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LUKIJALLE
Anne Kumpula, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Sinulla on kädessäsi 6Aika: DuuniPolku - hankkeen

teemojen äärellä on antanut mahdollisuuden antaa

Duunipolkuja - tavoitteista totta -julkaisu. Julkaisus-

rakentavaa palautetta osatoteuttajien tuotoksiin pit-

ta löydät hankeverkostomme kehittämistyön hel-

kin matkaa vastavuoroisesti. Samalla on tarjoutunut

met. 6Aika: DuuniPolku toteutettiin ajalla 1.11.2017

mahdollisuus hyvien käytäntöjen levittämiseen ja

-31.1.2020. Hanke muodostui kahdeksasta osato-

toisilta oppimiseen sekä uusien ideoiden viemiseen

teuttajasta ja kokonaiskoordinoinnista vastasi Tam-

omaan työhön ja toimintaympäristöön jo hankkeen

pereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Muut

toiminnan aikana.

toteuttajat olivat Turun kaupunki, BusinessOulu työl-

Olemme koonneet hankkeidemme hyvät käytännöt

lisyyspalvelut, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki,

ja tulokset kolmen eri teeman alle. Teemat ovat: asia-

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammat-

kaslähtöiset ja voimaannuttavat palvelut, työnantajat

tikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Julkaisun

avainasemassa - palveluja rekrytoinnin tueksi sekä

lopusta löydät tiivistelmät osatoteuttajien tavoitteista
ja tuloksista.

yrittäjyyttä edistämässä. Tässä julkaisussa on kussakin

Hankkeissa onnistuimme edistämään nuorten ja pi-

sia hankkeissa kehitetyistä palveluista ja toimintamal-

dempään työttömänä olleiden työllistymistä ja yrittä-

leista. Kunkin casen jälkeen on vedetty yhteen mitä on

jyyttä. Vastasimme työelämän muuttuviin tarpeisiin.

opittu, missä onnistuttu ja mitä jatkokehitettävää vielä

Asiakkaita osallistettiin palvelujen ja toimintamallien

on. Artikkelien ja tekstien kirjoittajat ovat kaikki olleet

kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhteistoimintaan

mukana tekemässä tätä hanketta ja mahdollistaneet

perustuvia palveluita ja toimintamalleja suunniteltiin

omalla toiminnallaan erilaisten duunipolkujen synty-

ja toteutettiin työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaa-

mistä ja kehittymistä.

teemassa teemaan liittyvä artikkeli sekä case kuvauk-

mista yhdistäen. Toiminnassamme näkyi vahvasti tee-

Tasapuolinen kiitos kaikille toimintaamme

mat osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekemi-

– tavalla tai toisella – osallistuneelle!

nen, motivointi, ennaltaehkäisevä työote, mentorointi
ja muu vertaisen tuki, työuraohjaus, valmentava ote

Antoisia lukuhetkiä!

unohtamatta digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria.

Anne Kumpula, projektipäällikkö

Hankeverkostoomme on kuulunut mahtava joukko
ihania ja osaavia ihmisiä - hanketekijöitä, kehittäjäkumppaneita, sparraajia, ohjausryhmäläisiä, työelämän edustajia, opettajia ja ohjaushenkilöstöä sekä

Duunipolkuja - tavoitteista totta -julkaisu

ennen kaikkea osaavia nuoria ja tulevaisuuden tekijöi-

löytyy Tampereen kaupungin julkaisusarjasta

tä. Yhteiskehittäminen tässä porukassa on ollut antoi-

muut julkaisut sekä 6Aika-strategiatoimiston

saa ja opettavaista monessa mielessä. Parasta antia

nettisivuilta www.6aika.fi tuloksia syntyy

ovat olleet asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen

-osiosta.

sekä vertaiskehittäminen. Hankeverkoston yhteisissä vertaisarviointipäivissä kokoontuminen tiettyjen
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ARTIKKELI

Asiakaslähtöinen työskentely
työllistymisen tukena
Susanna Virta, Turun ammattikorkeakoulu • Niina Vuoristo, Turun ammattikorkeakoulu

Voimavarojen ja vaihtoehtojen
kartoittaminen asiakaslähtöisellä
työotteella

Hankkeessa kehitettiin työttömyyden ehkäisyä ja työttömyyden katkaisemista tukevia toimenpiteitä voimavara- ja ratkaisukeskeisen näkökulman periaatteilla.
Ennaltaehkäisevää työskentelyä kehitettiin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja työttömyyden
pitkittymisen ehkäisemiseen pureuduttiin kaupunkien
työllisyyspalveluissa. Kehittämistä toteutettiin myös
edellä mainittujen tahojen yhteistyöllä sekä kohderyhmän edustajia osallistamalla. Tärkeimpänä tavoitteena oli asiakaslähtöisten työvälineiden ja työskentelymallien kehittäminen.

