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1 Johdanto  
  

Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen käyttäjät jakaantuvat sekä iältään 

että taustoiltaan. Palveluiden käyttäjäprofiileita työstettiin keväällä 2016 TUTTU-6Aika -hankkeen 

järjestämissä tulevaisuuspajoissa yhdessä asiakkaiden, kaupungin työntekijöiden sekä 

palvelutuottajien kanssa. Käyttäjäprofiilien tarkoituksena on koota asiakkaiden "moninaiset 

erilaisuudet" ja tarpeet, minkä pohjalta palveluja voidaan suunnitelmallisesti räätälöidä.  Profiilien 

pohjalta myös palveluntuottajat voivat keskittyä esimerkiksi johonkin tiettyyn käyttäjäprofiiliin ja 

kehittää omaa toimintaansa erityisesti heidän tarpeisiinsa. Tulevaisuuspajojen pohjalta mallinnettiin 

myös luonnos palvelutarjottimeksi, jossa sosiaalisen kuntoutuksen/kuntouttavan työtoiminnan 

peruspalvelun lisäksi – siihen sisältyen tai erikseen yksilöllisesti hankkien – kuuluisi lisäpalveluja, 

joista asiakas voi valita.   

Tulevaisuuspajoista tehty raportti on julkaistu osoitteessa http://tyollisyysportti-fi-

bin.aldone.fi/@Bin/304aae5af0b141302ca92d988e1e4227/1471326886/application/pdf/537827/Tule

vaisuuspajaraportti%20final.pdf.  

Kesäkuussa 2016 TUTTU- 6Aika –hanke järjesti yhdessä Tampereen kaupungin tilaajaryhmän 

kanssa tilaisuuden palvelutuottajille, jossa alustavat käyttäjäprofiilit esiteltiin. Tilaisuuteen osallistui 

46 henkilöä. Palvelutuottajia pyydettiin ottamaan kantaa profiileihin ja arvioimaan oman 

asiakaskuntansa jakautumista niiden suhteen sekä muodostamaan tarvittaessa uusia, paremmin 

asiakaskuntaansa kuvaavia profiileita. Asiaa kartoittava e-kysely lähettiin tilaisuuden jälkeen ja 

palautusaikaa oli kesäkuun loppuun saakka. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 

14. Yhdeltä palvelutuottajalta vastauksia oli tullut kolmelta eri palvelulinjalta, joten erillisiä 

vastaajatahoja oli kaikkiaan 12.  

Tässä raportissa on koottu yhteen palvelutuottajien 13.6.2016 tilaisuudessa esitetyt pääkommentit 

ja e-kyselyn tulokset. Yhteenvedossa on päivitetty käyttäjäprofiilikuvauksia ja arvioitu 

keskimääräisesti asiakaskunnan mahdollista jakautumista näihin. Numeeriset arvioinnit määrästä 

ovat kuitenkin erittäin epävarmoja, koska tilanteet mm. työmarkkinoilla ja siten palveluissa 

muuttuvat. Käyttäjäprofiilit eivät myöskään ole staattisia, vaan sama henkilö voi ”liikkua” eri profiilien 

välillä oman prosessinsa aikana.  

http://tyollisyysportti-fi-bin.aldone.fi/@Bin/304aae5af0b141302ca92d988e1e4227/1471326886/application/pdf/537827/Tulevaisuuspajaraportti%20final.pdf
http://tyollisyysportti-fi-bin.aldone.fi/@Bin/304aae5af0b141302ca92d988e1e4227/1471326886/application/pdf/537827/Tulevaisuuspajaraportti%20final.pdf
http://tyollisyysportti-fi-bin.aldone.fi/@Bin/304aae5af0b141302ca92d988e1e4227/1471326886/application/pdf/537827/Tulevaisuuspajaraportti%20final.pdf
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2 Palveluiden käyttäjien profiilit 
2.1 Käyttäjäprofiilien jakauma-arviot palvelutuottajittain 

Seuraavaan on tiivistetty tulevaisuuspajoista muodostettujen käyttäjäprofiilien kuvaukset 

lyhennetyssä muodossa. Kyselyssä palveluntuottajat arvoivat viiden prosentin tarkkuudella, miten 

käyttäjäprofiilit jakautuvat kunkin omassa asiakaskunnassa. Taulukossa (taulukko 1) on tarkempi 

arvio prosenttimääristä. Palveluntuottajat muodostivat myös uusia profiileja. 

