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1 Johdanto   
   

TUTTU- 6Aika on ESR-hanke (2015-2017), joka toteutetaan yhteistyöhankkeena: Mukana 

ovat Turun ja Tampereen kaupunkien työllisyyspalvelut sekä Turun ja Tampereen 

ammattikorkeakoulut. Tampereen osahankkeen tavoitteena on työllistymistä edistävien 

palvelujen asiakkaiden osallistumisen lisääminen palveluiden ideoinnissa ja kehittämisessä. 

Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan kaupungin työllisyydenhoidon palvelut ja 

sosiaalipalvelut. Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä 

muiden sidosryhmien kanssa hyödyntäen osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua. Myös 

sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään.   

TUTTU- 6Aika Tampereen osahankkeessa järjestettiin neljä Tulevaisuuspajaa sosiaalisen 

kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, palveluntuottajille ja Tampereen 

kaupungin työntekijöille maalis-huhtikuussa 2016. Tulevaisuuspajat liittyvät kaupungin 

työllistymistä edistävien palvelujen (ml. sosiaalipalvelut) ja prosessien kehittämiseen, uusiin 

palveluihin sekä palvelujen järjestämiseen. Tulevaisuuspajat toimivat osallistumisen kanavana 

palveluja kehitettäessä.  

Tulevaisuuspajojen tavoitteena oli saada asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksia ja 

näkemyksiä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi. 

Tampereella on hyvät sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut ja 

Tulevaisuuspajojen osallistamisen kautta niistä on mahdollista rakentaa entistä parempia 

palveluja asiakkaiden tämän hetkisiin tarpeisiin.  Siten osallistaminen kehittämiseen ja tärkeä 

kokemustieto soveltuu pohjaksi myös palvelujen järjestämiselle, tulevalle kilpailutukselle 

syksyllä 2016. Tulevaisuuspajoista sovittiin yhdessä Tampereen työtoiminnan, sosiaalisen 

kuntoutuksen sekä tilaajien Tuula Mikkosen ja Maritta Närhen kanssa.  

Tulevaisuuspajojen valmistelijana ja vetäjänä toimi Ulla-Maija Koivula, 

TAMK/TUTTUhankkeesta yhteistyössä TUTTU-projektin työntekijöiden Arja Kemppaisen ja 

Katja Kumpulaisen kanssa. Ensimmäisessä Tulevaisuuspajassa ryhmätöiden kirjaamista 

olivat avustamassa myös Outi Koivisto Tampereen kaupungilta ja Johanna Heine (opiskelija).  

Tulevaisuuspajojen aineisto analysoitiin käyttämällä palvelumuotoilun menetelmiin kuuluvalla 

ns. suhdediagrammilla (affinity diagram). Paja-aineiston lisäksi raportissa on hyödynnetty 

kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakastietokoosteita ja 

palvelukuvauksia.    

Tässä raportissa kuvataan Tulevaisuuspajojen kulku ja käytetyt menetelmät sekä kootaan 

yhteen aineiston analyysin päätulokset. Tuloksissa keskitytään hahmottamaan palvelujen 

käyttäjäprofiileja ja heidän palveluodotuksiaan sekä kootaan palveluprosessiin liittyvät 

kehitysehdotukset. Lisäksi raportissa esitetään ehdotus kuntouttavan 

työtoiminnan/sosiaalisen kuntoutuksen mahdolliseksi ”palvelutarjottimeksi”.   

Lisäksi nostetaan esiin Tulevaisuuspajoissa esiin kysymysten kautta nousseet yleiset 

kehitysehdotukset liittyen sähköisiin palveluihin, kulttuurin / liikunnan lisäämiseen ja 

mahdollistamiseen sekä asiakkaiden osallistamisen edistämiseen.   

Raportti on tarkoitettu TUTTU- 6Aika –projektin käyttöön ja Tampereen kaupungin 

työllisyyspalveluiden sekä sosiaalipalvelujen kehittämiseen. ESR-hankkeen mukaisesti 

tulokset ovat hyödynnettävissä yleisesti.     

Kiitos kaikille Tulevaisuuspajoihin osallistuneille kokemuksista, innovoinnista ja 

heittäytymisestä yhteistyöhön avoimesti! Kiitos myös kaikille osapuolille, jotka yhteistyössä 

mahdollistivat Tulevaisuuspajojen toteuttamisen.  

Raportin ovat koonneet Ulla-Maija Koivula, Arja Kemppainen ja Katja Kumpulainen, TUTTU- 

6Aika-hankkeesta.   
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2 Tulevaisuuspajojen osallistujat, 

 menetelmät ja palaute 
 

2.1 Osallistujat  

Tulevaisuuspajoihin osallistuneet asiakkaat ovat sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan 

työtoiminnan (työjaksolla olevia) asiakkaita. Heiltä ei pajoissa kysytty tarkemmin kummassa 

palvelussa olivat, mutta osallistujien kertoman perusteella suurin osa oli kuntouttavassa 

työtoiminnassa, ja osa heistä on aloittanut ensin sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa.   

Asiakkaat kutsuttiin palveluntuottajien ja sosiaalisen kuntoutuksen kaupungin työntekijöiden 

kautta. Kutsu lähetettiin kaikille palveluntuottajille, osallistujamäärää rajattiin mielekkään 

ryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumisen näkökulmasta.   

Tampereella kuntouttavan työtoiminnan ja tai sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajat ovat 

yhdistyksiä, seurakuntia sekä työvalmennussäätiö (SYKE). Kutsut lähetettiin kaikille 

palveluntuottajille. Kaikkien palveluntuottajien tahoilta ei osallistuttu Tulevaisuuspajaan.  

Henkilöstön Tulevaisuuspajaan kutsuttiin kaupungin sekä työllisyyspalvelujen että 

sosiaalipalvelujen työntekijöitä, jotka työskentelevät kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen 

kuntoutuksen asiakkaiden kanssa tai ohjaavat heitä ko. palveluihin. Tulevaisuuspajoihin 

osallistui mm. sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia ja sosiaaliohjaajia.  

Tulevaisuuspajat ja niihin osallistujat olivat seuraavat:  

Taulukko 1. Osallistujat  

   

Ajankohta  Tila  Osallistujat  Määrä  

Ke 23.3. klo 9.30-14.30  Werstas  Palvelujen käyttäjiä  18  

Ke 30.3. klo 12-15  TalentSpace  Kaupungin  

työntekijöitä  

15  

Pe 1.4. klo 12-15  Werstas  Palveluntuottajia  14  

Ke 6.4. klo 9.30-14.30  Werstas  Palvelujen käyttäjiä  16  

         Yhteensä 63  

  

Taulukko 2. Osallistuneiden palvelukäyttäjien ikäjakauma  

  

Ikäryhmä  Lukumäärä  

Alle 25 vuotta  3  

25 – 29 vuotta  5  

30 – 54 vuotta  20  

54 vuotta tai enemmän  6  

  

Työskentelyssä käytettiin vaihtuvia osallistavia ryhmätyömenetelmiä, jotka on kuvattu 

seuraavissa taulukoissa 3a ja b.   
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Jokaisessa Tulevaisuuspajassa oli myös kolme ideafläppiä, joissa oli TUTTU-projektiin 

liittyvät kysymykset sähköisten palvelujen kehittämisestä, asiakkaiden osallistamisen ja 

osallistumisen kanavista sekä liikunnan ja kulttuurin lisäämisestä palveluihin.   

   

2.2 Menetelmät 

 

Taulukko 3a. Tulevaisuuspajojen menetelmien kuvaus / palvelujen käyttäjät  

  

Osallistujaryhmä  Menetelmän kuvaus  

Palveluiden käyttäjät 

 

Kuvatehtävä pienryhmissä: Palvelun merkitys 

asiakkaalle  

  

Pöydällä oli erilaisia kuvia ja kortteja iso määrä, josta kukin 

ryhmäläinen poimi neljä kuvaa, jotka kuvasivat seuraavia 

asioita kuntouttavasta työtoiminnasta/sosiaalisesta 

kuntoutuksesta:  

   

Mikä on hyödyllistä minulle? Mistä minulle on arvoa?  