Hankkeessa opetus- ja ohjaushenkilöstön antaman
sosiaalisen tuen viitekehyksiksi valittiin voimavara- ja
ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä motivoiva työote. Näiden avulla on mahdollista tukea ihmistä käyttämään omia vaikutusmahdollisuuksiaan ja löytämään
omat voimavaransa oman elämänsä ja työllistymisen
tueksi. Avainsanoina ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja työntekijän sensitiivisyys asiakkaan
yksilölliseen tilanteeseen. Työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on paljon
asiantuntemusta, jota he voivat valjastaa työnhakijan
ja opiskelijan käyttöön yksilön tilanteen, tarpeiden ja
tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöinen työorientaatio ja dialoginen vuorovaikutus tukevat työntekijän
tiedon ja asiakkaan yksilöllisen tilanteen yhteensovittamista asiakkaan edun mukaisesti.

Työttömyyttä ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimenpiteillä pyritään vähentämään työttömyyden negatiivisia vaikutuksia ihmisen elämään. Luonnollisesti
työttömyys vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen ja
sosiaalisten kontaktien vähentymiseen. Työttömyydestä seurannut toimeentulon heikkeneminen saattaa aiheuttaa pitkittyessään myös tunteen omien
vaikutusmahdollisuuksien heikkenemisestä ja voimavarojen hyödyntämisen kaventumisesta. Vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen ei ole ainoastaan
yksilön tunnetila, käytännössä työllisyyspolitiikassa on
elementtejä, jotka kaventavat ihmisen mahdollisuutta päättää omista asioistaan. Esimerkiksi sanktio- ja
kannustinjärjestelmät kaventavat yksilöiden todellisia
vaikuttamismahdollisuuksia ja johtavat myös salailun
kulttuuriin asiakkaan puolelta. Työnhakijalla ja opiskelijalla tulisi olla kontakteja, joissa hän saa sosiaalista
tukea, mikä ennaltaehkäisee tunnetta vaikutusmahdollisuuksia heikkenemisestä. (Pakarinen 2018, 195;
Ervasti 2018, 163 – 164.)

Asiakkaan kohtaamisessa tulisi välttää asiantuntijakeskeistä orientaatiota. Tällöin työntekijä kokee tietävänsä asiakasta paremmin asiakkaan ongelmat,
tai työntekijä ilmaisee, ettei ymmärrä asiakkaan ongelmaa. Lähestymistavan heikkous on myös se, että
ongelmat nähdään ensi sijassa asiakkaan ongelmina.
Asiantuntijakeskeisessä työskentelyssä työntekijän
työntekijä ottaa vuorovaikutuksessa vahvan aseman
määrittelemällä esimerkiksi työnhakijalle sopivat työllistymistä edistävät toimenpiteet. (Mönkkönen 1999,
14; Mönkkönen 2002, 53–57.)
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mukaan ongelmanratkaisuun. Dialogia ei ole syntynyt,
jos asiakas vain tuo asiansa esille, ja on tämän jälkeen
tekemisen kohde. Dialogissa lopputulos ei ole vain
asiantuntijan tarjoama vastaus ongelmiin, vaan yhteistyössä tehty aikaansaannos, jonka lähtökohtana
on ihmisen itsemääräämisoikeus. Kokemus itsemääräämisoikeudesta puolestaan tukee ihmisen sisäistä
motivaatiota, joka on edellytys sille, että ihminen kykenee muutokseen. (Juhila 2006, 250 – 253; Koski-Jännes
2008, 9, 45 – 46.)
Myös ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on keskeinen periaate motivoivassa työotteessa,
jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä muutosmotivaatiota. Muutosmotivaation löytämiseksi on
käytävä läpi myös muutokseen liittyviä ristiriitoja. Motivaatioristiriita syntyy siitä, että muutoksen koetaan
toisaalta tuottavan tyydytystä ja toisaalta aiheuttavan
monenlaista haittaa. Tavoitteena on selvittää tämän
ristiriidan syitä, ja saada ajatukset muutosta vastustavalta puolelta sitä puoltavalle puolelle. Hankkeen kohderyhmän kohdalla ongelmana voi olla se, että asiakas
ei näe koulutuksen tai työllistymisen merkitystä omalle hyvinvoinnilleen. Tällöin edes kannustinjärjestelmät
eivät tue heitä, erityisesti, jos asiakkaalle ei ole tarjota
asiakkaan tilanteeseen aidosti sopivia vaihtoehtoja.
(Koski-Jännes 2008, 42; Hiilamo ym. 2010, 283.)

