
 

 

 

 

 

TUTTU- 6AIKA -HANKE 

OSAPROJEKTIN VÄLIARVIOINTI 

 

Ulla-Maija Koivula, Jaana Järvenpää, Anne Kortteinen,  

Milla Lamminperä, Sanna Rajala & Terhi Sui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Tammikuu 2017 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

 



2 

 

1  SISÄLLYS 

 
1 SISÄLLYS ........................................................................................................ 2 

2 JOHDANTO ...................................................................................................... 3 

3 TUTTU -6AIKA -HANKKEEN TAUSTAA ................................................... 5 

3.1 Hankkeen tarkoitus .................................................................................... 5 

3.2 Tampereen osaprojektin tarkoitus .............................................................. 6 

3.3 Tampereen osaprojektissa toteutettavia toimintoja .................................... 6 

3.3.1 Osallistumisen muotojen luominen työllistymistä edistäviin 

palveluihin ...................................................................................... 6 

3.3.2 Palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen ................................. 7 

4 OSAPROJEKTIN ARVIOINTI ........................................................................ 9 

4.1 Arvioinnin toteutusmenetelmät .................................................................. 9 

4.2 Kysely yhteistyökumppaneille ja projektin toimijoille ............................ 10 

4.3 Asiakkaiden haastattelut .......................................................................... 15 

4.3.1 Mentorointivalmennus .................................................................. 15 

4.3.2 Asiakasraati ................................................................................... 17 

5 YHTEENVETO .............................................................................................. 19 

LÄHTEET ............................................................................................................. 20 

 



3 

 

2 JOHDANTO 

 

 

Tuttu- 6Aika-projektin väliarvioinnin toteuttaminen annettiin tehtäväksi Tampereen am-

mattikorkeakoulun YAMK-opintojen yhtenä opintokokonaisuutena. Tuttu- 6Aika-pro-

jekti on osa Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa, jota ovat toteuttamassa 

kuusi kaupunkia: Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Tuttu6Aika on ha-

kenut ESR- rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman eri-

tyistavoitteiden ja 6Aika-strategian, Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteisyyden 

mukaisesti. Hanketta toteutetaan yhteistyöhankkeena Turun ja Tampereen kaupunkien 

työllisyyspalvelujen sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen 

tarpeellisuus nousi kunta- ja hallintorajat ylittävästä työllistymistä tukevien palvelujen 

kehittämistarpeesta. 

 

Työllisyysraportissa lokakuulta 2016 on Pirkanmaan osalta nähtävissä kasvua työttömien 

työnhakijoiden määrään vuoden takaisiin lukemiin verrattuna. Työttömyysaste Pirkan-

maalla 14, 7 %. Tampereella työttömiä on 17,5%,  mikä on kolmanneksi huonoin luku 

suurimpien kaupunkien välisessä vertailussa. Koko maan työttömyysprosentti on vastaa-

vasti 12.5%. Erityisinä haasteina ovat pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys sekä 

miesten työllistyminen. Uusia työpaikkoja syntyy edelleen, mutta näiden ja työttömien 

välillä arvellaan olevan kohdentumiseen liittyvää ongelmaa. Yli vuoden tai kaksi työttö-

minä olleiden määrä Pirkanmaalla on 24.2 - 26 %, tässä on tapahtunut vuoden ajalla sel-

vää kasvua. Trendinä on kuitenkin nähtävissä, että aktivointiasteessa on enemmän henki-

löitä vuoden 2016 tilastojen mukaan. Työvoimakoulutuksessa olevien määrä on kasvanut 

16% :lla vuoden takaisiin lukemiin myös kuntouttavassa työtoiminnassa tai omaehtoista 

opiskelussa olevien määrä on kasvanut (15%). (Pirkanmaan työllisyysraportti 2016.) 

 

Väliarviointi on toteutettu tutkimalla ESR:lle tehtyä hankesuunnitelmaa sekä jo toteutet-

tuja, toiminnassa olevia ja suunnitteilla olevia toimintoja web-sivujen ja hankeraportoin-

nin avulla. Tietoa on kerätty hankkeen yhteistyökumppaneilta ja toimijoilta sähköisellä 

lomakekyselyllä sekä haastattelemalla uusiin ryhmätoimintamuotoihin osallistuneita asi-

akkaita. Väliarvioinnissa on pyritty löytämään vastauksia kysymyksiin: Miten hyvin 

hankkeen tavoitteet on tähän mennessä toteutuneet? Mitä tuloksia on nyt nähtävissä? Mil-

laista lisäarvoa hanke tuo? Millaisia kehittämistarpeita on nähtävissä? 
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Hankkeen väliarviointiraportin kirjoittivat ensin YAMK opiskelijat, jonka jälkeen Ulla-

Maija Koivula täydensi tekstiä puuttuvien kyselyvastausten (opiskelijaraportoinnin ai-

kaan vastauksia oli vain noin puolet lopullisesta vastausmäärästä) sekä osin kesken-

eräiseksi jääneen haastatteluaineiston analyysin osalta. Opiskelijatyölle oli tietty aika-

taulu, joka ei mahdollistanut sitä, että opiskelijat olisivat voineet jatkaa analyysityön vii-

meistelyä. Opiskelijoiden panos oli merkittävä siinä, että he tekivät muun muassa haas-

tattelut ja litteroivat ne sekä analysoivat niistä suurimman osan sekä kirjoittivat raportin 

pohjatekstin. Opiskelijoiden nostamia päätelmiä ei ole muutettu, vaan niitä on täyden-

netty tarvittaessa sen mukaan, mitä kyselyaineiston lisävastaukset antoivat aihetta.  
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3 TUTTU -6AIKA -HANKKEEN TAUSTAA 

 

 

3.1  Hankkeen tarkoitus 

 

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen 

suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vuosina 2014–

2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoi-

mintaa ja työpaikkoja. 