Mikä on turhaa, epämiellyttävää, ärsyttävää?  

Mikä puuttuu? Mitä pitäisi olla enemmän?  

Minulle paras palvelulupaus? Mitä odotan?  

   

Kukin liimasi kuvansa A3-paperiarkille ja halutessaan 

kirjoitti siihen ajatuksiaan. Tämän jälkeen pienryhmässä 

yhdessä keskusteltiin kuvien teemoista. Keskusteluista 

kirjattiin ryhmäläisten tärkeiksi koetut, keskeiset asiat.  

  

Palveluprosessitehtävä:  

Pöydällä oli pitkä paperi, johon keskustellen kirjoitettiin 

tai liimattiin post it lappuja (hyvää tai kehitettävää 

palvelussa) prosessin vaiheiden mukaan. 

Ensimmäisessä palvelun käyttäjien pajassa ryhmät 

kiersivät prosessin vaiheittain eri pöydissä (learning 

cafe). Toisessa vastaavassa pajassa työstivät koko 

prosessia kaikissa pienryhmissä.  Vaiheet olivat:   

Alkuvaihe: palveluun tulo ja palvelutarvearviointi  

Toimintavaihe  

Palvelujen koordinointi ja yhteistyö  

Palvelun päätös, arviointi ja jatkopoluttuminen  
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Taulukko 3 b. Työntekijät ja palveluntuottajat   

Työntekijät    

   

 

Ideapitsan ja tulevaisuuspyörän yhdistelmä:   

Mitä elementtejä ko. palveluissa tulee olla – 

välttämättömät?  

(MITÄ?)  

Miten näitä tulee toteuttaa? Mikä ko. palvelussa oleellista ja 

tärkeää (MITEN?)  

Ryhmät tuottivat post it lapuille ideoitaan, jotka käytiin 

lyhyesti keskustellen läpi ja kirjattiin ylös.   

   

   

Työntekijät ja palvelun 

tuottajat  

 

Paperi kiertää –aivoriihi:  

Työntekijöille ja palveluntuottajille esitettiin seuraavat 

kysymykset pienryhmissä:   

Millaisille asiakkaille on helpoin löytää kuntoutumista tukeva 

paikka/palvelu?   

Millaisille asiakkaille se on haastavaa?   

Millaisille asiakkaille suorastaan mahdotonta?   

Erityisosaamista edellyttävät asiakkaat & tarpeet  

  

Kukin kirjoitti paperille vastauksia aina yhteen kysymykseen 

ja laittoi sitten paperin eteenpäin pienryhmässä. Tätä 

toistettiin kunnes jokainen sai takaisin oman paperinsa. Sen 

jälkeen ryhmässä koottiin näkemyksiä yhteen.  

  

Palvelupolkuanalyysi:  

Pienryhmät keskustelivat ja piirsivät palveluprosessia alusta 

jatkopolutuksen vaiheeseen miettien erityisesti ns. 

prosessin kipukohtia ja kehittämällä ratkaisuja niihin.   

   

   

 

Kuva palvelutuottajien pajasta  (Kumpulainen) 
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2.3 Palaute  

 

Kustakin pajasta kerättiin palaute lyhyellä palautekyselyllä. jossa pyydettiin kouluarvosanoin 

(4-10 –asteikko) arvioimaan tulevaisuuspajan ilmapiiriä, työskentelymenetelmiä, yleisiä 

järjestelyjä ja paikkaa sekä lopuksi antamaan yleisarvosana. Vastaajat pystyivät myös 

kirjoittamaan perusteluja antamilleen arvosanoille. Lopuksi kysyttiin vielä avoimesti: ”Mitä 

pitäisi jatkossa parantaa vastaanvalaisissa tulevaisuuspajoissa” sekä annettiin mahdollisuus 

muihin kommentteihin.  

 

Kaikkiaan palautekyselyyn vastasi 60 henkilöä, joista 32 palveluiden käyttäjiä, 15 työntekijöitä 

ja 13 palvelutuottajia.  

 

Yleispalaute oli erittäin hyvä. Kaikkien vastaajien antama keskiarvo oli 8,9 yleisarvosanaksi.  

Matalin annettu arvosana oli 7 (5 %) ja korkein 10 (23 %).  

 

Vastaajaryhmittäin kaikkein tyytyväisempiä olivat palveluiden tuottajat ja sen jälkeen 

palveluiden käyttäjät.  Erityisesti kiitettiin yleisiä järjestelyjä, mukavia tiloja ja ruokatarjoilua. 

Ilmapiiristä pidettiin ja sen koettiin olevan rento ja mukava, joku luonnehti sitä ”hassuksi”.  

 

Avoimissa kommenteissa kommentoitiin, että menetelmät olivat hyviä ja monipuolisia ja 

ajankäyttö toimivaa. Muutama olisi toivonut enemmän aikaa ja eräs kirjoitti, että asiaa olisi 

voinut syventää parinkin päivän ajan (palveluiden käyttäjä). ”Mukava tapahtumapäivä, oli kiva 

tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin ihmisiin”, kirjoitti eräs. Joku toivoi, että 

vastaavanlaisia tilaisuuksia olisi enemmänkin eri ryhmien kanssa ja toivoi, että olisi enemmän 

aikaa tutustua toisiin (palveluntuottaja).  

 

 

 
 

Kuvio 1. Palautteen keskiarvot teemoittain ja vastaajaryhmittäin (N=60).  
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3 Palveluiden käyttäjien 

profiilikuvauksia (KuTy ja SoKu)  

  
3.1 Käyttäjätilastot 2015  

   

Sosiaalisen kuntoutuksen tilastotietoja on saatu Avaimia arkeen- palvelujen kautta: Avaimia 

arkeen -ryhmätoiminnan tyypillinen asiakas on yli 30-vuotias mies. Hänen työttömyytensä on 

pitkittynyt ja hänellä on päihde - ja/tai mielenterveysongelmia. Hänellä ei ole omaa 

sosiaalityöntekijää. Hänen tulonaan on työmarkkinatuki (yli 1000 päivää) tai toimeentulotuki, 

koska hänellä on este työmarkkinatuen saamiselle (työssäolovelvoite). Avaimia arkeen 

ryhmän päätyttyä hän jatkaa toiseen ryhmään ja tämän jälkeen kuntouttavaan työtoimintaan. 

Ryhmäläisistä maahanmuuttajia on noin 12 %. Maahanmuuttajista noin 66 % on 60- ja 

70luvuilla syntyneitä.  

  

Kuvio 2. Sosiaalisen kuntoutuksen Avaimia arkeen -ryhmätoiminnan ikäjakauma v. 20122016. 

29.2.2016, N 1611 henkilöä.  

Tampereen työtoiminnasta saatujen tietojen perusteella kuntouttavassa työtoiminnassa alle 

30 vuotiaita on 37 %. Nuoria on ollut vaikeampi saada kiinnittymään Avaimia arkeen 

ryhmätoimintaan. Toisaalta yli 30-vuotiaille ei ole tarjolla samassa määrin muita palveluja 

kuin nuorille.   