Hankkeessa kehitettiin työvälineitä ja työskentelymalleja lähtökohtana asiakaslähtöinen orientaatio. Asiakaslähtöisessä orientaatiossa asiakas nähdään oman
elämänsä subjektina, ja työskentelyn perustana ovat
asiakkaan omat lähtökohdat. Asiakaslähtöisen orientaation onnistumiseksi tarvitaan dialogia. Asiakassuhteessa dialogisuus näyttäytyy tasavertaisena suhteena ja avoimena keskusteluna ongelmien nimeämisen
tai asiakkaan näkemysten painottamisen sijasta. Dialogin avulla työntekijä tutustuu asiakkaan tarpeisiin
ja odotuksiin ja osaa omassa toiminnassaan reagoida
näiden tarpeiden mukaisesti. Dialogin avulla rakennetaan työntekijän ja asiakkaan välille kumppanuus,
partnership, joka on myös motivoivan haastattelun
lähtökohta. (Mönkkönen 1999, 119 - 121; Mönkkönen
2002, 53 – 57; Näkki 2015, 86; Rostila 2001, 39.)

Motivoivan työotteen ensisijaisena tavoitteena onkin vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sen
sijaan, että työntekijä tyrkyttää muutoksen etuja tai
välttämättömyyttä asiakkaalle. Asiakasta ohjataan itse
pohtimaan tilaansa sekä muutokseen liittyviä henkilökohtaisia etuja ja haittoja ja näiden kautta tekemään
muutosta koskeva päätös omista lähtökohdistaan.
Työntekijän empaattinen, aito ja asiakasta kunnioittava suhtautuminen on motivoivan haastattelun onnistumisen elinehto, sillä ainoastaan luottamuksellinen
ja turvallinen ilmapiiri luo asiakkaalle tilaa pohtia avoimesti omaa elämäänsä. (Koski-Jännes 2008, 43 - 45.)

Muutoksen tielle motivoivan työotteen
avulla
Dialogisuus on keskeinen periaate motivoivassa työotteessa. Dialogin avulla hahmotetaan asiakkaan kokonaisvaltaisuuden tilanne, ymmärretään hänen valintojensa alkuperä, ja voidaan saada asiakas aidosti

Motivoivan haastattelun kehittäneen Millerin (2008)
mukaan motivaatioon vaikuttavat motivaatioristiriitojen lisäksi asiakkaan kokemat sisäiset mielihalut ja
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Tavoitteiden saavuttamista tuetaan suunnittelemalla
yhdessä päätavoite, jonka saavuttamista tukevat pienet välitavoitteet. Asiakkaan annetaan myös pohtia,
millä keinoilla hän pääsee kohti väli- ja päätavoitteita.
Hyvä tavoite on konkreettinen ja sopivan pieni, mutta
kuitenkin sellainen, että esimerkiksi työnhakija tunnistaa, että sen saavuttaminen vaatii työtä. Hyvä tavoite
on ennen kaikkea tärkeä ihmiselle itselleen. Tavoitteeseen liittyvä ongelma käännetään tavoiteltavaksi
asiaksi käyttämällä tavoitteen asettelussa jonkin saavuttamista eikä jonkin poistamista, tai jonkin alkamista eikä jonkin lopettamista. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisillä tapaamisilla.
(Rostila 2001, 74, 77 – 78; Saarinen 2010, 67.)

häneen kohdistuvat ulkoiset paineet ja vaikutteet sekä
tilanteen tiedollinen arviointi (Miller 2008, 18-19). Asiakkaan kohtaamisessa tulisikin pystyä selvittämään
hänen henkilökohtainen kiinnostuksensa aste työllistymistä kohtaan ja tähän liittyvät motivaatioristiriidat.
Dialogissa on tärkeä selvittää myös asiakkaan elämäntilanteen ja verkoston vaikutukset työllistymiseen. Näiden tietojen pohjalta voidaan tavoitteiden asettelun
avulla rakentaa realistista polkua kohti työllistymistä,
tai jotain muuta, ihmisen elämäntilanteeseen sopivaa
vaihtoehtoa.

Tavoitteiden asettelu muutoksen tukena
Miller ja Rollnick (2002) ovat jakaneet motivoivan haastattelun kahteen vaiheeseen (ks. Koski-Jännes 2008, 56).
Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on ongelmaa koskevan, motivaatioristiriidan ratkaiseminen ja asiakkaan
sisäisen motivaation voimistaminen. Asiakas saattaa
pitää muutosta tärkeänä, mutta ei tiedosta, että hänellä olisi voimavaroja sen toteuttamiseen. Tällöin työntekijän tehtävänä on tukea asiakasta tunnistamaan
voimavaransa. Motivaatioristiriidan yhtenä syynä voi
olla se, että asiakkaalla ei ole tarpeeksi tietoa, mitä
työntekijä voi asiakkaan niin halutessa hänelle tarjota.
(Koski-Jännes 2008, 56.)