 

6Aika -strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko 

kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupun-

kilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama ko-

konaisuus. 

 

Strategiassa on kolme painopistealuetta. Avoimet innovaatioalustat -painopistealueella 

luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita aidoissa olosuhteissa. Avoin data ja raja-

pinnat -painopistealueella avattu data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämi-

sen raaka-aineena. Avoin osallisuus ja asiakkuus - painopistealue kokoaa kaupunkiyhtei-

sön kehittämään yhdessä palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja.  

 

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kaupunkien yhteiset kärkihank-

keet, joiden avulla rakennetaan perustaa innovaatiotoiminnalle ja luodaan edellytykset 

yhteistyölle. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä tes-

taavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä. 

 

6Aika-strategian hankkeet ovat aina vähintään kahden toimijan yhteishankkeita. Näitä 

toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sek-

torin toimijat. Avoimia hankehakuja järjestetään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 

 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen 

valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan so-

siaalirahaston rahoitusta (ESR). EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-ra-

hoitusta Hämeen ELY-keskus. (Ks. https://6aika.fi.) 
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3.2 Tampereen osaprojektin tarkoitus 

 

Väliarvioinnin kohde on Tuttu-6Aika -hankkeen Tampereen osahanke, jossa Tampereen 

kaupunki ja TAMK ovat partnereina. Tampereen osahankkeen tavoitteena on työllisty-

mistä edistävien palvelujen asiakkaiden osallistumisen lisääminen palveluiden ideoin-

nissa ja kehittämisessä. Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan kaupungin työlli-

syydenhoidon palvelut (ml. sosiaalipalvelut). 

 

Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidos-

ryhmien kanssa hyödyntäen osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua. Myös sähköistä 

asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään. 

 

ESR-rahoitteinen hanke jatkuu 31.12.2017 asti, ja sitä toteuttavat Tampereen ja Turun 

kaupungit sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. 

 

 

3.3 Tampereen osaprojektissa toteutettavia toimintoja 

 

Tampereen osaprojektissa ollaan keskitytty kehittämään kokeilemalla erilaisia toiminta-

muotoja ja palveluja. Projektissa on myös kokeiltu eri osallistumisen kanavia kehittämis-

tarpeiden selvittämiseksi asiakkailta ja sidosryhmiltä tästä esimerkkinä mm. tulevaisuus-

pajat, Arvi-torvi, Launch day, Pop up unelmien aamu sekä yrittäjille tehdyt kyselyt. Näi-

den avulla hahmoteltujen toimintalinjojen mukaisesti on lähdetty kehittämään seuraavia 

toimintoja: 

 

3.3.1 Osallistumisen muotojen luominen työllistymistä edistäviin palveluihin 

 

Tulevaisuuspajat on toteutettu keväällä 2016 neljä (4) kertaa. Näihin on osallistunut työt-

tömiä työnhakijoita, palveluntuottajia ja kaupungin työntekijöitä. Niissä on pyritty muun 

muassa saamaan palveluihin konkreettisia parannusehdotuksia ja hahmoteltu asiakkaiden 

palvelutarpeiden mukaisia profiileja. Tuloksina ovat olleet asiakasprofiilit, asiakasläh-

töisten tarpeiden selvitys, parannusehdotukset ja palvelutarjotin -ehdotus. Tampereella on 

tarkoituksena juurruttaa työpajat osaksi pysyvää toimintaa ja toteuttaa uusi kokeilu ke-

väällä 2017. (Koivula, Kemppainen & Kumpulainen 2016.)  
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Asiakasraatitoiminnan tavoitteena on sisällöllinen kehittäminen ja arvioiminen. Asiakas-

raati on yksi osallistumisen ja vaikuttamisen kanava palvelujen kehittämisessä. Tampe-

reen kaupungin työllisyyspalvelujen asiakasraadissa on aloittanut seitsemän tampere-

laista työnhakijaa, jotka käyttävät kartoitus- ja kuntoutusvaiheen työllisyyspalveluja. 

 

Arvi-torvi on toiminut yhtenä osallistamisen menetelmänä, jossa tarkoituksena on saada 

asiakkaan ääntä kuuluville.  Asiakastapaamisten yhteydessä on henkilökunnan toimesta 

kysytty palautetta asiakkaalta. Kokeilu toteutettu keväällä 2016. Arviointia tehty kesä-

kuussa 2016, jolloin joitain kehittämisteemoja on jo noussut esille. Kokeilu on jatkunut 

syksyllä 2016.  

 

Yrittäjille on tehty e-kysely ja haastatteluja. Nämä toteutti TAMKin opiskelija Eetu Välk-

kynen opinnäytetyönään (Välkkynen 2016). Kyselyssä oli vähäinen vastausmäärä (n9). 