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ikäjakauma vaihtelee 18–60 –ikävuoden välillä, mutta 

noin kaksi kolmasosaa heistä on yli 30 –vuotiaita. Nuorista asiakkaista enemmistö on miehiä, 

54% ja 50-60 –vuotiaista naisia. Tyypillinen asiakas on pitkäaikaistyötön, joka tarvitsee tukea 

työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Hänellä voi olla 

keskenjääneitä opintoja, puutteellinen koulutus, vähäinen työkokemus, työkyvyn ongelmia, 

mielenterveyden ongelmia tai haasteita päihteiden kanssa. Hän on melko kaukana avoimista 

työmarkkinoista ja niiden työpaikoista useastakin syystä.  Kuitenkaan suurella osalla 

asiakkaista ei ole suuria elämänhallinnan ongelmia. Asiakaskunnan rakenne on siis varsin 

heterogeeninen. (Tiedot Outi Koivistolta, Tampereen kaupunki)   
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3.2 Käyttäjäprofiilien muodostaminen  

   

Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen käyttäjät jakaantuvat sekä 

iältään että taustoiltaan, kuten edellä esitetyistä käyttäjätiedoistakin käy ilmi.  Kyse ei ole 

mistään homogeenisesta ryhmästä, vaan elämäntilanteet ja elämänkulku ovat hyvinkin 

vaihtelevia. Joukossa on vasta työuraansa aloittavia nuoria että toisaalta työuran 

loppuvaiheessa olevia, eläkeikää lähestyviä pitkän työuran tehneitä henkilöitä.  

Koulutustausta vaihtelee myös ilman ammattikoulutusta olevista korkeakoulutettuihin. Osalla 

on vakaviakin terveydellisiä tai muita työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, osalla ei 

lainkaan.   

Seuraavat käyttäjäprofiilit on työstetty analysoimalla sekä palveluiden käyttäjien tuottamaa 

aineistoa ja käytyjä keskusteluja että työntekijöiden ja palveluntuottajien näkemyksiä 

Tulevaisuuspajoista. Profiilit ovat aineiston pohjalta rakentuneita ideaalityyppejä, eivätkä ne 

siis vastaa ketään tiettyä henkilöä. Tosin joku saattaa löytää kuvauksesta itsensä tai toverinsa, 

mutta yhtymäkohdat kertovat silloin vain siitä, että profiilin rakentamisessa on onnistuttu.   

Käyttäjäprofiilien tarkoituksena on koota asiakkaiden "moninaiset erilaisuudet" ja tarpeet, 

minkä pohjalta palveluja voidaan suunnitelmallisesti räätälöidä käyttäjäprofiileittain.  Toisaalta 

profiilien pohjalta myös palveluntuottajat voivat profiloitua toiminnassaan tarpeisiin vastaten ja 

keskittyä esimerkiksi johonkin tiettyyn asiakasprofiiliin. Profiili ei ole mikään ”leima otsassa”, 

vaan yksittäisen palvelukäyttäjän käyttäjäprofiili on muuttuva ja kehittyvä. Profiilit eivät ole 

asiakasegmenttejä (tai TE-hallinnon palvelulinjatyyppisiä luokitteluja) vaan niiden tarkoitus on 

kuvata erilaisia palveluiden käyttäjien palvelutarpeita- ja –odotuksia.  

   

   

3.3 Palvelujen käyttäjien profiileja  

   

Oman työuran etsijä  

Piirteitä: Oman työuran etsijä on nuori tai nuorehko. Hän ei ole vielä löytänyt sopivaa 

koulutuspaikkaa tai päässyt sinne. Oman työuran etsijä on saattanut jämähtää kotiin, nettiin 

tai kavereiden kanssa oleskeluun. Vuorokausirytmi on voinut heilahtaa yöelämäksi. Oman 

työuran etsijä ei oikein tiedä, mitä haluaa tai ei oikein usko mahdollisuuksiinsa. Hän haluaa 

kuitenkin eteenpäin elämässä.   

Arvostaa: Oman työuran etsijä haluaa tehdä työtä, joka kiinnostaa - eikä vaan työtä työn 

vuoksi. Hän arvostaa osaavia ammattilaisia ja haluaa oppia. Sosiaalinen ryhmä on tärkeä.   

Odottaa palvelulta: Mahdollisuutta kokeilla ja tutustua eri aloihin. Käytännön tekemistä 

”oikeissa töissä”, ”näpit rasvassa”. Oman työuran etsijä tarvitsee sparrausta sekä käytännön 

ohjausta opiskelu- tai oppisopimuspaikkojen haussa.    
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Balanssin hakija  

Piirteitä: Balanssin hakijan elämässä on vaihe, jossa aiempi tapa elää ja olla on tullut 

tavallaan ”tiensä päähän”. Hän tuntee olevansa hieman hukassa itsensä kanssa ja hakeekin 

elämälleen suuntaa. Itsensä uudelleen löytäminen edellyttää aikaa. Balanssin hakija on 

toiveikas tulevaisuuden suhteen. Erilaiset liikunta- ja harrastusmuodot motivoivat.   

Arvostaa: Sisäistä mielenrauhaa.   

Odottaa palvelulta: Omien voimavarojen löytymistä. Mahdollisesti uuden päivärytmin 

tavoittamista ja uusia sosiaalisia verkostoja. Vahvuuksien tunnistamista ja onnistumisen 

kokemuksia. Hyödyllistä työtoimintaa, aikaa edetä rauhassa.  

   

Oman tien kulkija   

Piirteitä: Oman tien kulkija on monesti luoviin aloihin suuntautunut. On saattanut opiskella tai 

haluta opiskella luovia aloja tai on harrastanut pitkään jotain taidemuotoa. Oman tien kulkija 

saattaa kapinoida kello 8-16 –työaikakulttuuria vastaan ja haluaa toteuttaa itseään omalla 

tavallaan. Ekologisuus ja vaihtoehtoinen elämäntapa voivat kiinnostaa. Oman tien kulkija voi 

olla vetäytyvä ja introvertti muiden seurassa, vaikka kaipaakin ajoittain muita ihmisiä.   

Arvostaa: Kulttuuri ja ekologiset arvot tärkeitä. Raha tai ansiotyö ei ole ensisijaista elämässä, 

vaan elämän mielekkyys ja eläminen sopusoinnussa omien arvojen kanssa. 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. Tarvitsee ohjausta ja tukea siihen, miten voisi työllistyä tai 

ansaita toimeentulonsa esimerkiksi osuuskuntayrittäjänä tai tekemällä osa-aikatyötä. Voi 

kaivata apua ”byrokratiaviidakossa”. Yhteisistä suunnitelmista poiketen tekee lopulliset 

päätöksensä fiilis-pohjalta. Uudet kontaktit ja ihmiset tärkeitä mielenvireyden säilyttämiseksi.   

   

Elämän remontoija  

Piirteitä: Elämä on kolhinut tavalla tai toisella. Kokemukset voivat olla rankkoja. Takana voi 

olla koulukiusatuksi joutumista, sairastumista, masennusta, syömishäiriöitä, 

päihteidenkäyttöä ja tai rikostaustaa. Psyykkisten, sosiaalisten ja tai fyysisten pulmien 

ohessa myös talousasioissa voi olla ylivelkaantumista, mahdollisesti velkaneuvonnassa. 

Elämän remontoija on alkanut luottaa taas tulevaisuuteen.  

Arvostaa: Henkilökohtaista kohtaamista, tukea ja kuulemista. Asioiden hoitamista tarvittaessa 

yhdessä. 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 myös purkaa ja ottaa haltuun. Tarvitsee ”byrokratiatulkkausta” ja apua 

erilaisten tukien ja palvelujen saamiseksi. Tarvitsee aikaa miettiä asioita rauhassa ja kokeilla 

erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi pajoissa tai koulutus- / työkokeiluissa. Yhteistyö eri 

viranomaisten kanssa erityisen tärkeää ja tarvitsee siinä eräänlaista ”asianajajaa”, 

advokaattoria. Tärkeä saada onnistumisen ja eteenpäin menon kokemuksia pienin, 

yksilöllisin askelin.   
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Työn arvostaja   

  

Piirteitä: Työn arvostaja on vanhempi henkilö, jolla on takana jo työuraa, ehkä pitkästikin. 

Hän on joutunut irtisanotuksi tai tehtävät ovat kadonneet työelämästä. Työn arvostaja on 

saattanut myös uupua työhön. Työn arvostajalla on useimmiten ammatillinen tai 

korkeakoulutus, joka ei ole välttämättä enää ajan tasalla tai ei enää pysty tekemään aiempaa 

työtä.   