Alla on esitetty myös kaikkien vastanneiden palveluntuottajien arvioimien profiilien keskimääräinen 

prosenttijakauma. Vaihteluväli eri käyttäjäprofiilien osalta oli erittäin suurta eri palveluntuottajilla, 

joten todellista keskiarvoa ei voi määritellä. Palveluntuottajien uudet profiilit vaikuttavat myös 

keskimääräiseen prosenttijakaumaan.  

 

Oman työuran etsijä 

Piirteitä: Oman työuran etsijä on nuori tai 

nuorehko. Hän ei ole vielä löytänyt sopivaa 

koulutuspaikkaa tai päässyt sinne.  

Arvostaa: Oman työuran etsijä haluaa tehdä 

työtä, joka kiinnostaa - eikä vaan työtä työn 

vuoksi.  

Odottaa palvelulta: Mahdollisuutta kokeilla ja 

tutustua eri aloihin. Oman työuran etsijä 

tarvitsee sparrausta sekä käytännön ohjausta 

opiskelu- tai oppisopimuspaikkojen haussa.   

Keskimäärin 15 %. 

 

Balanssin hakija 

Piirteitä: Balanssin hakijan elämässä on vaihe, 

jossa aiempi tapa elää ja olla on tullut ”tiensä 

päähän”. Hän tuntee olevansa hieman 

hukassa itsensä kanssa ja hakee elämälleen 

suuntaa. Itsensä uudelleen löytäminen 

edellyttää aikaa.  

Arvostaa: Sisäistä mielenrauhaa ja mielialan 

kohentumista.  

Odottaa palvelulta: Omien voimavarojen 

löytymistä. Mahdollisesti uuden päivärytmin 

tavoittamista ja uusia sosiaalisia verkostoja. 

Vahvuuksien tunnistamista ja onnistumisen 

kokemuksia.  

Keskimäärin 14 %. 

 

 

Oman tien kulkija  

Piirteitä: Oman tien kulkija on monesti luoviin 

aloihin suuntautunut. Oman tien kulkija saattaa 

kapinoida kello 8-16 –työaikakulttuuria vastaan 

ja haluaa toteuttaa itseään omalla tavallaan. 

Oman tien kulkija voi olla vetäytyvä ja 

introvertti muiden seurassa, vaikka kaipaakin 

ajoittain muita ihmisiä.  

Arvostaa: Kulttuuri ja ekologiset arvot tärkeitä. 

Haluaa toteuttaa itseään ja tuntea sen avulla 

itsensä hyödylliseksi ja arvostetuksi.  

Odottaa palvelulta: Mahdollisuutta keskittyä 

oman alan/harrastuksen tai sitä sivuaviin 

työtehtäviin ja kehittyä niissä. Yhteisistä 

suunnitelmista poiketen tekee lopulliset 

päätöksensä fiilis-pohjalta.  

Keskimäärin 16 %. 
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Elämän remontoija 

Piirteitä: Elämä on kolhinut tavalla tai toisella. 

Kokemukset voivat olla rankkoja. Psyykkisten, 

sosiaalisten ja/tai fyysisten pulmien ohessa 

myös talousasioissa voi olla ongelmia.  

Arvostaa: Henkilökohtaista kohtaamista, tukea 

ja kuulemista. Luottamus on tärkeä arvo, koska 

on saattanut kokea tulleensa petetyksi monta 

kertaa ja siten luottamus yhteiskuntaan ja 

viranomaisiin on heikkoa.  