Suuntaa antavana tuloksena kaupungin työllisyyspalveluja ei tunneta eli työnantaja-asi-

akkaat eivät osaa erottaa kunnan työllisyydenhoidon palveluja ja TE-toimiston palveluja 

toisistaan ja toisaalta he eivät koe edes merkitykselliseksi mikä taho palvelun tuottaa, 

kunhan se on hyvää. Kaupungin työllisyyspalveluiden haasteena onkin tehdä itsensä tun-

netuksi ja kehittää yhdessä palveluja, jotka palvelevat aidosti yrittäjien tarpeita. Ideoita ja 

halukkuutta yhteiskehittämiseen yrittäjiltä löytyy.  

 

 

3.3.2 Palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen 

 

Mentorointivalmennuksen idea on lähtöisin asiakkailta kevään 2016 Tulevaisuuspajoista. 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille suunnatusta mentorointivalmennuksesta on tehty 

suunnitelma keväällä 2016 ja toteutus aloitettu lokakuussa 2016. Kestoltaan noin kolmen 

kuukauden mittaisen mentorointivalmennuksen tarkoituksena on edistää vertaistuen saa-

mista ja osaamisen jakamista. Valmennus on osallistava ja kokeileva, vaikuttavuutta ar-

vioidaan ja osallistujat saavat valmennuksesta todistuksen. Mentorointivalmennuksen 

osalta arviointi on keväällä 2017 ja sen jälkeen koulutetaan mahdollisesti uusi ryhmä. 

 

Tredun & työllisyyspalveluiden (kuty) yhteistyön kehittäminen nousi tarpeena mm. tule-

vaisuuspajoista. ”Suuntana ammatillinen koulutus” -jakson tavoitteena on madaltaa kyn-

nystä koulutukseen ja sujuvoittaa eri aloihin tutustumisen mahdollisuuksia. Monialainen 
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osaaminen (kuty, sosiaalityöntekijä, TreduNavi, opinto-ohjaajat ja työtoimintapaikan oh-

jaaja) hyödynnetään asiakkaan tavoitteiden ja koulutuspolun etenemiseksi. Meneillään on 

arviointi joulukuussa 2016, jolloin tehdään myös päätös yhteistyön jatkosta.  

 

Hanke panostaa myös kohderyhmän liikunnan lisäämiseen. Tarpeita on selvitelty ke-

väällä 2016 asiakaskohderyhmältä. Esimerkiksi lajikokeilusta kiinnostuneet palvelun-

tuottajat on kartoitettu. Yhteistyötä on tehty Liikkuva Tampere -projektin kanssa liikun-

nan mahdollistamiseksi ja työllisyyspalvelujen työntekijät ovat ottaneet liikunnan aktii-

visemmin puheeksi asiakkaiden kanssa. Vuonna 2017 kokeillaan liikuntaneuvontaa työl-

lisyyspalveluissa. 

 

Palvelusetelin mahdollista käyttämistä esim. kohderyhmän osaamisen/työ- ja toimintaky-

vyn kartoitukseen ja arviointiin on myös selvitelty. Tarkoituksena on ollut löytää 1-3 tuo-

tetta joita 10 palveluntuottajaa voisi tuottaa 20 asiakkaalle. Kehitystyö edelleen jatku-

massa. 

 

Sähköisiä palveluja on ollut tarkoitus kehittää kokonaisuutena hyödyntäen osallistumisen 

menetelmiä. Sähköisinä palveluina ovat mukana verkkosivut, sosiaalisen median kana-

vat, neuvonta- ja tiedotuspalvelut, blogit sekä muut mahdolliset teemat. Hankkeessa on 

tavoitteena mm. kehittää sähköisen asioinnin tueksi verkossa toimiva ohjaaja, joka ohjaa 

reaaliajassa internetin välityksellä asioivia henkilöitä oikeiden palveluiden piiriin. 

Wilma-viestinnän tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa viestintää asiakkaan ja työhön-

valmentajan sekä työnantajan välillä työjakson aikana. Kokeilu ei alkanutkaan kesällä 

2016, mutta Wilmaa kehitetään ja kokeilu alkaa vuoden 2017 aikana.  

 

Henkilöstökoulutus on myös tärkeä osa hankkeen kehittämistyötä. Koulutusta on järjes-

tetty projektissa mukana olevalle henkilöstölle osallistumisen välineistä, menetelmistä ja 

käytännön toteuttamisesta keväällä 2016. Vuoden vaihteessa on alkamassa työllisyyden-

hoidon työntekijöiden koulutus, jonka pedagogisena lähestymistapana on toiminnassa ko-

keilu ja kehittäminen (action learning) siten, että osallistujat toteuttavat oman työnsä ke-

hittämiskokeilun koulutuksen aikana.  
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4 OSAPROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

4.1 Arvioinnin toteutusmenetelmät 

 

Tarkoituksena oli tuottaa väliarviointi siitä, kuinka hankkeelle asetetut tavoitteet ovat tä-

hän mennessä toteutuneet ja mitä kehitettävää Tampereen osahankkeen alueissa olisi 

mahdollisesti jatkoa ajatellen. Väliarvioinnin tukena käytettiin eri tahojen käsityksiä ta-

voitteiden toteutumisesta pohjautuen hankkeelle etukäteen luotuun arviointikehikkoon. 