Arvostaa: Edustaa sukupolvea, jolle työ on itseisarvo. Työ on tapa olla ja tärkeä sosiaalinen 

yhteisö. Työnkuva saattaa olla myös vahva osa omaa identiteettiä.  

Odottaa palvelulta: Osa odottaa pääsyä eläkkeelle ja toivoo mielekästä tekemistä päivään.  

Nämä vanhemmat henkilöt voisivat mahdollisesti toimia nuorempien mentoreina työelämään. 

Uudelleen kouluttautuminen ei enää kiinnosta vaan heille tärkeintä olisi päästä työtoiminnan 

kautta palkkatukityöhön. Työtoiminnassa arvostavat ammattitaitoisesti johdettua 

pajatoimintaa, järkeviä työtehtäviä (ei näpertelyä) ja työelämän pelisääntöjen noudattamista.   

Osa kaipaa jonkinlaista alan vaihtoa, koska aiempi työ oli muodostunut liian raskaaksi tai 

työnkuvaa ei enää ole. Työtoiminnassa Työn arvostajat kaipaavat mahdollisuuksia kokeilla 

jotain uutta tai yhdistää aiempaa osaamista uudella tavalla.   

  

Osaaja ilman työtä   

  

Piirteitä: Osaaja ilman työtä on parhaassa työ-iässä. Hän voi olla korkeakoulutettu, jolla on 

suhteellisen tuore tutkinto, mutta työttömyys on pitkittynyt suhdanne- tai rakenteellisen 

työttömyyden takia. Osaaja ilman työtä voi olla myös oman alansa ammattilainen, jolla 

aiempaa kokemusta. Hän voi olla myös maahanmuuttajia, jolla korkea- tai ammattikoulutus, 

mutta joka ei alan työllisyystilanteen tai puutteellisen kielitaidon takia ole työllistynyt. Syynä 

voi olla myös se, ettei tutkintoa ole tunnustettu eli se ei ole kelpoinen Suomessa.   

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 aiemman osaamisen hyödyntämistä ja 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. Hyötyy asiantuntevasta 

työhönvalmennuksesta ja kaipaa tietoa eri etenemismahdollisuuksista sekä vinkkejä työn 

etsinnässä.    

  

  

3.4 Haasteita erityisosaamiselle ja palvelun onnistumiselle asiakastyössä   

  

Asiakkaiden yksilökohtaiset ja moninaiset tarpeet edellyttävät vahvaa ammattiosaamista 

sosiaali- ja työllisyyspalvelujen henkilöstöltä sekä palveluntuottajilta ja työnantajilta. Yleisenä 

tavoitteena asiakastyössä on saada onnistumisen kokemuksia sekä kohtaamisessa että eri 

palvelutoiminnoissa, jotta kuntoutuminen ja tai työllistyminen etenee yhteistyössä.  

Erityisosaamista ja –palveluja tarvitsevat eritoten ”Elämän remontoijat”, varsinkin jos ongelmat 

ovat kasautuneet.  Asunnottomuus, akuutti päihde- tai mielenterveysongelma sekä erilaiset 
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neuropsykiatriset erityisvaikeudet asettavat haasteita laaja-alaiselle ammatilliselle 

erityisosaamiselle.  

Erityisosaamisen tarvetta esiintyy myös muissa käyttäjäprofiileissa, esimerkiksi liittyen 

kielitaitoon tai yleiseen näköalattomuuden sekä heikon itsetunnon ja alemmuuden tunteeseen.  

Palvelun onnistumiseen ja siinä etenemiseen voi vaikuttaa myös hoitovastuu lapsista tai 

ikääntyvistä vanhemmista, jolloin paluu työmarkkinoille on hankalampaa tai jopa mahdotonta.  

Palvelun onnistumiseen, motivaatioon ja kohtaamiseen voi osaltaan vaikuttaa "kuntouttava 

työtoiminta" -termi, joka tulee sitä koskevasta lainsäädännöstä. Osa kokee sen leimaavana. 

Esimerkiksi korkeakoulutetut, joilla on jo pitkä työkokemus, saattavat kokea kuntouttavan 

työtoiminnan nöyryyttävänä eivätkä tunne "kuuluvansa joukkoon".  

Karenssiuhalla ilman omaa motivaatiota palveluihin tulleet ja "jo palvelut moneen kertaan 

kiertäneet" asiakkaat, on myös huomioitava palvelujen sisältöä kehitettäessä, jotta palvelut ja 

asiakkaiden tarpeet kohtaisivat paremmin.   

Työntekijöiden näkemyksen mukaan tulevaisuudessa kasvaa määrällisesti erityisesti 

seuraavat asiakasryhmät:   

• Maahanmuuttajat  

• Ikääntyvät henkilöt  

• Henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (es. adhd, Aspergerin oireyhtymä, 

erityisvaikeuksia oppimisessa)  

• Henkilöt, joilla on (tunnistamatonta) oppimispulmaa tai kehitysviivästymää Ns. toisen 

sukupolven syrjäytyneet  

• Nuoret, joille työ ei ole enää itseisarvo  

• Henkilöt, joilla mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia   

   

Yhdessä työntekijäryhmässä oli kirjoitettu: "palvelun pitää vahvistaa enemmän ihmistä kuin 

yksittäisiä taitoja". Elämäntaitovalmennus ja yksilön hyvinvointia vahvistavat palvelut tulevat 

yhä tarpeellisemmiksi.    

Palveluissa on otettava huomioon yksilön kokonaistilanne. Palvelujen yksilöllistäminen, 

"räätälöinti" asiakaslähtöiseksi, on edelleen tarpeen palvelun onnistumiseksi. Erilaisten ns. 

tukipalvelujen, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden, saaminen kuntouttavan 

työtoiminnan aikana koettiin Tulevaisuuspajoissa hankalaksi. Tähän toiveena oli kaikilla 

osallistujaryhmillä se, että asiakas saisi kaikki tarpeenmukaiset palvelut rinnakkain tai yhteen 

sovitettuna.  
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4 Palveluprosessin laatutekijöitä  
   

4.1 Palveluprosessin arviointia   

   

Palveluprosessia (sosku ja kuty) käsiteltiin Tulevaisuuspajoissa yhtenä prosessina tai 

palvelupolkuna, jota hahmotettiin kaikkien osallistujaryhmien kanssa kolmena vaiheena 

(aloitus-, toiminta-, jatkovaihe). Prosessivaiheita käytiin läpi keskustellen ja kirjaten niitä 

suurelle paperille. Keskustelua kirjattiin myös muistiinpanoihin.   

Seuraavassa on esitetty vaiheittain esiinnousseita laatutekijöitä (hyvää/tärkeää) ja toisaalta 

niin sanottuja kipukohtia (kehitettävää). Ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia on koottu kaikista 

ryhmistä lukuun 5.  

   

4.2 Palveluprosessi asiakkaiden näkökulmasta  

4.2.1 Palveluun ohjautuminen ja aloitusvaihe  

Palveluun ohjautuminen ja aloitusvaihe koskee pajatyöskentelyssä nousseen tiedon 

perusteella mm. Te-palveluja, Arvi-palvelua, Tampereen työtoimintaa, TYP ja sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluja. Kokemusten perusteella palveluun ohjautuminen ei ollut läpinäkyvää 

vaan käytännöt olivat vaihdelleet sujuvasta monimutkaiseen. Tähän saattaa vaikuttaa eri 

käytännöt eri organisaatioissa.  Sekä kaupungin työllistymistä edistävien että 

sosiaalipalvelujen tarkoitus on rakentaa asiakkaalle sujuvat ja läpinäkyvät 

ohjautumiskäytännöt.  

