaatioiden 
yhteistyö ja verkostoituminen 4�10�2011

•	 	Ryhmätyö: Kuntoutuksen ja työllistämisen palvelujärjestelmä: miten palveluketju toimii, mitä 
palveluaukkoja, mitä kehittämistarpeita?

Oppimistehtävä: Miten kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja yhteistyö toimivat omalla paikkakunnallasi/
seudullasi?
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III Moduuli: Kuntoutussuunnittelu, ohjaus ja neuvonta (4 op)
Lähiopetuspäivät: Kuntoutussuunnittelu, ohjaus ja neuvonta 17�–18�8� 2011
Oppimistehtävä: Kuntoutussuunnitelma asiakkaan kuntoutusprosessin jäsentäjänä

IV Moduuli:  Tuettu työllistyminen ja työnantajayhteistyö (5 op)
Lähiopetuspäivä: Työvalmennuksen kautta palkkatyöhön 12�11�2010
Lähiopetuspäivät: Tuettu työllistyminen ja työantajayhteistyö 30�–31�3�2011
Oppimistehtävä: Kuvaa ja analysoi yhden asiakkaasi työllistymisprosessi asian vireille tulosta 
päätösvaiheeseen asti

Lähiopetuspäivät: Tuettu työllistyminen ja työnantajayhteistyö, TRADES-koulutuksen päätösjakso 
26�–27�9�2012

•	 	Työvalmennuksen nykytila ja kehittämishaasteet� Professori Kristiina Härkäpää, Lapin 
yliopisto

•	 	Tuetun työllistymisen kokemuksia Helsingissä�  Johtava työvalmentaja Nina Sohlberg-Ahlgren, 
Helsingin kaupunki, tuetun työllistymisen palvelu

•	 	Tuetun työllistymisen kokemuksia Oulussa� Kehittämispäällikkö Lea Nikula, Nuorten ystävät ry�
•	 	Työllistymisprosessin monimuotoisuus� Kompassi-projektin tapausesimerkkejä
•	 	Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto� Miten uusi tutkinto saatiin aikaiseksi? Vaadittava 

ammattitaito ja sen osoittaminen� Näyttötutkinnon perusteet ja sen suorittaminen� VTM, 
tutkinnon perustetyöryhmän sihteeri Paula Kukkonen, Turku

•	 	Onnistuneita työvalmennuksen ratkaisuja erilaisille asiakasryhmille� Projektipäällikkö Raija 
Tiainen, Kuntoutussäätiö

Ryhmätyö: Työvalmennus osaksi omaa työtäni
Oppimistehtävä: Näyttöön perustuvan työvalmennuksen laatukriteereiden pohdinta oman työn 
näkökulmasta

V Moduuli: Haasteelliset asiakastilanteet, asiakaslähtöinen työote, ratkaisukeskeinen ohjaus (4 op)
Lähiopetuspäivät: Haasteelliset asiakastilanteet, asiakaslähtöinen työote, ratkaisukeskeinen ohjaus 
9�–10�11�2011
Oppimistehtävä: Millaisia ovat haasteelliset asiakastilanteet omassa työssäsi? Pohdi ja kuvaile jokin 
haasteellinen asiakastilanne omasta työstäsi�

VI Moduuli:  Ammatillinen koulutus, oppisopimuskoulutus, työssäoppimisen ohjaus (4 op)
Lähiopetuspäivät: Kuntoutuminen oppimisprosessina 8�–9�2�2012

•	 	Ryhmätyö koulutuspäivien teemojen pohjalta
Oppimistehtävä: Kuntoutuminen oppimisprosessina� Pohdinta oppimisen ja koulutuksen merkitystä 
kuntoutuksessa�

VII Moduuli: Arviointi (3 op) 
Lähiopetuspäivät: Arvioinnin avulla työllisyyspalvelujen tulokset näkyviksi 28�–29�3�2012
Oppimistehtävä: Esittele omaan työhösi tai organisaatiosi toimintaan liittyviä asiakasseurannan tai 
arvioinnin välineitä� Kyseessä voi olla myös asiakaspalautejärjestelmä tai laatujärjestelmä tai joku 
muu käytäntö, jonka avulla kerätään palvelujen/organisaation toimivuuteen liittyvää tietoa palvelujen 
käyttäjiltä, sidosryhmiltä ym�



K ompassi-projektin (2009–2013) tavoit-
teena oli edistää ammatillisen kuntou-
tuksen monimuotoisuutta Lapin alueella 
kolmen toimintamuodon – kehittämis-
tavoitteisen asiakastyön, esimieskoulu-

tuksen ja asiantuntijakoulutuksen – avulla. Hankkeen 
toteuttamassa ammatillisen kuntoutuksen ja työllis-
tymisen asiakastyössä kehitettiin ja sovellettiin kun-
toutuksen palveluohjauksen, tuetun työllistymisen ja 
työnetsinnän toimintamalleja. Esimieskoulutus tarjosi 
välineitä esimiesten valmiuksiin käsitellä työssä selviyty-
miseen ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä työpaikoilla. 
Hankkeessa suunniteltu ja toteutettu laaja asiantuntija-
koulutus ja siihen sisältynyt TRADES-koulutusohjelma 
tarjosivat monipuolisen koulutuskokonaisuuden alan 
toimijoille kuntoutuksen sekä työllistymisen ja työssä 
jaksamisen tukemisen alueella. Julkaisussa tarkastellaan 
ja arvioidaan projektin eri toimintamuotoja ja tuloksia.
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