 

Yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja mielipiteitä kartoitettiin sähköisellä kyselylo-

makkeella. Linkki lomakkeeseen lähetettiin 18.11.2016 sähköpostilla ja väliarvioinnin 

tiukan aikataulun takia vastauksia toivottiin 1.12. 2016mennessä. Kyselylomakkeen ky-

symykset luotiin hankkeen arviointikehikon teemojen pohjalta ja lisäksi siinä selvitettiin 

vastaajien roolia hankkeessa. Projektin toimesta kysely avattiin vielä myöhemmin uudes-

taan ja vastausaikaa jatkettiin ensin 7.12.2016 asti ja pyynnöstä vielä uudelleen avattuna 

20.12.2016 saakka.  

 

Osa väliarvioinnista toteutettiin haastattelemalla mentorointivalmennukseen osallistu-

neita henkilöitä. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluna Tampereen kaupungin työl-

lisyydenhoidon palvelujen (TYPA) tiloissa ja haastateltavina oli neljä henkilöä. Haastat-

telu nauhoitettiin ja kirjoitettiin sen jälkeen auki. Vastauksista tehtiin yhteenveto ja lisäksi 

nostettiin esiin joitakin yksittäisiä kommentteja, joiden ajateltiin olevan tärkeitä projektin 

väliarvioinnin ja sen kehittämisen kannalta.  

 

Lisäksi haastateltiin perustetun asiakasraadin kolmea jäsentä yksilöhaastatteluin. Opiske-

lijat kirjoittivat auki haastattelut kirjalliseen muotoon ja Ulla-Maija Koivula analysoi 

niistä pääteemat tähän raporttiin.  
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4.2 Kysely yhteistyökumppaneille ja projektin toimijoille 

 

 

Yhteistyökumppaneiden ja projektin toimijoiden käsityksiä kartoitettiin e-kyselyllä, joka 

lähetettiin sähköpostitse 29:lle henkilölle ja uusintapyyntöjen jälkeen vastauksia saatiin 

16:lta henkilöltä (55 %). Kysely oli puolistrukturoitu. Osassa kysymyksiä kartoitettiin 

hankkeen toimintaa kouluarvosanoin 4-10 kahdesta näkökulmasta, toiminnan tärkeyden 

ja toiminnan onnistumisen perusteella. Osa kysymyksistä oli avoimia.  

 

Taulukko 1. Projektin onnistuminen osallistavien menetelmien hyödyntämisessä ja yh-

teiskehittämisessä  

Muuttuja 
Keski- 
arvo 

Medi- 
aani Minimi Maksimi 

1. Miten hyvin projekti on onnistunut tavoittees-
saan osallistavien menetelmien hyödyntämisessä 
kokeilu- ja kehittämistyössä? 8,63 9,00 4,00 10,00 

2. Miten hyvin projekti on onnistunut tavoittees-
saan yhteiskehittämisessä eri toimijatahojen (kau-
pungin työllisyyspalvelut, sosiaalitoimi, kuntouttava 
työtoiminta...) kanssa? 8,06 8,00 4,00 10,00 

 

Ensimmäisenä kysyttiin yleistä arvioita siitä, miten hanke on onnistunut osallistavien me-

netelmien käytössä kokeilu- ja kehittämistyössä. Kouluarvosanojen (4-10) keskiarvo oli 

8,63 ja mediaani 9. Vastauksista yksi arvio toiminnan tasolla 4, mutta muiden vastauk-

sissa arvosanat olivat välillä 8-10. 

 

Vastaajien mukaan projekti on onnistunut tavoitteissaan osallistavien menetelmien hyö-

dyntämisessä kokeilu- ja kehittämistyössä hyvin. Vastausten perusteella monta konkreet-

tista asiaa on saatu aloitettua ja selvitettyä, uusia palvelumuotoja on kokeiltu kattavasti, 

osallistavia menetelmiä on hyödynnetty aidosti kehittämistyössä ja hankkeen avulla on 

syntynyt monta uutta ideaa käytäntöön. 

 

”Käsitykseni mukaan etenette aikataulussa. Olette saaneet todella monta konkreettista asiaa sel-

vitettyä ja aloitettua. Tuntumani on, että homma etenee vauhdikkaasti ja aikaansaavasti!” 
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”Minulla on käsitys  että osallistavia menetelmiä on aidosti hyödynnetty kehittämistyössä. Tarkkaa 

tietoa määristä tai annista ei minulla kyllä ole.  Suunta on hyvä joka tapauksessa.” 

 

Eräässä vastauksessa nousi esiin kritiikki työntekijöiden ajankäytön tehostamisesta.  

 

”Osallistuvia menetelmiä on kyllä käytetty, mutta työntekijöiden (osallistujien) tehokkaan työajan 

käytön näkökulmasta on vielä parannettavaa.” 

 

Toisessa yleisessä kysymyksessä kysyttiin projektin onnistumista yhteiskehittämisessä 

muiden toimijoiden kanssa. Vastausten keskiarvo oli hieman yli kahdeksan (8, 06) ja sa-

moin minimi- ja maksimiarvot vaihtelivat 4-10 välillä. Tosin arvosanan neljä oli antanut 

vain yksi vastaaja, seuraavaksi huonoin arvosana oli 7.  