Hankkeessa kehitetyissä työvälineissä ja työtavoissa
korostetaan asiakkaiden omia näkemyksiä tilanteestaan. Niissä keskitytään ratkaisuihin ja suunnataan
toimintaa ja ajattelua tulevaisuuteen tavoitteiden
avulla. Punaisena lankana on luottaa asiakkaiden
voimavaroihin, kykyyn ja luovuuteen löytää omat ratkaisut ongelmiinsa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että
yksilön omien voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen helpottaa etenemistä muutoksen suuntaan.
(Ahola & Furman 1999, 36; Helander 2005, 58–61; Lairio
& Puukari 2001, 60-61.)
Julkaisun liitteenä (s. 32–35) on esitetty Turun osahankkeissa kehitetty työnhakijan haastattelumalli.
Malli perustuu motivoivan haastattelun menetelmiin
sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Asiakaslähtöisellä työotteella edeten annetaan asiakkaan oman tilanteen määritellä se, koska on mahdollista siirtyä toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa,
tilannearvion jälkeen, tavoitteena on muutokseen
sitoutumisen vahvistaminen ja muutossuunnitelman
laatiminen. Muutoksen konkreettinen toteuttaminen
lähtee tavoitteiden asettelusta. Tavoitteen lähtökohta
voi olla asiakkaan itsensä kehittäminen huomioiden
hänen voimavaransa. Jos lähtökohdaksi puolestaan
otetaan jonkin ongelman poistaminen, ongelmat
muutetaan tavoitteiksi, joita ryhdytään saavuttamaan.
Opetus- ja ohjaushenkilöstö voi auttaa tavoitteen
määrittelyssä esittämällä tulevaisuuskysymyksiä tai
ennakoituja lopputuloksia tutkivia kysymyksiä. Tavoitteen määrittelyssä voidaan hyödyntää soveltaen myös
tulevaisuuden muistelua. (Ahola & Furman 1999, 23, 28;
Helander 2005, 61.)

Tavoitteiden saavuttamista
tuetaan suunnittelemalla
yhdessä päätavoite, jonka
saavuttamista tukevat pienet
välitavoitteet.
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CASE-KUVAUS

1. Palveluita nuorten äänellä
Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Miten nuorten ääni ja osaaminen tehtiin
näkyväksi?

nen, oppijoiden erilaisuuden arvostaminen ja käytännön harjoittelu työnantajien kohtaamiseen nousivat
kehittämistarpeina esille.

Nuorten osaaminen, into ja ääni ovat johdattaneet kehittämistä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun
ja Tampereen osatoteutuksen välisessä palvelukehittämisessä. Hankkeen kautta nuorille tarjottiin kehittämiskeikkoja. Tämä mahdollistui Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden lahjoittamilla
WorkPilots-keikkatyötunneilla. Keikkojen avulla mm.
palvelumuotoiltiin työelämälähtöistä opetusta, valmennuksia sekä työllistymis- ja yrittäjyyspalveluita.
Nuoret olivat myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hankkeen visuaalista ilmettä ja logoa.

Nuorten hyvinvoinnista, opiskelusta ja työllistymisestä
vaihdettiin ajatuksia Tampereen yliopiston All Youth
-hankkeen kanssa. Hanke tutkii mm. nuorten yhteiskunnallista osallistumista, mahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Osaamisen ja innostuksen nostoa
nuorelta nuorelle – toiminnalla
Yrittelijäisyyslähettilästoiminta vertaiselta vertaiselle
on noussut tärkeään rooliin yrittäjyysinnon kasvattamisessa. Järjestimme Tredun opiskelijan, taikuri ja
juontaja Aatu Itkosen, kanssa yrittäjän tarina -kiertueen Hervannan kampuksella. Se sisälsi kaksi auditoriokeikkaa opiskelijoille ja yhden keikan henkilöstölle. Yhteensä Hervannassa Aatua kuunteli noin sata
opiskelijaa ja toista kymmentä henkilöstön edustajaa. Yrittelijäisyyslähettiläs -toiminta jatkui somessa,

Opiskelijoiden tietoja ja toiveita kartoitettiin vierailemalla luokissa ja jututtamalla heitä käytävillä. Monelle
nuorelle kesätyönhakua ajankohtaisempaa oli lomailu
pitkän opiskeluvuoden jälkeen. Tredun oppilaskunnan
viesti työuraohjauksen kehittämiseksi oli selkeä: työnhaun, työurasuunnittelun ja itsetuntemuksen taidot
pitäisi olla jokaisella opiskelijalla osana pakollisia opintoja. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen laadun parantami-

Opiskelijat Laura Vaara ja Tarleena Ranta
tekivät mm. “Miten minusta tuli minä?”
-videosarjan erilaisista urapoluista sekä
kannustivat nuoria tunnistamaan omaa
osaamistaan Instagramissa. Kuvat Laura
Vaara ja Tarleena Ranta.