Palveluodotukset: Kaipaa intensiivistä 

henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja 

valmennusta. Oleellista on hyvä, 

luottamuksellinen suhde yhteen työntekijään, 

jonka kanssa elämänvyyhteä voi ottaa haltuun 

Yhteistyö eri viranomaisten kanssa erityisen 

tärkeää ja tarvitsee siinä advokaattoria.  

Keskimäärin 28 %. 

 

Työn arvostaja  

 

Piirteitä: Työn arvostaja on vanhempi henkilö, 

jolla on takana jo työuraa, ehkä pitkästikin. 

Työn arvostajalla on useimmiten ammatillinen 

tai korkeakoulutus, joka ei ehkä ole enää ajan 

tasalla tai ei enää pysty tekemään aiempaa 

työtä esim. terveysongelmien takia.  

 

Arvostaa: Edustaa sukupolvea, jolle työ on 

itseisarvo. Työ saattaa olla myös vahva osa 

omaa identiteettiä. 

Odottaa palvelulta: Toivoo mielekästä 

tekemistä päivään. Uudelleen koulut-

tautuminen ei enää kiinnosta.  Arvostavat 

ammattitaitoisesti johdettua pajatoimintaa, 

järkeviä työtehtäviä (ei näpertelyä) ja 

työelämän pelisääntöjen noudattamista.  

Keskimäärin 15 % 

 

Osaaja ilman työtä  

 

Piirteitä: Osaaja ilman työtä on parhaassa 

työiässä ja hänellä on suhteellisen tuore 

tutkinto, mutta työttömyys on pitkittynyt 

suhdanne- tai rakenteellisen työttömyyden 

takia.  

Arvostaa: Työ on itseisarvo, mutta myös 

elinehto. Pitkä työttömyys on voinut johtaa 

elinpiirin kaventumiseen, joten uudet 

sosiaaliset kontaktit tärkeitä. Maahanmuuttajille 

kielen oppimisen kannalta sosiaalinen yhteisö, 

jossa kieltä voi harjoittaa, on keskeinen.  

Odottaa palvelulta: Työtoiminnassa taitojen 

päivitystä (”lisäoppia, mutta ei tutkintoa”). 

Ammattiin liittyviä tehtäviä tai projektitöitä, 

joiden kautta voi näyttää osaamistaan ja 

päivittää taitojaan. Jatkopolun työstäminen jo 

varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää, 

saattaa edetä nopeasti työllistymispolulla.  

Keskimäärin 8 %.  
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Seuraavassa on esitelty vastaajien arviot asiakaskunnan jakautumisesta ehdotettuihin 

käyttäjäprofiileihin.  Yhteisluvusta ei välttämättä tule 100 %:ia, koska osa vastaajista on 

lisännyt myös uusia käyttäjäprofiileita, jotka eivät ole taulukossa. Ilmeisesti yhdessä 

vastauksessa arvio oli annettu numeerisena määränä ja ne on muutettu taulukkoon 

prosentuaaliseksi jakaumaksi. Tummennuksella on osoitettu ko. palvelutuottajan 

pääkäyttäjäryhmät, mutta kuva rikastuu vielä, koska uudet profiilit eivät ole taulukossa (ks. 

luku 2.2.) 

 

Taulukko 1. Vastaajien arviot käyttäjäprofiilin edustajien prosentuaalisesta 

jakautumisesta (%) 

 

Palvelutuottajan nimi Oman 

työuran 

etsijä 

(15) 

Balanssin 

hakija 

(14) 

Oman 

tien 

kulkija 

(16) 

Elämän 

remontoija 

(28) 

Työn 

arvostaja 

(15) 

Osaaja 

ilman 

työtä 

(8) 

Tampereen A-Kilta ry. 18 24 10 14 2 8 

A-klinikkasäätiö, Tampereen 

kuntoutumiskeskus 

0 10 10 35 0 0 

Aikuissosiaalityö, kaupungin omat 

ryhmät 

15 10 10 10 20 20 

Setlementtiyhdistys Naapuri ry 10 0 0 10 0 0 

Yhdessä Selviytymisen Tuki ry 5 5 0 85 5 0 

Sopimusvuori 25 25 50 0 0 0 

Sopimusvuori ry, Työ- ja 

toimintakeskus Kanava Palvelutuote 

kuntouttava työtoiminta EDISTÄVÄ. 