 

Vastaajien mukaan eri yksiköiden välinen yhteistyö ei aina ole helppoa, mutta projekti on 

suoriutunut siitä mallikkaasti. Onnistumiseen vaikuttaa aikataulujen yhteensovittaminen, 

kiire, ihmisten työ ja asiakasmäärä ja asioiden priorisointi. Tavoite onnistuu, kun työnjako 

ja aikataulut ovat selvät. Hanke on järjestänyt hyviä yhteisiä tilaisuuksia ja koonnut toi-

mijoita yhteen. Kuntouttavaan työtoimintaan on löydetty erilaisia tapoja kehittää kokei-

lemalla eri toimintamuotoja. 

 

”Koen, että hanke on järjestänyt hyviä yhteisiä tilaisuuksia ja koonnut toimijoita konk-

reettisen tekemisen äärelle.” 

 

”Projektityöntekijöiden kanssa on sujuvaa työskennellä.” 

 

”Työllisyyspalvelut ovat olleet melko hyvin mukana, mutta muiden roolia voisi vielä vah-

vistaa.” 

 

”Projekti on haastanut kivasti muut yhteistyötahot mukaan. Yhteistyöverkosto olemassa 

ja sitä hyödynnetään projektissa.” 

 

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin arvioita projektin toteutuneista toimintamuodoista siten, 

että vastaajat arvioivat ensin ko. toimintamuodon tärkeyttä ja sen jälkeen sen onnistunei-

suutta (arviointiajankohtaan mennessä).  
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Osallistumisen kanavien ja asiakasvaikuttamisen toiminnoista arvioinnissa olivat mukana 

tulevaisuuspajat, asiakasraati -toiminta ja asiakaspalautemuodot.  

 

Taulukko 2. Osallistumisen kanavien ja asiakasvaikuttamisen muotojen tärkeys ja onnis-

tuminen 

   

 

  

Muuttuja 
  

Keski- 

arvo 

 Medi- 

aani Minimi 

Mak-

simi 

3a. Tulevaisuuspajojen tärkeys  9,36  9,50 8,00 10,00 

3b. Tulevaisuuspajojen onnistuminen  8,64  9,00 8,00 10,00 

4a. Asiakasraatitoiminnan tärkeys  9,60  10,00 9,00 10,00 

4b. Asiakasraatitoiminnan onnistuneisuus (tä-

hän asti)  9,36 

 

9,00 9,00 10,00 

5a. Asiakaspalautemuotojen kehittämisen tär-

keys (Esim. ArviTorvi)  9,33 

 

10,00 8,00 10,00 

5b. Asiakaspalautemuotojen kehittämisen on-

nistuneisuus (tähän asti)   7,89 

 

8,00 7,00 9,00 

   

 

  

   

 

  

 

Annetut arviot ovat hyviä, erityisesti asiakasraatitoiminta saa hyvät arviot sekä tärkeyden 

että onnistumisen osalta (keskiarvo 9,60 ja 9,36). Tulevaisuuspajoja on pidetty erittäinkin 

tärkeinä, mutta niiden onnistuminen jää keskiarvoltaan vähän alle 9. Asiakaspalautemuo-

tojen kehittämistä pidetään tärkeänä, mutta onnistuakseen se vaatii vielä kehittämistä.  

 

Projektin uusien palvelukokeilujen tärkeyttä ja onnistumista tähän asti arvioitiin neljän 

eri toimintamuodon osalta. Arvioitavat toimintamuodot olivat työpajojen mentorointival-

mennus, Tredun ja työllisyyspalvelujen yhteistyö, palvelusetelimallin ja sähköisten pal-

velujen kehittäminen. Näistä toimintamuodoista tärkeimmäksi nousi vastausten perus-

teella sähköisten palvelujen kehittäminen.  
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Taulukko 3. Palvelukokeilujen tärkeys ja onnistuminen tähän asti  

Muuttuja 
Keski- 
arvo 

Medi- 
aani Minimi Maksimi 

6a. Työpajojen mentorointivalmennuksen tärkeys 9,00 9,00 8,00 10,00 

6b. Työpajojen mentorointivalmennuksen onnistu-
neisuus (tähän asti)  9,00 9,00 8,00 10,00 

7a. Tredu & työllisyyspalvelut yhteistyön tärkeys  9,60 10,00 7,00 10,00 

7b.Tredu & työllisyyspalvelut yhteistyön onnistunei-
suus (tähän asti); Suuntana ammatillinen koulutus) 8,50 9,00 7,00 9,00 

8a. Palvelusetelimallin kehittämisen tärkeys 7,80 8,00 6,00 10,00 

8b. Palvelusetelimallin kehittämisen onnistuneisuus 7,00 7,00 6,00 8,00 

9a. Sähköisten palvelujen (esim. chat) kehittämisen 
tärkeys 9,50 10,00 8,00 10,00 

9a. Sähköisten palvelujen (esim. chat) kehittämisen 
onnistuneisuus (tähän asti) 8,00 7,00 7,00 10,00 

 

Kaikki vastaajat eivät osanneet antaa vastauksia onnistumiseen (vastausmäärä vaihteli 6-

10 välillä). Lähes kaikki olivat kuitenkin arvioineet toimintamuodon tärkeyden.  