Aatu Itkonen on kertonut opiskelijoille itsensä työllistämisen mahdollisuuksista sekä kokemuksistaan
kevytyrittäjänä. Kuva Aatu Itkonen.
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Chat mahdollistaa osallisuuden,
anonyymiys sensitiivisten aiheiden
käsittelyn

Pop-Up-pisteillä ja luokkavierailuilla. Tredu jatkoi onnistunutta kierrosta Aatun kanssa maakunnan toimipisteisiin ja otti yrittelijäisyyslähettiläs -toiminnan
osaksi Nuori Yrittäjyys -ohjelman markkinointia.

Podcastiin käytettiin Discord-chatpalvelua, jossa on
mahdollista luoda oma palvelin, niin sanottu suljettu
keskusteluryhmä, ja eri aihepiireille sopivia kanavia.
Discordissa pystyy chatin lisäksi liittymään puhekanavalle. Se on eräänlainen avoin puhelu, jossa osallistujat hallinnoivat mikkiä ja keskustelua kuten Skypessä.
Discord on maksuton palvelu. Sen voi ladata tietokoneelle ja puhelimelle tai käyttää ohjelman selainversiota. Discordin anonyymiys ja mahdollisuus osallistua
keskusteluun chatissa samalla oppien ja kuunnellen
sopivat hyvin nuorten kanssa sensitiivisten aiheiden
käsittelyyn.

Hankkeella oli myös muita nuoria vaikuttajia työssä.
Yhteistyön kautta syntyi Nuoret Itsensätyöllistäjät -video, jolla nuoret kertovat oman tapansa tehdä työtä
ja kannustavat muita nuoria kokeilemaan omaa juttuaan. Instagramiin syntyi “Miten minusta tuli minä?”
-videosarja kuvastamaan erilaisten urapolkujen kirjoa
sekä kuvakilpailu nuorille oman osaamisen ja innostuksen näkyväksi tekemisestä. Lisäksi opiskelijat kertoivat Instagramissa omista työnhaku- ja työharjoittelukokemuksistaan.

Digi tavoittaa nuoret tuen tarpeessa
– Podcast unelmista ja työstä
Nuorten palveluita ja hankkeita yhdistää yhteinen
haaste tavoittaa asiakkaita perinteisten palveluiden
kautta. Tampereen osatoteutuksessa haluttiin kokeilla
toisenlaista lähestymistapaa ja viedä palvelua nuorten
luo. Työllisyys- ja kasvupalveluissa oli huomattu, että
nuorten roolipelialustalla oli aktiiviset keskustelupalstat työhön ja koulutukseen liittyen, mutta keskustelussa liikkui paljon väärää tietoa työttömyyteen, työllistymiseen ja opiskeluun liittyen. Pidimme DuuniPolku
-hankkeen ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja koulutuspalveluiden kanssa nuorten toiveiden pohjalta
suunnitellun podcastin aiheesta ”Työ ja Unelmat”.
Podcastissa käsiteltiin vapaamuotoisesti työnhakua,
urasuunnittelua ja opiskelua sekä nuorten vahvuuksia, kokemuksia sekä koettuja haasteita työllistymisessä ja kouluympäristössä. Podcast pidettiin New
Start -roolipeliyhteisölle heidän omalla palvelimellaan.
Osallistujina, eli podcastia kuuntelemassa ja chatissa
keskustelemassa, oli parhaimmillaan 17 nuorta.

Muistoja Instagram -storysta podcastin valmistelusta.
Vasemmalla on DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja projektisuunnittelija Annina Kipponen. Oikealla valmisteluita
tekevät DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja projektisuunnittelija Lilli Tolvila sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja
kasvupalveluiden silloinen verkostokoordinaattori Sanni
Vihersaari. Kuvat: Annina Kipponen
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Tulokset: Vaikuttavuus syntyy tarpeesta
ja oikea-aikaisesta kohtaamisesta

M I T Ä OPI T T I I N?

• Nuorilla on ideoita oman viiteryhmän tilanteen 		

Roolipeliyhteisön nuoret ottivat aiheen hyvin vastaan
ja paikalle tuli kuuntelijoita ennakkoilmoittautumisia
enemmän. Keskustelu oli aktiivista ja tämän tyyppinen
tapa keskustella herätti heitä jakamaan kokemuksiaan
avoimesti ja antamaan toisilleen vertaistukea. Osa
nuorista oli jälkikyselyn perusteella hakeutunut työllistymistä edistäviin palveluihin, työnhaunohjaukseen tai
opiskelemaan. Keskustelu aiheesta jatkui kanavalla ja
nuoret alkoivat kannustaa ja auttaa toisiaan töihin ja
opintoihin hakeutumisessa.

parantamiseksi.