25 15 10 10 20 5 

Sopimusvuori ry, Työ- ja 

toimintakeskus Kanava 

Mielenterveyspalveluita käyttävien 

PÄIVÄTOIMINTA 

5 5 15 10 15 5 

Silta-Valmennusyhdistys ry 30 10 10 15 0 5 

Pirkanmaan Sininauha ry 15 25 20 15 20 5 

Pispalan kumppanuus ry 5 10 20 65 0 0 

Muotialan asuin- ja toimintakeskus 

ry/ Työ- ja Resurssipaja 

10 20 5 35 20 0 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta 

ry,  Nextiili-paja 

15 15 30 25 15 0 
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Kuten taulukosta on havaittavissa, käyttäjäprofiiijakaumat vaihtelevat suuresti eri 

palvelutuottajilla. Kyse on myös siitä, että käyttäjäprofiilit varmaankin tulkitaan eri tavoin. 

Arviointien perusteella erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palvelutuottajia ovat Yhdessä 

Selviytymisen Tuki, Pispalan Kumppanuus ja A-klinikkasäätiön Tampereen 

kuntoutumiskeskus, joiden käyttäjistä iso osa kuuluu ryhmään ”Elämän remontoija”. Työuran 

etsijöitä on eniten Sopimusvuoren ja Siltavalmennuksen käyttäjäprofiileissa. Määrällisiin 

arvioihin on suhtauduttava kriittisesti, koska tulkintaerot ovat suuret. Esimerkiksi vastausten 

mukaan kaupungin omissa aikuissosiaalityön ryhmissä on tunnistettu olevan monia ”Osaajia 

ilman työtä” tai ”Työn arvostajia” – aika yllätyksellisesti. Toisaalta esille nousi kaksi puuttuvaa 

profiilia.  

 

Kaikkiaan profiilien jakaumatilasto osoittaa sen, että palveluiden käyttäjät ovat hyvin 

heterogeeninen joukko, jossa osa tarvitsee paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea ja osa 

enemmänkin aktiivista toimintaa ja osaamisen päivitystä.  

 

2.2 Uudet, palvelutuottajien muodostamat profiilit 

 

Lähes kaikki palvelutuottajat ehdottivat myös uusia, puuttuvia käyttäjäprofiileja. Osittain 

nämä menivät päällekkäin jo luonnosteltujen kanssa ja kyse voi olla siitä, että osa 

palveluntuottajista tyypitteli asiakasprofiilia pelkästään puuttuvan motivaation perusteella.  

Uudet profiiliehdotukset on ryhmitelty yhdistellen eri vastauksissa saman tyyppisiä 

ehdotuksia:  

- Vailla työelämätaitoja ja kielitaitoa olevat maahanmuuttajat: Määräarviot vaihtelivat 

10-50 %:iin. Tähän lukeutuu myös maahanmuuttaja-kotiäidit joilla kotimaassa ei 

koulutusta tai juurikaan koulua, eikä kokemusta työelämästä. 

- ”Yhteisöllisyyteen tarttujat”.  

- ”Hetkessä eläjiksi” tai ”Palvelusta toiseen ajelehtijoiksi” tai ”Mukana kulkijoiksi” 

luonnehdittiin myös osaa palveluiden käyttäjistä. Määräarviot vaihtelivat 5-30 %:iin. 