Positiivista:  

• Oli saanut itse vaikuttaa paikan valintaan  

• On voinut kokeilla sopiiko (työtoiminta)paikka itselle  

• Päätös oli tullut nopeasti  

• Aloitusryhmässä oli tullut kuulluksi ja oli autettu  

• Sosiaalinen kuntoutus oli koettu "ovena työtoimintaan" (mutta myös päinvastaisia 

mielipiteitä esiintyi)  

• Tutustuminen etukäteen eri pajoihin   

• TYPin toimintaa kehuttiin ("siellä alkoi homma toimia")   

   

Negatiivista:   

• Odotusaika pitkä, useita kuukausia  

• Byrokratia mutkikasta: palveluista ei saanut tietoa; useita välikäsiä palveluprosessissa 

ja monta käyntiä; arviointia ja omien asioiden selittämistä useaan kertaan 

("pompottelua"), ei kuunnella loppuun asti, puolesta tietäminen  

• Koettu ikärasismia TE-hallinnossa ("oletko ihan varma että haluat töihin")  

• Turhaksi koettu palvelu: "työkkäri lykkäsi urasuunnitteluun vaikkei tarvetta"   

• Työtoimintaan pääsi vain aloitusryhmän kautta vaikka aiempaa kokemusta (eräs oli 

käynyt aloitusryhmän kahteen kertaan)  

• Piti odottaa vastausta "onko kelpoinen paikkaan"  

• Ei kerrottu palvelun ideaa tai tarkoitusta ("heitettiin palveluun")    Ei voinut 

valita työtoimintapaikkaa  
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4.2.2 Palveluvaihe  

   

Asiakkaiden kokemukset ja palautteet eri palveluntuottajista ja paikoista vaihtelivat: osassa 

"homma toimi" ja palveluun ja toimintaan oltiin tyytyväisiä, osassa oli vakaviakin puutteita. 

Palautteet olivat kaikkiaan hyvin samankaltaisia, mitä on koottu Sandelinin (2014) tekemässä 

työtoiminnan asiakaskokemuksia kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa.  

Palvelun odotetaan olevan aidosti asiakaskeskeistä siten, että osallistuja voi vaikuttaa palvelun 

suunnitteluun ja sen sisältöön. Tulevaisuuspajojen perusteella palvelukokemus vaihteli 

suuresti: oli kokemuksia hyvistä prosesseista, jossa oli edetty ja jossa työpajaohjaajat ja 

yksilöohjaajia kiitettiin, mutta oli myös kokemuksia siitä, että työpajassa ei perehdytystä ollut 

juuri lainkaan, ei tehty edistymissuunnitelmia eikä aiempaa osaamista arvioitu juuri mitenkään.   

Palvelulta odotetaan ennen muuta sitä, että se johtaa muutokseen ja eteenpäin pääsyyn 

elämässä. Prosessin eteneminen on oltava yksilöllinen, samoin kuin kuntouttavan 

työtoiminnan sisällönkin. Erityisesti asiakkailta tuli monia ehdotuksia siitä, miten perehdytystä 

voitaisiin kehittää mentorointimenettelyllä. Samoin siitä, miten oppimista edistettäisiin 

jonkinlaisella opinnollistamisella, jossa voi suorittaa erilaisia taitokortteja tai suorittaa osia 

tutkinnoista. Osalla palveluntuottajista opinnollistamista toteutetaankin.    

Tulevaisuuspajoissa arvostettuja asioita palvelukokemuksissa olivat:   

• päivärytmin ja viikkorytmin kehittyminen  

• sitoutuminen toimintaan   

• vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit   

• auttaminen ja yksilöohjaus erilaisissa tuki- ja palveluasioissa.   

Monelle käytännön taloudellinen tuki (bussilippu ja ruoka) olivat todella tärkeitä. Se, että on 

paikka, johon mennä päivisin ja jossa voi tehdä hyödyllisiä työtehtäviä ja asioita, rakentaa 

itsetuntoa ja itsearvostusta.    

Työtoiminta luo uutta näkökulmaa elämään ja rakentaa voimavaroja sekä onnistumisen 

kokemuksia, mihin liittyy myös oikea-aikaisuuden tuki ("lyödään myös jarruja" positiivisesti, 

totesi joku) Osaamista arvostetaan, mutta myös arvostus ihmisenä on löytynyt, eikä pelkän 

tekemisen kautta arvostaminen. Osa koki niin, että ensin on oltava tekemistä ja sitten samalla 

saa työstettyä omia asioita kuntoon. Erityisesti palvelunkäyttäjien palautteesta nousee 

vahvasti esiin se, että palvelun kokonaislaatua pitäisi kehittää tuloksellisemmaksi ja 

vaikuttavammaksi asettaen henkilökohtaiset etenemistavoitteet ja edetä niitä kohti.   

Positiivista:  

• Erilaiset mahdollisuudet pajoilla (pajojen monimuotoisuus)  

• "Ponnistuslauta johonkin uuteen", voimavarojen karttuminen, balanssin etsiminen  

• "Pysyy jalat maassa" ja tilanne realistisena  



16 
 

• Saa rauhassa miettiä omaa suuntaa 

(aika 2 vuotta koettiin hyväksi, toivottiin myös 

jatkoaikaa ja matalaa kynnystä päästä takaisin 

palveluun)  

• Yksilöohjauksen määrään itse 

vaikuttaminen oman tarpeen mukaan  

• (Oman ammattialan) osaamisen 

kehittäminen  

• Voi kokeilla uusia tehtäviä ja mennä 

myös  

"epämukavuusalueelle"   

• Hyvät työvälineet ja materiaalit   

• Yhteistyötä pajojen välillä (esim. puu- ja 

metallipaja)  

• Mielekkäät projektit  

• Palautetta voi antaa työtoimintapaikalla 

suullisesti ja tai kirjallisesti   

  

  

  

    

Negatiivista:  

• Huono yleinen imago  

• Turhat lupaukset ("työllistyminen on teatteria")  

• Osaamisen tasoa ei kartoiteta  

• Oman toiminta- ja oppimistavan ymmärtämättömyys (hitaammin omaksuva kysyy ja 

tarvitsee kertausta)  

• Systemaattisen perehdytyksen puute, konkreettinen ohjeistus puuttuu   

• Organisoinnin puutteita työtehtävissä   

• Ohjauksen puute ("annetaan vaan olla seisomassa nurkassa")  

• Turha joustamattomuus syö motivaatiota   

• Tekemisen määrä vaihtelee: välillä liikaa, välillä liian vähän   

• Yksilöllistä tekemisen tarvetta ei huomioida tarpeeksi (esim. adhd)  

• Työvälineet ja materiaalit puutteellisia ("hommat seisoo, kun tavarat puuttuvat")  

• Ei tavoitteellista toimintaa: väliarviointi puuttuu   

• Positiivinen palaute puuttuu ("vain keppiä")  

• Palautetta ei kerätä (koettu myös jopa ettei sitä voi antaa)  

  

  

4.2.3 Jatkopolutuksessa tukeminen  

Monella on tavoitteena polku tai kuntoutuminen takaisin työelämään. Osa tietää oman 

suuntansa, osa hakee sitä. Osalle (ikääntyvät henkilöt) tavoitteena ei ole avoimet 

työmarkkinat, vaan esimerkiksi palkkatukityö.   

Positiivista:  

  

• Yksilöohjaus tärkeä apu yksilöllisten tavoitteiden löytämiseksi  

• Joustavuus yksilöohjauksen määrässä - tarve vaihtelee  

• Henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus    
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Negatiivista:   

• Epäselvää, kenen vastuulla jatkopolutus on  

• Ohjausta liian vähän tulevaisuuteen suuntautumiseen   

• Liialliset lupaukset   

• "Asioita ei viedä eteenpäin"  

  

4.3 Prosessi palveluntuottajien näkökulmasta  

4.3.1 Palveluun ohjautuminen ja aloitusvaihe  

Tulevaisuuspajoissa palveluntuottajien näkökulmasta nousee esille työnjako ja vastuut 

palvelun eri vaiheissa. Palveluohjauksessa korostuu ohjaavan tahon ammattitaito ohjata 

asiakas oikea-aikaisesti hänelle sopivaan palveluun. Aloitusvaiheessa olisi aina sovittava, 

kuka auttaa asiakasta hoitamaan asioita, ilman että asiakas joutuu juoksemaan luukulta 

toiselle (palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä, yksilöohjaaja, muu?). Esimerkiksi tukipalveluiden, 

kuten päihde- ja mielenterveyspalveluiden, tulisi olla saatavilla helposti ja nopeasti.  