• Aitoja näytönpaikkoja ja vaikuttamis-			

mahdollisuuksia nuorille löytyy oppilaitoksen 		
arjessa, kun ne vain tunnistetaan.

• On mentävä sinne, missä nuoret ovat.
M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

• Nuorten osaamisen ja innon näkyväksi tekeminen.
• Nuorten osallistaminen palveluiden kehittämiseen.
• Keikkatyömahdollisuuksien tarjoaminen.

Nuorilla on intoa ja näkemyksiä, kun
heille antaa mahdollisuuden

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

Vaikka nuoria on vaikea tavoittaa perinteisillä palveluilla on tärkeää huomata, että heillä on kiinnostusta
oman elämänsä suuntaamiseen ja omien kiinnostuksen kohteidensa edistämiseen. Hankkeen aikana
huomattiin, että osallistumisen taso ja vaikuttavuus
ovat korkeampia, kun ajankohta, tarve ja vapaaehtoisuus kohtaavat oikeassa paikassa. Toisaalta oppilaitosympäristössä vapaaehtoisuus ei useinkaan innosta
nuoria palvelun äärelle. Erityisesti kipeiten tukea tarvitsevia on vaikea tavoittaa vapaaehtoisuuden kautta.
Nuorisopalveluiden olisikin täten hyvä etsiä ryhmiä,
joilla on luontaisia tarpeita palveluille ja lähteä rakentamaan palveluita yhdessä nuorten kanssa heille sopiviksi.

• Nuorten ja opiskelijoiden osallisuutta tulisi lisätä 		
oppilaitoksen opetuksen kehittämisessä.

• Vertaistuki ja –tarinat kannustavat nuoria

kokeilemaan - asian taitavia opiskelijoita
kannattaa hyödyntää enemmän yritys- ja
työtarinoissa, esim. osana alumnitoimintaa.

Tampereen osatoteutuksessa haluttiin kokeilla toisenlaista
lähestymistapaa ja viedä palvelua nuorten luo.
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CASE-KUVAUS

2. Mentorointi työnhakijan tukena
Tiina Laakso, Turun ammattikorkeakoulu

Mentoroinnista uskoa tulevaisuuteen

gelmat eivät välttämättä ole isoja, mutta nuori kaipaa
päätöstensä tueksi peiliä, keskustelijaa, itseluottamuksen valajaa, tulevaisuuden maalaajaa. Hankkeen
aikana toteutettiin kaksi kahden kuukauden mittaista
mentorointijaksoa (keväällä 2018 ja keväällä 2019).
Näihin kahteen jaksoon osallistui yhteensä 11 aktoria ja mentoria. Mentorointijaksoa markkinoitiin
Turun Työpisteen toimesta Työpisteen, Vamoksen,
Ohjaamon, Turun kaupungin nuorten työpajojen ja
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n nuorille asiakkaille.
Aktorit olivat joko työttömänä tai työssä palkkatuella.
Mentoreina toimivat loppuvaiheen sosionomi-opiskelijat Turun ammattikorkeakoulusta. Jaksot toteutettiin
yksilömentorointina. Mentori tapasi aktoria kahden
kuukauden aikana 6-8 kertaa. Mentoroinnin tukena
mentoreille oli järjestetty ryhmätyönohjaus koululla
kahden viikon välein. Arviointitiedon keruu toteutettiin eri keruutavoilla (sekä arviointilomake että arviointikeskusteluja) prosessin aikana kolmessa ryhmätapaamisessa (alku-, väli- ja loppuarviointi).

Mentorointia kuvataan yleisimmin toimintana, jossa
kokenut mentori ohjaa nuorempaa tai kokemattomampaa aktoria. Mentorisuhteen toimivuuteen vaikuttavat vuorovaikutuksen intensiivisyys ja kesto, luottamus, osapuolten yhteisten odotusten selkeys sekä
aktorin motivaatio yhteiseen työskentelyyn. Mentori
ei tavallisesti ole ohjauksen ammattilainen, mutta ymmärtää hyvän vuorovaikutuksen peruselementtejä.
Mentorointi perustuu mentorin ja aktorin luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa mentori
on luotettava neuvonantaja ja uskottu, joka sitoutuu
auttamaan ja tukemaan aktoria yhdessä asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mentoroinnilla pyritään
vahvistamaan aktorin toimintakykyä ja välttämään
valmiiden ratkaisumallien tarjoamista.
Turussa kehitetty mentorointimalli suunnattiin nuorille työnhakijoille. Nuorella on usein työnhaussa
haasteita, joihin mentoroinnilla voidaan vastata. On-