- ”Hallitsevat terveysongelmat”; asiakas ei ole saanut eläkettä tai ei ole päässyt 

eläkeselvittelyyn, mahdollisia neurologisia sairauksia tai oppimisvaikeuksia, ei tutkittu 

tai mahdollista tutkia. Vastaajien mukaan osa palveluiden käyttäjistä on selkeästi 

työkyvyttömiä. Eräässä vastauksessa raportoitiin, että edellisen vuoden päättäneistä 

asiakkaista noin 8% oli ohjattu työ- ja toimintakyvyn arviointiin tai eläkeselvittelyyn. 
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Sopimusvuoren Työ- ja toimintakeskus Kanava oli työstänyt uusia profiileja omasta 

asiakaskunnastaan. Ne olivat Oman polun etsijä, Sinnikäs yrittäjä ja Sitoutunut tekijä.   

 
Oman polun etsijä 
Piirteitä: Haasteita sitoutua toimintaan. Etsii vielä itseään. Hoitovaste hakee vielä 
tasapainoa. Työelämävalmiudet vasta kehittymässä, tarvitsee realistista osaamisen 
tunnistamista. Laaja henkilökohtainen reviiri. Haluaa vaikuttaa omiin työtehtäviin. 
Arvostaa: Rauhallista ja stressitöntä ympäristöä sekä intensiivistä ohjausta. 
Odottaa palvelulta: Vaihtelevuutta toiminnan sisällössä. Kaipaa paljon tukea ja ohjausta 
työtehtäviin sekä oman elämän hallintaan. Hakeutuu usein ohjaajan seuraan, toivoo 
henkilökohtaista tukea, kuulemista ja kannustamista.  
 
Määrä 5-10% asiakkaista. Profiili on hyvin saman tyyppinen kuin ”Balanssin hakija.” 
 

Sinnikäs yrittäjä 
Piirteitä: Psyykkinen sairaus ja / tai päihdeongelma vaikeuttaa kiinnittymistä 
päivätoimintaan. Nuoria / keski-ikäisiä. Monta kuntoutuspolkua takana (sairaalajaksoja, 
kuntoutusreittejä, työelämää ja koulutuksia). Yrittämistä ja tahtoa on mutta 
paineensietokyky heikko. Hyvällä ja intensiivisellä tuella mahdollisuus päästä eteenpäin. 
Arvostaa: Sisäistä mielenrauhaa, osaavia ammattilaisia, vertaistukea ja kannustusta sekä 
toivoa. 
Odottaa palvelulta: Tarvitsee paljon tukea ohjaajilta. Itsetunto usein heikko 
epäonnistumisten ja sairauden aiheuttaman identiteettikriisin takia. Työelämävalmiuksien ja 
ammatillisten valmiuksien kehittämistä sekä osaamisen tunnistamista. Pitkäkestoisen ja 
jalkautuvan työhönvalmennuksen avulla mahdollisuus edetä työelämään kuntoutusjakson 
jälkeen. 
 
Määrä 5-20 % asiakkaista.  
 
Käyttäjäprofiilissa on paljon samoja piirteitä kuin ”Elämän remointoijalla.” 
 

Sitoutunut tekijä 
Piirteitä: Pitkittynyt psyykkinen-/fyysinen-/sosiaalinen-/päihdesairaus tuo haasteita elämään 
ja vaikeuttaa/estää työllistymisen, vaikka motivaatiota olisi.  Paikkaan ja palveluun 
sitoutunut, tunnollinen ja täsmällinen. Turvallisuuden tunne tulee rutiineista ja tutusta 
paikasta, sekä ohjaajista. 
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Arvostaa: Pysyvyyttä, selkeyttä, rutiineja, rauhallista paikkaa jossa voisi olla pitkään. 
Mielekästä tekemistä, ei stressaavaa työtahtia. Lähellä työelämää olevia työpaikkoja 
(mukautettuja). 
Odottaa palvelulta: Tukea ja opastusta, ulkopuolista varmistusta tekemisilleen. 
Toiminnanohjauksen tukemista, pitkäkestoista ja runsaasti mm. käytännön asioihin tukea 
antavaa kuntoutusjaksoa.  Työelämän tyylisiä työtehtäviä. Työvalmiuksien kartoitusta ja 
työkyvyn arviointia tai ohjausta elämänhallintaa ylläpitävään toimintaan / eläkeselvittelyyn 
(kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat). 
 