Palvelun aloitusvaiheessa haasteita asettaa erilaisten näkemysten yhdistäminen (asiakas, 

lähettävä taho ja työntekijä) sekä asiakastiedon siirto toimijalta toiselle. Nykytilanteessa 

asiakkaasta ei välttämättä ole mitään tietoja, kun hän tulee palveluun. Yksilöohjausaikaa 

tarvitaan alkuun, jotta päästään perehtymään asiakkaan elämäntilanteeseen. Kriittinen piste 

onkin siinä, että palveluntuottajalla on aikaa kohdata asiakkaat yksilöinä ettei asiakkaasta tule 

”joku”.  

   

4.3.2 Palveluvaihe  

Palveluvaiheessa on tärkeää, että asiakkaalle löytyy tavoitteellista tekemistä eikä tekemistä 

tekemisen vuoksi ja että ohjaajilla on riittävä ammattitaito. Ohjaustyyli sovitetaan aina tarpeen 

mukaan. Keskusteluissa tuli ilmi, että palvelutuottajien työntekijöillä on osittain epäselvää 

oman toiminnan rajat ja rajapinta esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen ja kuntouttavan 

työtoiminnan välillä.  

Palveluntuottajille on tärkeää se, että asiakkaat pystyisivät työtehtävistä riippumatta 

kehittämään erilaisia ominaisuuksia, joilla pärjää jatkossa.  

Palvelutuottajat toivat esiin myös sen, että yksilöohjauksen määrä saisi olla joustavampi, kuin 

miten se sopimuksissa on nyt määritelty.  

4.3.3 Jatkopolutuksessa tukeminen  

Jatkopolutusvaiheessa oli epäselvää se, ”kuka poluttaa”. Ongelmaksi koettiin myös, ettei 

kaikissa työtoimintapaikoissa ole työhönvalmennusta eikä sitä ole muualtakaan saatavilla. 

Käsitteenä ”jatkopolutus” ei sekään ollut selvä. Onko se aina työhön tai koulutukseen johtavaa 

ja siten tilastoitavissa vai voiko se olla esim. päihteetön tai rikokseton elämä.  

Palveluntuottajat totesivat kuitenkin, että vastuu jatkosta kuuluisi olla heillä eikä esimerkiksi 

ulkopuolisella taholla. He tuntevat asiakkaan, joka puolestaan luottaa työntekijään. 

Keskusteluissa todettiin myös, että palvelusopimuksen mukaan jatkopolutuksessa tukeminen 

kuuluu palvelutuottajan tehtäviin ja tähän toivottiin lisää työtunteja. Palveluntuottajilla on halua 

tuottaa työhönvalmennusta, jos siihen vain kohdennetaan resursseja.  

Jatkopolutuksessa tukeminen koettiin hankalaksi myös sen vuoksi, että palveluntuottajien on 

vaikea saada tietoa erilaisista jatkopalveluista ja meneillään olevista (työllistymistä edistävistä) 

hankkeista. Myös lisää joustavia kouluttautumismahdollisuuksia asiakkaille kaivattiin.   
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4.4 Palveluprosessi työntekijöiden näkökulmasta  

Aloitusvaiheessa ja asiakkaiden ohjautumisessa koettiin hankaluutena se, ettei ole olemassa 

yhteistä asiakastietojärjestelmää ja tiedon siirto on hankalaa työntekijöiden välillä. 

Tehtävänjako on myös epäselvä eri toimijoiden välillä ja asiakkaan tilannetta arvioidaan 

monessa eri paikassa ja palvelussa. Asiakas turhautuu tähän samoin kuin jatkuvaan 

työntekijöiden vaihtuvuuteen. Lisäksi työntekijöiden kesken esiintyy epäluottamusta toisten 

tahojen arviointiin.  

Palvelujen kenttä on pirstaleinen ja eri sektoreilla nähdään olevan liian vahvat näkökulmat.  

Ylipäänsä asiakkaan asema tuntuu ”kamalalta”, koska häntä arvioidaan jatkuvasti. Negatiivista 

on myös turha jämähtäminen asiakaskriteereihin. Työntekijät nostivat esille myös kysymyksen 

siitä, mihin alkuarvioinnissa oikeastaan keskitytään. Tärkeintä on kartoittaa asiakkaan tilanne 

ja tarve, mitä rakentaisi yhteinen työskentelymalli.   

Palveluvaiheessa ongelmallista on yhteistyön vähyys ja se, 

ettei limittäisiä asiakkuuksia eri palveluissa sallita. 

Työntekijät korostivat että työtoiminnan suuntana 

elämänhallinnan sijaan tulisi painottua enemmän työelämä 

ja siihen valmentautuminen.  

Jatkopolutuksessa tukemisessa ongelmallista on 

puolestaan se, että moniin paikkoihin on jonoa.  

 

 

 

 

 

5 Palveluprosessin kehittämisehdotukset   
Seuraavassa esitetyt kehittämisehdotukset pohjautuvat Tulevaisuuspajojen aineistoon ja niitä 

on jatkojalostettu TUTTU-hankkeen työntekijöiden toimesta.   

  

5.1 Palveluun ohjautuminen ja aloitusvaihe    

Kaikilla toimijoilla ja asiakkailla tulisi olla saatavilla palvelukartta. Se olisi hyvä visualisoida ja 

saada ajantasaiseksi ja sekä digitaalisesti että yksinkertaisena palvelukarttaesitteenä.   

Asiakkaalle on osattava kertoa ja kuvata palveluita, mistä prosessissa on kyse ja mikä sen 

tavoite on selkokielellä.   

Asiakkaan osallistuminen oman palvelusuunnitelman laatimiseen ja mahdollisuus vaikuttaa 

siihen on ensiarvoisen tärkeää. Palvelutarvearviointi-termin sijaan tulisi ennemminkin puhua 

palvelujen yhteisestä suunnittelusta.  Suunnitteluvaiheessa tulisi lähteä liikkeelle asiakkaan 

tilanteesta, ei etuudesta, sektorista eikä työttömyyden kestosta. Eri sektoreiden yhteinen 

työskentelymalli asiakkaan tilanteen kartoittamiselle ja suunnitelman rakentamiselle toisi 

yhdenmukaisuutta asiakastyöhön.    

Tärkeää on varata aikaa vuorovaikutteiselle kohtaamiselle, jotta syntyy luottamus asiakkaan 

ja työntekijän välille. Asiakkaalla tulisi olla oma nimetty vastuutyöntekijä. Hyvään palveluun 

kuuluu myös se, että tarvittaessa ohjataan asiakas toisaalle tai toisen työntekijän ohjaukseen, 

ellei tarvittavaa "yhteistä säveltä" synny.   
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Asiakkaan tilanteesta riippuen, hänellä tulisi voida olla samanaikaisia palveluita. Yhteistyö 

pitäisi saada sujuvaksi riittävillä konsultointimahdollisuuksilla (esim. suorat puhelinnumerot 

työntekijöille). Tämä toimisi myös ennalta ehkäisevänä työotteena. Tiedonkulkua ja yhteistyötä 

tulisi sujuvoittaa mm. kuty/sosku ja terveydenhuollon välillä. Samanaikaiset palvelut tukevat 

es. kuntouttavan työtoiminnan onnistumista.  

Työ- ja toimintakyvyn tukeminen mahdollisimman nopeasti jo alkuvaiheessa. Esimerkiksi 

Avaimia arkeen ryhmätoimintaa voisi laajentaa koskemaan kaikkia maahanmuuttajia (mm. 

kansalaistaidot, pystyvyyden ja omatoimisuuden tukemista, kädentaitoja ja muita toiminnallisia 

ryhmiä lisää. Kielitaidon puute ei saisi olla este palveluihin ja osallistumiselle.  