Ryhmä

Kuvio 1. Toteutetun mentoroinnin prosessi

Mentorointipilotin suunnittelu

Mentoreiden valinta
ja valmennus

Ryhmä

Ryhmä

Mentoroinnin toteutus

Aktoreiden hakuprosessi

Työnohjaus
“Minä todella tarvitsin tätä mentorointia. Olin jo ajatellut, että haluan kouluun, mutta mulla ei ollut tarpeeksi
tietoa koulutuksista tai siitä mitä niihin vaaditaan. Mua
kiinnosti lähihoitajan ja sosionomin alat. Nyt olen päättänyt, että haen sosionomiksi ja tiedän milloin haku on ja
mitä siihen vaaditaan. Minusta todella tuntuu, että pää-

Työnohjaus

Työnohjaus

sen kouluun, sillä mentorini uskoo minuun ja on sanonut, että näkee minussa potentiaalia sosionomiksi. Musta
mulla on ihan hyvät mahdollisuudet sinne. En usko, että
ilman mentoria olisin uskaltanut hakea tai tiennyt, että
on tällaiset polkuopinnot, joissa ei tarvita todistuksia tai
osallistua pääsykokeisiin.” Sheyda
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Mentori - tukija, näkijä ja kokija

“Mentori ei tuntunut työntekijältä eikä toimiston virkailijalta, vaan enemmän kaverilta. Tuntui, että hän todella
kuunteli ja halusi kuulla mitä sanottavaa mulla oli. Halusi
niinku tutustuu. Ei kertonut heti toimenpiteistä, mihin voisin mennä eikä kysynyt mitä työpaikkoja olin hakenut tai

Turussa kehitetty mentorointi oli tarkoitettu intensiiviseksi kahden kuukauden mittaiseksi henkilökohtaiseksi tueksi. Mentorointitapaamiset sovittiin pääsääntöisesti viikoittain ja tapaamiset kestivät keskimäärin
puolitoista tuntia. Hankkeessa mentorointi ymmärrettiin vastavuoroisena, tasa-arvoisena suhteena. Mentorin rooli oli olla tukija, näkijä ja kokija. Tukijan rooli
tarkoittaa tässä loputonta motivointia tulevaisuutta
koskevien asioiden tekemiseksi ja itseluottamuksen
valamista – kannattelevaa roolia ohjauksessa. Näkijä
tarkoittaa aktorin tulevaisuuden sanoittamista hänen
omien vielä mahdollisesti hajanaisten ajatustensa
pohjalta – tähän tarvitaan aktiivista kuuntelua ja halua todella ymmärtää toisen elämäntilannetta. Kokija
mentorointisuhteessa tarkoittaa, että mentorin roolina on myös jakaa omia kokemuksiaan mm. työttömyydestä, opiskeluun hakemisesta ja opintojen aloittamisesta tai tulevaisuuden jäsentämisestä.

mihin olin hakenut yhteishaussa.” Janne
Kiireettömällä kohtaamisella ja toisen näkemisellä on
merkityksensä. Avoimuus, luottamus, kunnioitus ja
tasavertaisuus ovat mentorointisuhteen tärkeimpiä
elementtejä. Aktoreille toteutetussa arviointikyselyssä
juuri mentorin ja aktorin väliseen vuorovaikutussuhteeseen liittyvät asiat nousivat positiivisimpina esille:
kokemuksien jakaminen, luottamuksellisista asioista
kertominen, vastavuoroinen keskustelu ja yhdenvertaisuus mentorointisuhteessa. Luottamus syntyy tasa-arvoisesta, kiireettömästä kohtaamisesta, siinä on
mentoroinnin ehdoton vahvuus. Mentoreina toimineet opiskelijat olivat hekin epävarmoja, pelokkaitakin
mentorisuhteiden alkaessa – tämä loi hyvän pohjan
tasa-arvoiselle kohtaamiselle ja uuden vuorovaikutussuhteen tutkimiselle.
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Mentorointi voi toimia myös sysäyksenä – rattaan pyörät eivät
ehkä liikahda koko kierrosta, vaan vain muutaman rattaan
verran, mutta liikahtavat kuitenkin.

Kaipaan apua työelämään pääsemiseksi
ja elämäntavan muuttamiseksi - pieniä
tavoitteita kahden kuukauden ajalle!

Tällöin mentorin tehtävä on tukea päätöksissä, antaa
tietoa ja valaa itseluottamusta. Mentorointi voi olla
konkreettista työpaikkojen hakua, työhakemuksien
kirjoittamista yhdessä tai työhaastattelujen harjoittelemista. Se voi olla pieniä kotitehtäviä tapaamisten välillä, kuten kiinnostavan työ- tai opiskelualan etsintää.
Joskus auttaa pelkästään kalenteriin allokoitu aika:
mentorointijakson aikana työstettiin myös rästiin jääneitä koulutehtäviä ja saatiin näin yhden aktorin tutkinto valmiiksi.