Määrä 5-15 % asiakaskunnasta.  
 
Tässä on kuvattuna myös samoja piirteitä kuin ”Työn arvostajalla”. Nimi on parempi kuin 
alkuperäinen. 
 

2.3 Huomioita palveluprofiileista 

 

Palveluntuottajien asiakaskunta vaihtelee paljon kyselyn ja 13.6.2016 järjestetyn tilaisuuden 

perusteella. Kullakin tuottajalla on tällä hetkellä oma toimintakulttuurinsa ja 

palvelukäytäntönsä. Käyttäjäprofiilien merkitys on siinä, että pystyttäisiin tarkastelemaan 

asiakkaiden tarpeita heidän odotuksistaan käsin tavoitteellisesti. Palveluntuottajien kyselyn 

aineistosta nousee esille myös niin sanotut ei motivoituneet asiakkaat. ”Palvelusta toiseen 

ajelehtiminen” voi kertoa siitä, että palvelu ja asiakkaan tarve ei ole kohdannut. Tätä on 

edelleen hyvä tarkastella ja työstää yhdessä asiakkaiden kanssa palveluja kehitettäessä, 

jotta tarpeet kohtaavat. 

Kyselyn eräässä vapaassa kommentissa todettiin: ”Meidän asiakaskunnassa, 

päihdeongelmaiset nuoret aikuiset, korostuu elämänhallintaan liittyvät ongelmat. Kuntouttava 

työtoimintakin voi tuntua alkuun monesta liian haastavalta. Tarve on mielekkäälle ja 

matalakynnyksiselle tekemiselle, missä päivään saa sisältöä ja rytmiä. Päivätoiminta / 

erilaiset ryhmät, voisi olla luonteva aloitus kohti kuntouttavaa työtoimintaa.”  

 

Toinen palvelutuottaja toi esiin, että kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita, joiden 

realistiset mahdollisuudet työllistyä ovat heikot. ”Työn arvostajat on positiivien ilmaisu. 

Oikeasti he ovat suurelta osin työkyvyttömiä. Heidän "roikottaminen" työllistymispalvelussa, 

työttömänä työnhakijana tuntuu pahalta ja on resurssien haaskausta. He hyötyisivät 

enemmän päivätoiminnasta, jossa kuitenkin hyödyllisempää tekemistä kuin "laulua ja 

leikkiä".  
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Edelliset vastaukset viittaavat siihen, että yksilön tavoitteena ei aina ole työllistyminen vaan 

esimerkiksi aktiivinen arjessa toimiminen ja toimintakyvyn ylläpito. Yksilöllisen palvelutarpeen 

ja palvelutarjonnan on kohdattava esimerkiksi peruspalvelun ja räätälöitävien lisäpalvelujen 

avulla. Oleellista on, että löytyy paikka tai palvelu mielekkään arjen, osallisuuden ja 

hyvinvoinnin toteutumiseksi kuten myös työllistymispolulla etenemiseksi.   

 

2.4 TUTTU-6Aika -hankkeen ehdotus päivitetyiksi käyttäjäprofiileiksi 

 

Oman työuran etsijä: Keskeistä opinto- ja työuraohjaus, monenlaiset ammatti- ja 

koulutuskokeilut, sosiaalinen vertaistuki ja ryhmäohjaus. Keskeistä valmentava työote ja 

monialaiset ja monipuoliset työtehtävät.  