Maahanmuuttajien palvelujen kokoamista ja keskittämistä edellytettiin.  

Tulevaisuuspajoissa ehdotettiin myös kotiin tuotettavien samanaikaisten palvelujen saamista 

(esim. asiakkaan omaa työllistymispolkua ja palveluun osallistumista mahdollistaa kotiin 

saatavat lasten hoidon palvelut).  

  

5.2 Palveluvaihe   

Asiakkaalle tulisi olla mahdollisuus tutustua eri palveluvaihtoehtoihin käytännössä esim. 

tutustumiskäynnein. Palvelutuottajat voisivat laatia toiminnastaan esimerkiksi esittelyvideon 

internettiin.   

Tavoitteellisuus ja eteenpäinmeno tulisi olla pohjana työtoimintaan ja sen suunnitteluun 

yhdessä asiakkaan kanssa. Osaamisen ja yksilöllisen oppimistavan kartoitus palvelun 

alkaessa on olennainen osa palvelun onnistumiseksi.   

Henkilökohtainen tehtäväkuvan laadinta tavoitteiden suuntaisesti ja yksilöllisen tarpeen 

mukaan on palveluvaiheen alun keskeinen tehtävä. On huomioitava myös mahdollisuus 

työskennellä välillä itsenäisesti ja välillä ryhmässä. Väliarviointi etenemisestä tavoitteiden 

suunnassa on oleellista, nyt näin ei Tulevaisuuspajojen osallistujien näkemysten mukaan 

juurikaan tapahtunut.    

Työyhteisöön ja työhön perehdyttäminen on ensiarvoista ja se tulisi olla systemaattista 

(työvälineet, työturvallisuus). Työtoimintapaikassa tulee sääntöjen ja velvollisuuksien olla 

yhdenmukaisia sekä osallistujille että työntekijöille. Asianmukaiset työvälineet ja riittävät 

materiaalit sekä mielekkäät ja vaihtelevat projektit motivoivat, kannustavat ja kehittävät 

osaamista. Yhteistyömahdollisuus eri pajojen välillä ja mahdollisuus kokeilla eri vaihtoehtoja 

tulisi olla mahdollista.    

Perehtymistä voisi tukea mentorointimallin kehittäminen, jossa kokeneemmat henkilöt 

ohjaavat tulokkaita. Palvelunkäyttäjät esittivät myös ”luottamusmies” –käytännön aloittamista 

työtoimintapaikalla. Tärkeäksi nostettiin myös se, että työtoimintapaikalla lisääntyy ymmärrys 

siitä, että jokaisella palvelunkäyttäjällä on yksilöllinen polku tavoitteineen.  

Työtoimintaan toivottiin jaksoon nivottua, toiminnallista kielikoulutusta ja kirjallisia tehtäviä.  

Mahdollisuus suorittaa erilaisia työssä vaadittavia lupa- ja taitokortteja, esim. atk-ajokortti, 

tulityökortti jne. edesauttavat työllistymistä. Työtoiminnan opinnollistaminen ja joustava 

kouluttautumismahdollisuus tulisi olla laajasti tarjolla (osatutkintojen suorittaminen).    

Työvalmentajille ja työpaikkaohjaajille osaamisen kehittämiseksi ehdotettiin pajoissa 

koulutusta työn organisointiin ja ohjaukseen. Ohjausresurssien turvaaminen on tärkeää, jotta 

oppiminen mahdollistuu.   

Systemaattinen palautejärjestelmä on perustettava (esim. sähköinen palaute ja/tai 

palautelaatikko/-lomake).   
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5.3 Jatkopolutuksessa tukeminen  

Jatkopolutuksen tukemisessa korostuu yhteistyö ja vastuun jakaminen eri toimijoiden välillä.  

Palveluntuottajien rooli jatkopolutuksessa tukemisessa tulee määritellä, tarkentaa ja tehostaa.   

Asiakkaan yksilölliselle prosessille on turvattava riittävä pitkä aika palvelussa. Esimerkiksi 

kasaantuneet ja selvitettävät asiat saattavat kestää ja eheytymiselle ei aina sovellu paikan 

vaihto tai palvelun päättyminen, mihin toivottiin joustavuutta. ”Kahden vuoden jälkeen 

kokonaisuus voi särkyä”.  

Tarvittaessa asiakkaalle pitäisi voida hankkia yksilöohjausta jatkopolutuksen tukemiseen 

tehostetusti (esimerkiksi eläkeselvittelyyn, koulutukseen tai työnetsintään). Asiakkaan 

työllistyttyä tai päästyään koulutukseen palveluntuottaja voisi saada bonuksen.   

Työtoiminnan palvelun aikana työelämää kohti valmentautuessa ehdotuksia tuli seuraavista; 

CV ja työhakemus, työhaastatteluun valmistautuminen, työ(kokeilu)- ja koulutuspaikan etsintä, 

verkkotunnukset, sähköisten palvelujen käytön opastus.   

Työtoiminnasta on hyvä saada todistus työtoiminnan työtehtävistä ja osaamisesta.  

  

5.4 Asiakkaiden osallisuus, sähköiset palvelu ja kulttuuri/liikuntapalvelut   

  

Asiakkaat mainitsivat sopivimpana tapana osallistua palvelujen kehittämiseen sähköiset 

kyselyt ja kokemusasiantuntijoiden käytön. Myös Tulevaisuuspajaa pidettiin hyvänä keinona 

osallistua, myös sen vuoksi, että samalla on mahdollisuus kuulla muiden samassa tilanteessa 

olevien kokemuksia. Ylipäänsä tiivistä yhteistyötä Typan ja eri työpajojen välillä pidettiin 

hyvänä tapana kehittää toimintaa.   

  

Työntekijöille on tärkeää, että asiakkaat kokevat tulevansa kuulluksi ja että heidän 

ideoitaan/toiveitaan/viestiään viedään eteenpäin. Palveluntuottajat olivat samoilla linjoilla ja 

painottivat erityisesti kuuntelua ja yhdessä tekemistä kehittämistoiminnassa.   

   

Sähköisten palvelujen kohdalla asiakkaat esittivät toiveen, että verkkosivustoja tulisi 

selkeyttää ja yhtenäistää mm. tekstit olisi saatava paremmin ymmärrettäväksi ”normikielelle”. 

Palveluntuottajilta nostivat esille sen, että tarvitaan selkeämmät/laajemmat/paremmat 

sähköisten palveluiden käyttöohjeet. Myös viestintä- ja mediakasvatuksen lisäämistä toivottiin. 

Työntekijät nostivat esille sen, että heillä tulisi olla aikaa opastaa asiakkaat sähköisten 

palveluiden käyttöön. He toivoivat myös lisää sähköisiä lomakkeita paperisten sijaan sekä 

sähköistä yhteydenpitovälinettä yhdistysten kanssa.   

   

Liikuntaa ja kulttuuria voitaisiin asiakkaiden toiveiden mukaan tuoda mukaan palveluihin 

järjestämällä  esimerkiksi  työtoimintapaikkojen  välisiä  turnauksia  sekä 

 ylipäänsä alennuksia/lippuja erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. Kaikki eivät esimerkiksi 

ole oikeutettuja aktiivipassiin. Myös erilaisia projekteja ehdotettiin, kuten kodan rakentamista 

luonnonsuojelualueelle.   