Mentorointivalmennusta pidettiin yhtä tärkeänä kuin onnistuneenakin (molempien kes-

kiarvo 9). Tredun ja työllisyyspalvelujen yhteistyö arvoitiin hyvinkin tärkeäksi (9,6 kes-

kiarvo), mutta onnistuminen vähän heikommaksi, ei kuitenkaan huonoksi (8,5 keskiarvo).  

Palvelusetelimallin kehittäminen sai heikoimmat arviot tärkeydestä sekä onnistumisesta 

(toteutus onkin vielä kesken, UMK:n huomautus) verrattuna muihin toimiin.  

Sähköisten palvelujen kehittäminen näyttäisi vastausten perusteella olevan hyvinkin tär-

keää ja kehittämiseen tulee edelleen panostaa.  

 

Avoimessa kysymyksessä pyydettiin ottamaan kantaa vielä siihen, miten TUTTU-6Aika 

projektin pitäisi kohdentaa toimintojaan jatkossa ja mitä vastaaja pitää tärkeänä (ja mitä 

vähemmän tärkeänä).  

 

Vastauksissa nostettiin esiin, että kannattaa keskittyä palveluihin, joista on suoraa hyötyä 

asiakkaille. Pieniä ja nopeita kokeiluja kannatettiin. On myös opittava muuttamaan suun-

nitelmia, todettiin.  
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Asiakkaiden osallistumisen kanavista todettiin eräässä vastauksessa: ”Tulevaisuuspajoi-

hin ja asiakasraatiin on ilmeisesti ollut haastavahkoa löytää osallistujia. Pitäisikö tutkis-

kella, mikä olisi sitten helpoiten käyttäjätietoa/-ymmärrystä keräävä kanava? Onko se 

Arvitorvi-tyyppinen suoran palautteen hyödyntäminen? Tarvitaanko digitaalisia osallis-

tumisen työkaluja? Tulisiko seurata yksittäisten asiakkaiden palvelupolkuja ja asioinnin 

tapoja tms.?” 

 

Asiakkaan äänen kuulemista ja sen muotojen kehittämistä pidettiin tärkeänä, ehkä tär-

keimpänä toimintana. ”Tärkeintä on saada itse toimintaan ja hankkeen jälkeen elämään 

erityisesti erilaiset tavat huomioida asiakas ja saada asiakkaan ääni kuuluville. Millaisia 

työvälineitä asiakkaiden osallistamiseen yms.”. Menetelminä mainittiin asiakasraati, säh-

köiset palvelut sekä yleensäkin asiakaspalautteen kehittäminen.  

 

Vastauksissa kuului myös realismin ääni: mihin voidaan vaikuttaa asiakkaan ja henkilös-

tön äänellä, kun alueellinen työllisyyskokeilu vaikuttaa moneen asiaan. Mainittiin, että 

”Tuttu-hanke täytyy nivoa yhteen alueelliseen työllisyyskokeiluun ja miettiä tarkkaan mi-

hin sen kannattaa panostaa ensi vuoden aikana.” 

 

Palvelusetelikokeilua sekä kannatettiin että toisaalta pidettiin vähemmän tärkeänä avoi-

missa kannanotoissa. Työmäärää pidettiin suurena ja pienen projektin henkilöstömäärää 

liian pienenä niin suureen ponnistukseen. Joku mainitsi jo kyynistyneensä asiaan, ”yri-

tetty vääntää kauan eikä asia saa tuulta alleen…” 

 

Eräs vastaaja nosti esiin päällekkäisen työn: ”Joka paikassa arvioidaan asiakkaan tilanne 

uudelleen ja järjestelmässä kulkeminen on …jäykkää. Täytyisi luottaa muiden ammatti-

taitoon ja hyödyntää jo asiakkaasta kerättyä tietoa.! Tämä on viite siihen, että projektissa 

pitäisi huomiota kiinnittää sujuviin palvelupolkuihin. Muutamassa vastauksessa Tredu-

yhteistyö nostettiin esiin.  

 

Vastausten perusteella projektissa tulisi jatkossa jatkaa erilaisten toimintamuotojen ko-

keilua ja kehittämistä ja asiakkaat pitäisi saada osallistumaan toimintaan aktiivisemmin. 

Alueellinen työllisyyskokeilu on tärkeää ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan hankkeessa ja 

palveluissa. Hankkeen tulee kohdentaa palveluita, joista on asiakkaille hyötyä ja joista he 

voivat antaa suoraa palautetta. Palvelusetelin kehittämistä ei koeta niin tärkeänä hankkeen 

tulevaisuuden tavoitteissa. 
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Projektin onnistuneiden tuotosten jalkauttamiseen ja niihin toimintoihin sitouttamiseen 

tulisi projektin aikana ja sen jälkeen löytää useita erilaisia kanavia ja tapoja, kuten säh-

köiset palvelut, koota lyhyitä ja ytimekkäitä koosteita hankkeesta ja sen tuotoksista.  

 

”Kootkaa lyhyitä ja ytimekkäitä tarinamuotoisia koosteita tekemisistänne. Uutisoikaa 

niistä Loorassa, sähköpostitse...  - innostakaa muitakin kokeilemaan osallistumisen ta-

poja ja sähköisiä palveluita! Teillä on tosi hyviä esimerkkejä käsissänne, joilla innostaa 

muita. Rehellisen kriittisesti arvioiden saatte niistä esiin tietoa, josta muut voisivat op-

pia.”  