Sitoutunut tekijä (aiempi nimi Työn arvostaja): Ammattitaitojen kartoitus ja kehittäminen 

keskiössä, työn ja täydennyskoulutuspolun etsintää, työtoiminta ja siinä haasteelliset 

ammattitaitoa kehittävät projektit ja työkokeilut yrityksissä keskeisiä. Sosiaaliohjausta talous- 

ja mahdollisten terveys- ym. rajoitteiden hoitamiseksi tai haltuun saamiseksi. 

Elämän remontoija: Yhteisöllinen tuki keskeistä turvallisessa ympäristössä ja 

henkilökohtaisen tuen avulla. Toiminnalliset menetelmät keskeisinä työmenetelminä (taide, 

liikunta). Profiili vastaa ”Sinnikäs yrittäjä” –profiilia, jonka Sopimusvuori kehitti.  

Balanssin hakija: Keskeistä ”mietintärauha” ja omien voimavarojen löytyminen sosiaalisen 

verkoston tuen avulla. Tarvitsee onnistumisen kokemuksia työssä ja toiminnassa. Vastaa 

”Oman polun etsijä” –profiilia Sopimusvuoren ehdotuksissa.  

Balanssin hakijan ja Oman tien kulkijan profiileissa on paljon samaa ja ne voisi yhdistää. 

Keskeistä molemmille on voimaantuminen ja mahdollisuuksien tutkiminen ja sitä kautta 

elämän avaimien löytäminen.  

Osaaja ilman työtä –profiili ei oikeastaan kuulu kuntouttavaan työtoimintaan, mutta silti 

palvelutuottajat löysivät myös heitä asiakaskunnastaan. Oleellista heille ovat mielekkäät ja 

haasteellisetkin työtehtävät ja nopea eteneminen työllistymisessä. 

Kotoutuvat: (Nimiehdotusta?) Maahanmuuttajien integraatiota ja työelämäosallisuutta 

edistävä ryhmä, jossa keskeistä monipuolinen työelämään liittyvä ja siihen yhdistävä 

kielikoulutus. Uusi käyttäjäprofiili, joka nostettiin melko usein esiin. Profiili ei tarkoita kaikkien 

maahanmuuttajien ”niputtamista” samaan profiiliin, vaan erityisesti maahanmuuttajia, joilta 

puuttuu sekä työelämäkokemusta, koulutusta että suomen kielen taitoa.  
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3 Palvelutarjotin  
 

TUTTU-projektin tulevaisuuspajojen aineiston pohjalta rakennettu palvelutarjotin –idea 

esiteltiin uutena 13.6.2016 järjestetyssä palveluntuottajien tilaisuudessa.  Osa 

palvelutuottajista suhtautui ideaan myönteisesti ja näki palvelutarjottimen mahdollisuutena.   

Käyttäjäprofiilikyselyn avoimissa kommenteissa todettiin, että palvelutarjotin idea on hyvä, 

mutta sitä pitäisi laajentaa myös muuhun kuin yhdistysten tarjoamiin lisä-/ryhmäpalveluihin. 

Todettiin, että esimerkiksi työkyvyn selvittely ostopalveluna on ollut hyvä. Erilaiset 

täydentävät ostopalvelut nostettiin esiin: asiantuntija-arviot ja –testit, esim. lukitesti.  

Peruspalvelupolun ja lisäpalvelujen logiikka ei 13.6.2016 esittelyssä avautunut kaikille ja 

malli vaatiikin vielä kehittämistä ja tarkentamista. Yksi vastaaja arveli, että lisäpalvelut 

veisivät aikaa ja resursseja ohjaajan perustyöstä, mutta tämä ei ole palvelutarjottimen 

tarkoitus. Oleellista on määrittely tarpeiden mukaan, mitä kuuluu peruspalveluun ja mitkä 

ovat lisäpalveluita. Sinällään niitä voidaan tuottaa joko yhdessä palvelutuottajien kesken, 

joihin olikin osalla palvelutuottajista kiinnostusta tai jonkun palvelutuottajan toimesta 

esimerkiksi ostopalveluna. 