  

Palveluntuottajat ehdottivat Tyky-toimintaa kerran viikkoon eli yhdessä tekemistä erilaisissa 

ympäristöissä ja tilanteissa. Näin asiakkaat saisivat uusia ideoita vapaa-aikaan ja 

harrastuksiin. Myös kulttuurikasvatusta ja luovuuspedagogiikkaa ehdotettiin otettavaksi 

mukaan  ”piilosti”  tekemiseen.  Työntekijät  ehdottivat  voimauttavaa 

 valokuvausta, lyhytelokuvien tekemistä, maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteisiä 

ryhmiä jne. Liikkuva Tampere -hankkeen ja soskun sosiaalinen kuntosali -ryhmä konseptin 

laajempaan käyttöönottoa kannatettiin.     
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6 Palvelutarjotin ehdotus   
 

Tulevaisuuspajojen selkeä anti on se, että palveluprosessin on oltava yksilöllinen ja räätälöity, 

jotta se voi olla vaikuttava. Palvelujen käyttäjän on pystyttävä vaikuttamaan palvelun sisältöön 

ja oltava myös tietoinen palvelun tavoitteista ja tarkoituksesta. Tärkeää prosessin 

alkuvaiheessa on aito ja luottamuksellinen kohtaaminen ja riittävä aika, jotta palvelua voidaan 

muokata vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, niin pitkälle kuin se on mahdollista.   

Aloitusvaiheen pituus voi vaihdella riippuen palvelun käyttäjän tarpeesta. Siksi palvelutarjotin 

kuviossa vaiheet ovat hieman limittäin. Aloitusvaihe ei ole mikään erillinen määrätyn mittainen 

"palikka" sen enempää kuin jatkopolutuksen tukemisen vaihekaan, vaan ne ovat osa 

kokonaisprosessia. Oleellista olisi palveluprosessin ja sen peruselementtien ja tavoitteiden 

”flow”, virtaus vaiheesta toiseen joustavasti edeten, ilman tiukkoja aikarajoja. Tällöin kukin 

asiakas etenee ko. palvelupolulla omaan tahtiinsa. Kullakin vaiheella on kuitenkin omat 

tavoitteensa:  

Aloitusvaiheessa tavoitteiden asettaminen tarpeiden ja osaamisen kartoituksen pohjalta; 

toimintavaiheessa riippuen asetetuista tavoitteista painottuen enemmän voimavaroihin ja 

elämänhallintaan tai enemmän osaamisen edistämiseen - useimmiten tarvitaan molempia. 

Jatkopolutuksen tukemisessa tärkeää on eteenpäin pääsy ja sen suunnittelu alkaa jo paljon 

ennen toimintavaiheen loppumista.   

Palvelutarjotin –mallissa kuntouttavan työtoiminnan peruspalvelu sisältää aloitusvaiheen, 

palvelu- ja jatkopolutuksen tukemisvaiheen saumattomana ketjuna siten, että prosessista 

vastaa yksi vastuuhenkilö tai työpari, esim. palvelutuottaja ja kaupungin työllisyyspalvelun 

henkilö (sosiaalityöntekijä ja tai palveluohjaaja) yhdessä, mutta vastuut selkeästi jakaen.   

Palvelutarjottimen mallin mukaan palvelujen käyttäjällä mahdollisuus tarpeen mukaisiin 

lisäpalveluihin, joita on hahmoteltu Tulevaisuuspajojen pohjalta. Nämä asiakas valitsee itse. 

Palvelutuottajasta riippuen tarjolla voi olla useampia erityispalveluita /  lisäpalveluja.  On myös 

mahdollista, että nämä erityispalvelut (-ryhmät tai yksilötuki) tarjottaisiin 

palvelusetelimuodossa, kaupungin työllisyyspalvelujen tai muiden yksiköiden omana 

toimintana. Malli ei ota kantaa palvelujen tuottamistapaan sinällään vaan siihen, että nämä 

erityis- / lisäpalvelut olisivat asiakkaan tarpeen mukaisia ja mikä tärkeintä, perustuisivat 

asiakkaan omaan valintaan.  
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Kuvio 3. Palvelutarjotin –malli (1.0)   

Kuviossa esitetyt ryhmät tai erityispalvelut ovat vain ideoita, mutta perustuvat 

Tulevaisuuspajoissa esitettyihin näkemyksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelujen 

modularisointi on yleistymässä. Se lisää asiakkaan mahdollisuutta valita ja siten edesauttaa 

hänen voimaantumistaan ja vastuullisuuttaan.   
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7 Yhteenveto   
   

Kuntouttavasta työtoiminnasta on tehty laajahko kirjallisuuskatsaus, jossa on kartoitettu 

tutkimuksia, joissa on selvitetty asiakaskokemuksia koskevia tutkimuksia (Sandelin 2014).   

Taloudellisen tuen lisäksi, keskeisimmät kehityskohteet palvelujen käyttäjien mukaan olivat 

em. teoksen mukaan.   

• Tieto palvelujärjestelmästä ja sen tavoitteista, omista mahdollisuuksista ja 

oikeuksista. Osa asiakkaista ei tiedä, miksi ovat päätyneet kuntouttavaan 

palvelutoimintaan.  

Ohjauksen puute tai vaillinaisuus esimerkiksi liittyen jatkopolutukseen (Lääperi 2013; 

Mattila 2010; Oksman 2010; Lääperi 2013.)  

• Ohjauksen laatu sekä yksilökohtaisesti että liittyen työtehtäviin. Asiakkaat kaipaavat 

yksilöllisempää ohjausta. Työntekijöiden vastuut ja roolit olivat osin epäselviä. 

Ohjaus- ja ammattitaitovaatimuksiin tulisi kiinnittää huomiota. (Tammelin 2010; 

Reponen 2010; Mattila 2010.) Mahdollisuus antaa palautetta ja saada sitä on tärkeää. 

(Kinnunen & Äijälä 2012)  

Tulevaisuuspajoissa palvelujen käyttäjien kokemukset olivat samansuuntaisia. Mainitut 

aiemmat tutkimustulokset vahvistuivat ja olivat samansuuntaisia. Palvelujen laatu vaihtelee 

melko suuresti, joten tasalaatuisuuden turvaamiseksi kilpailutuksessa pitäisi antaa merkittävä 

laatutekijöille, jotka ovat   

• Palvelutarjottimen selkeä ja selkokielinen kuvaus  

• Palvelun yhteinen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteellisesti ja 

tavoitteet kirjaten ja niitä seuraten (dokumentaatio)  

• Systemaattinen perehdytys ja työnohjaus  

• Ohjaajien koulutus- ja ammattitaito (esim. erityisosaaminen, pedagoginen 

koulutus)  

• Mahdollisuus erityis- tai lisäpalveluihin   

• Työpajatoiminnan monipuolisuus ja tasokkuus (työtilat, laitteet, materiaalit)  

• Vertaismentorointijärjestelmä  

• Työtaitokorttien suoritusmahdollisuus ja työtoimintajakson opinnollistaminen  

• Järjestelmällinen palautemahdollisuus asiakkaille – anonyymi ja tilaajalle avoin  

  

  



24 
 

Lähteet  
  

Kinnunen, S. & Äijälä, N. 2012. ”En haluu olla riesa enkä sosiaalipummi” – Tutkimus 

osallisuudesta ja kehittämistarpeista kuntouttavassa työtoiminnassa. Jyväskylän yliopisto. 

Kokkola.  

Lääperi, R. 2013. KEVÄTPISAROITA. KEVÄT -hankkeen väliarviointi. Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos. Jyväskylä.  

Mattila, I. 2010. Kuntouttavan työtoiminnan alkukartoitusryhmät – ryhmämuotoisen 

kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Vantaalla. Laurea –ammattikorkeakoulu. Vantaa.  

Oksman, I. 2010. Asiakkaat palveluiden arvioijina - Asiakkaiden tulkintoja työllisyyttä 

edistävistä toimenpiteistä. Laurea ammattikorkeakoulu. Vantaa.  

Reponen, S. 2010. ”Me ollaan sellasii huutolaispoikii, ei meidän asioista kukaan välitä..” 

Kokemuksia Espoon työllisyyspalveluiden asiakasraadista. Humanistinen 

ammattikorkeakoulu.   

Sandelin, I. 2014. Kuntouttava työtoiminta asiakkaiden kokemana. Kirjallisuuskatsaus 

asiakkaiden toiminnalle antamista merkityksistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  

Työpaperi 8. Helsinki- (verkkojulkaisu).  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154- 

9.pdf?sequence=1  

  

  

   

  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952-302-154-9.pdf?sequence=1