 

Toimialan ihmisiä tulisi osallistaa ja kouluttaa jatkuvasti. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden 

välillä on tärkeää, jotta erilaiset toimintatavat juurtuvat käytäntöön. Kuten eräs vastaaja 

kirjoitti, ”loppuseminaari ei juurruta”, vaan tekeminen, ”opeta mies kalastamaan” –me-

tafora siis.  

 

Toimiviksi todetut toimenpiteet tulisi juurruttaa jo olemassa oleviin yksiköihin. Erilaisista 

tuloksista ja kokemuksista tulisi saada pysyviä malleja yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa, joita tulisi levittää muihin 6Aika -kaupunkeihin. Osallistavat menetelmät ja hyvät 

toimintatavat tulisi juurruttaa osaksi kaupunkien palveluita. Projektin avulla luodut pysy-

vät tuotokset pitäisi tuotteistaa siten, että ne on helppo ottaa käyttöön jokaisessa paikassa.  

 

Vastausten perusteella hanke on koettu hyödyllisenä ja se on jo tuottanut erilaisia toimivia 

malleja ja toimintatapoja. Hankkeen toivotaan jatkuvan yhtä tuotteliaana ja toimivana.  

 

 

4.3 Asiakkaiden haastattelut 

 

4.3.1 Mentorointivalmennus 

 

Mentorointivalmennukseen osallistuneista haastatelluista henkilöistä kolme oli osallistu-

nut valmennukseen kaksi kertaa ja yksi henkilö kerran. Vastauksissa korostui se, että näin 

lyhyellä kokemuksella valmennuksen arviointi oli hankalaa. Osallistujien ajatukset ja ko-

kemukset olivat kuitenkin pääasiassa positiivisia ja käsitellyt asiat oli koettu mielenkiin-

toisina. 
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“Mä oon kans ihan tyytyväinen että osallistun tähän, että tästä voi olla ihan hyötyä jo-

honkin.” 

 

“Oon kans ollu ihan tyytyväinen. En osannu oikeen mitään odottaa tältä… varsinaisesti 

niinkun ihan uusia asioita ei oo tullu, mutta hyvä aina kerrata aikasemmin opittua ja 

varmaan tulee semmosia oivalluksia.” 

 

Mentorointivalmennuksesta ajateltiin tulevaisuudessa olevan hyötyä ihmisten kanssa 

työskentelyssä, ohjaajan tehtävissä toimimisessa, omien heikkouksien ja vahvuuksien 

tunnistamisessa sekä valmennuksesta saatavan todistuksen kautta työpaikan haussa.  

 

“Ainahan noista todistuksista on hyötyä, että kun tästäkin saa oikeen todistuksen niin jos 

sitä johonkin joskus pääsee tosiaan semmoseen työhön, että se katotaan hyväks.” 

 

“...ohjaus kiinnostaa niin on tää ihan hyödyllinen kokemus tää ja ehkä kiinnittää vähän 

enemmän tiettyihin asioihin ittensä huomioo sitten jossakin tilanteissa sitten…” 

 

Toiminnan suhteen tärkeimmäksi toiveeksi haastatteluissa nousi konkreettiset tehtävät 

omalle työpajalle ja asioiden vieminen käytännön tasolle. Koettiin, että omat tehtävät ja 

mahdollisuudet tehdä asioita olivat epäselviä ja toivottiin, että mentorointivalmennuksen 

avulla saataisiin niihin selkeyttä. 

 

“No mulla ainakin on toiveena siis se, että sitten kun tähän sisältyy kaavion mukaan aika 

paljon toimintaa tuolla meidän omalla työpajalla niin sit me saatas sinne oikeesti jotain 

sellasta konkreettista tekemistä tän osalta koska meijän työ siellä on sellasta ihmisten 

kanssa olemista ja me ei voida niinkun tavallaan toimia mentorina sillain et me näytetään 

että  miten sun pitää tehdä jotain työtä, vaan meidän pitää toimia siellä jotenkin  muu-

ten…” 

 

“Sitä mä oon niinkun  ite aatellu ja pohtinu paljonkin et miten sais vietyä sen mentoroin-

nin oikeesti niinku sinne käytännön tasolle et ei tää  jää siihen, että mentorointi on sitä 

ja tätä ja tota, et sen sais niinkun itselleen myös sen ihan oikeen käytännön kokemuksen 

siitä. Mutta tota ehkä se  tässä vielä selkiintyy et saadaan niinkun jokaiselle sellanen 

konkreettinen juttu.” 
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Haastateltavilta kysyttiin myös, että onko joitakin asioita, joita he haluaisivat nostaa tässä 

vaiheessa esille. Huolenaiheena mentorointivalmennukseen osallistuvilla oli esimerkiksi 

pitkä aikaväli tapaamisten välillä, konkreettisten tehtävien puute ja se, että jääkö valmen-

nuksesta käteen muuta kuin todistus. Tapaamiskertoja myös toivottiin enemmän, esim. 

kuusi kertaa. 