 Esimerkiksi A-klinikkasäätiö oli kiinnostunut kehittämään palvelutarjottimen palveluja, kuten 

ns. solmuryhmää ja voimavararyhmää. YST ry olisi kiinnostunut tuottamaan arjen taitojen 

hallintaryhmiä maahanmuuttaja-asiakkaille. Yhteiset koulutukset, kuten työturvallisuuskortti 

tai hygieniapassi kiinnostivat esimerkiksi Sopimusvuorta. Yksi ehdotus oli myös Nextiili-pajan 

”Pop up” -työpajatoiminta, jossa eri palveluntuottajien asiakasryhmät voisivat osallistua ja 

tutustua/perehtyä tekstiilikierrätykseen, -lajitteluun ja uusiokäyttöön.  

Avoimissa vastauksissa toivottiin lisää yhteistä tietoa siitä, mitä eri palveluntuottajilla olisi 

tarjota työtoimintaan osallistuville. Tiedotus eri tuottajien palvelutarjonnasta olisi tärkeää. 

Erilaiset yhteistoiminnassa tehtävät koulutukset asiakkaille kuten hygieniapassi, 

työturvallisuuskortti jne. kiinnostivat myös.  

 

Kaikkiaan vaikuttaisi, että TUTTU-projektin palvelutarjotin olisi varteenotettava kehitysidea. 

Sen avulla edistettäisiin palveluntuottajien keskinäistä tiedotusta, synergiaa 

palvelutuotannossa sekä toimijoiden tunnettuutta yleisemminkin. Samalla voitaisiin tarjota 

asiakkaille heidän tarpeensa ja oman valintansa perusteella räätälöityjä sekä 

monipuolisempia palveluja. Jotta pystytään vastaamaan asiakastarpeisiin, tarvitaan 

jatkossakin asiakkaiden osallistumista palvelujen kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan sekä isojen 

että pienien tuottajien monipuolista ja erikoistunuttakin palvelutarjontaa yhteistyössä.  
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4 Kommentit yhteistyöhön TUTTU-

projektin kanssa 
Palveluntuottajilta pyydettiin myös kommentteja ja ideoita yhteistyöstä TUTTU-projektin 

kanssa. Kyselyssä pyydettiin ottamaan kantaa Tulevaisuuspajoissa esiin nousseisiin 

ideoihin, kuten mentorointivalmennukseen, asiakaspalautteeseen ja edellä mainittuun 

palvelutarjottimeen palvelujen kehittämiseksi.  

Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei tai ehkä.  

 

Taulukko 2. Kiinnostus yhteiseen kokeilutoimintaan TUTTU-hankkeen kanssa (N=12) 

 

   Kyllä Ei  Ehkä Yhteensä 

       

Mentorointivalmennus asiakkaille 4 2 6 12 

Mentorointivalmennus ohjaajille 2 3 6 11 

Yhteinen asiakaspalautekysely 4 0 8 12 

Yhteinen palvelutarjontakori 7 0 5 12 

Liikuntapalveluja yhteistyössä 5 1 5 11 

Muu   2 0 0 2 

 

Eniten kiinnostusta herätti palvelutarjottimen kehittely ja toiseksi eniten liikuntapalvelujen 

järjestäminen yhteistyössä.  

Myös mentorointikoulutus erityisesti asiakkaille herätti kiinnostusta. Avoimissa vastauksissa 

joku totesi, että ”vanha kisälliperinne henkiin”.  

 

TUTTU-6Aika -hanke jatkaa yhteistä kehittämistä ensivaiheessa liikunta- ja 

mentorointivalmennukseen liittyvissä palveluissa. Syksyn 2016 aikana yhteistyössä sovitaan 

profiilityöskentelyn mahdollisesta jatkosta ja muista kokeiluista.  

 

 

Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä!  

 

 