 

“...se mikä on vähän huolena et en tiedä miten se nyt meillä tuolla kun meillä on tässä 

aika pitkä tauko puoltoista kaks kuukautta ennekun meillä on seuraavan kerran... et niin-

kun jos meillä ei tuu tossa työpajalla oleen ihmeempää toimintaa niin meneeks tää ihan 

nollaan ja sit ollaan taas se kaks kertaa täällä ja saadaan sitten se lappu siitä. Mut oi-

keesti niinkun mitää oo tavallaan muuten jääny käteen kun se lappu kun se vähän niinku 

mietityttää, mut sitähän ei vielä voi tietää mut semmosta ehkä vähän tiiviimpää olis toi-

vonu tästä. Vaikka olisko näitä kertoja voinu olla enemmän ja  vaikka joku kuus kertaa et 

sit ois ollu vaikka vaan yks kerta kuukaudessa mutta…” 

 

Varsinaisen haastattelun päättymisen jälkeen haastateltavat antoivat vielä palautetta siitä, 

että ohjaajat työpajoilla eivät ennen valmennuksen alkua tienneet toiminnasta juuri mi-

tään, eivätkä osanneet valmennuksesta kertoa. Nousi myös esiin ajatus, että ihmiset saat-

taisivat jättää lähtemättä valmennukseen tiedon puutteen takia ja myös mentoroinnin to-

teutus käytännön tasolla mietitytti haastateltavia. Jatkossa mentorointivalmennuksesta on 

tiedotettava paremmin ja varmistettava myös, että valmennettavat saavat työpajoilla men-

torointitehtäviä.  

 

 

4.3.2 Asiakasraati 

 

Asiakasraadin jäseniä haastateltiin 12.12.2016. Haastatteluun osallistui kolme raadin jä-

sentä. Asiakasraati oli haastatteluhetkenä kokoontunut vasta kaksi kertaa. Osallistujat oli-

vat kaikki tulleet raatiin kutsuttuna. Asiakasraatilaisilla oli positiivisia kokemuksia toi-

minnasta. Raatia pidettiin mielenkiintoisena, ajankohtaisena ja sieltä saatiin paljon tietoa.  

”Hirveän paljon on oppinut muiden kokemuksista, et Hei noinkin voi olla. Oppinut uutta 

ja sit saanut sitä tietoa viranomaistoiminnasta mitä ei kotona tietäis neljän seinän sisällä 

ja sitä voi sit ainakin kysyä niin paljon, kun sitä voi täällä tietää.” 
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Raatilaisilla oli myös kokemus siitä, että on tullut kuulluksi:  

”Niin siis mun mielestä on hienoo tulla kuulluks. Elikkä on hirveen hienoo se, että otetaan 

nyt lähestymistapa niin, että kuunnellaan myös siellä toisella puolella olevia jotka elää 

sitä arkea.  Ja että heiltä kysytään miten se oikeesti niinku konkreettisesti toimii eikä pel-

kästään sitä, että pyöritellään niitä asioita paperilla, että tää kuulostaa kivalta. Kysytään, 

että kuinka se käytännössä onnistuu.” 

 

Asiakkailta kysyttiin heidän näkemystään raadin hyödyllisyydestä. Vastauksissa nostet-

tiin esiin toive, että näin tulee kuulluksi ja voisi vaikuttaa. ”Niin että, jos sais nyt edes 

jonkun pienen muutoksen joka helpottais sitten näitten tulevien palvelun tarvitsevien ase-

maa jollain tavalla niin olishan se hirveen hieno juttu, että pääsis vaikuttamaan siihen.” 

 

Raatilaisten oli vaikea nimetä erityisiä toiveita jatkon suhteen, mutta päällimmäisenä oli 

tunne vaikuttamisen mahdollisuudesta, siitä, että voi auttaa muita. ”…tulipahan ainakin 

yritettyä, että on ainakin annettu siihen mahdollisuus”, totesi eräs vastaaja.  
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5 YHTEENVETO 

 

 

Väliarvioinnin pohjalta voidaan todeta, että Tampereen TUTTU- 6Aika osaprojektin 

osalta on kokonaisuutena onnistuttu tähän mennessä hyvin. Hanke on koettu hyödyllisenä 

ja se on jo tuottanut erilaisia toimivia malleja ja toimintatapoja. Monta konkreettista asiaa 

on saatu aloitettua ja selvitettyä, uusia palvelumuotoja on kokeiltu kattavasti, osallistavia 

menetelmiä on hyödynnetty aidosti kehittämistyössä ja hankkeen avulla on syntynyt 

monta uutta ideaa käytäntöön.  

 

Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta erilaiset toimintatavat juurtuvat 

käytäntöön. Erilaisista tuloksista ja kokemuksista tulisi saada pysyviä malleja yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa, joita tulisi levittää muihin 6Aika -kaupunkeihin. Osal-

listavat menetelmät ja hyvät toimintatavat tulisi myös juurruttaa osaksi kaupunkien pal-

veluita. Projektin avulla luodut pysyvät tuotokset pitäisi tuotteistaa siten, että ne on 

helppo ottaa käyttöön jokaisessa paikassa.  

 

Mentorointivalmennuksen osalta toimintaan toivottiin enemmän selkeyttä, tiedottamista 

ja enemmän tapaamiskertoja. Valmennus koettiin kuitenkin hyvänä ja mahdollisesti myös 

hyödyllisenä tulevaisuutta ajatellen. 

 

Hankkeen toivotaan jatkuvan yhtä tuotteliaana ja toimivana. Tältä pohjalta on hyvä jat-

kaa, kehittää ja juurruttaa hyväksi havaittuja toimintoja pysyviksi. 
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