“Musta tuntuu, että en mä pääse töihin ilman apua. Että
siihen mä tartten eniten jeesii. Että emmä jaksa aina vaan
hakea työpaikkoja ja käydä haastattelussa ja kuulla että
thanks but no thanks. Mentori on vähän niinku motivoinu mua. Ja mun täytyy kyllä kehittää itessäni positiivista
asennetta tarttua asioihin. Kun mä helposti ajattelen, että
se syy, että mä en pääse töihin on siinä, että se on se työnantaja tai vaikka bussi myöhässä tai jotain. Mutta täytyis
vaan jaksaa ite uskoo itteensä ja mahdollisuuksiinsa ja
tehdä töitä sen eteen. Sitä se mentori on yrittäny saada
mut ymmärtämään.” Miku

“Niin siis multa puuttui tutkinnosta vaan yksi näyttökoe.
Mentorin kanssa tehtiin yhdessä näyttösuunnitelma ja
mä lähetin sen koululle ja nyt on näyttökoe sovittu ja
saan tutkinnon valmiiksi. En olis saanut sitä aikaseksi ilman mentoria. Mentorin kanssa juteltiin siitä, miten tärkeetä on, että on tutkinto.” Elli

“Emmää oikein tiedä tästä hyödystä… mä vähän niinkun
olin kiinnostunut catering alasta kun multa kysyttiin, että
mistä sä olet kiinnostunut. Ja haluanko mä työhön vai
kouluun ensisijasesti ja… Mutta ei mua niinku kouluun
meno sinänsä kiinnosta. Viimeksi mentoritapaamisessa
tehtiin yhdessä cv ja lähetettiin se yhteen työpaikkaan.
Mutta emmä usko, että ne ottaa mua sinne tai emmä tiedä haluanko mä sinne… Musta tuntuu, että kaikki on nyt
ihan hyvin näin. Mä viihdyn työtoiminnassa ja noi neljän
tunnin päivät on sopivia mulle ja… että kun saisin jatkaa
siellä palkkatuella ja… Mä luulen että se sopis mulle tällä
hetkellä nyt parhaiten.” Erno

Sysäys muutokseen
“Se oli sellasta jutustelua ennemminkin. Juteltiin vaan kaikesta ja käytiin lenkillä. Perhokalastuksesta ja elokuvista
ja terveellisestä ruuasta. Ei kai siinä mitään varsinaisia
tavoitteita ollu. Paitti että mä halusin pudottaa painoa.
Ja se tarkottas sitä, että lähtisin töitten jälkeen ulos kämpiltä. Että se ei oo ihan toteutunu… Sitä vaan niin helposti
jämähtää siihen sohvalle.” Samuli
Koska lähtökohdat, odotukset ja tavoitteet mentoroinnille ovat erilaisia, ovat myös mentoroinnista
saadut kokemukset erilaisia. Toinen kokee mentoroinnin olleen hänelle todella hyödyksi, avainasemassa tulevaisuuden näkemiseksi ja halutun tulevaisuuden mahdolliseksi tekemiseksi. Toinen kokee, että
mentorointi oli kyllä ”ihan kivaa jutustelua”, mutta
mentorointijakso ei sinänsä muuttanut ajatuksia tulevaisuudesta tai sysännyt asioita eteenpäin. Tällöin-

Aktorit ovat olleet mentorointijaksolle tullessaan
hyvin erilaisessa tilanteessa: toinen tietää, mitä tulevaisuudelta haluaa, toinen ei edes tiedä haluaako
ajatella tulevaisuutta. Eniten hyötyä mentorointijaksosta hankkeen mentoreiden mukaan on sellaiselle, joka työskentelee aktiivisesti mentoroinnin aikana mentoroinnille asetettuja tavoitteita
kohti (ajattelee, hakee tietoa, asettaa päämääriä).
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kijoiden mentoroinnin käsikirja (Tiina Laakso, Arto Alakoski), joka julkaistaan Turun kaupungin intranetissä.
Mentoroinnista ja siihen liittyneestä kehittämistyöstä
voi lukea lisää myös kahdesta Turun ammattikorkeakoulussa valmistuneesta opinnäytetyöstä, jotka on julkaistu theseuksessa.

kin mentorointi on kuitenkin voinut auttaa eteenpäin,
kaikki puhuttu ja kuultu ei kuitenkaan välttämättä
avaudu vielä mentorointiprosessin kuluessa, vaan
vasta myöhemmin, kenties vasta kuukausien päästä.
Mentorointi voi toimia myös sysäyksenä – rattaan
pyörät eivät ehkä liikahda koko kierrosta, vaan
vain muutaman rattaan verran, mutta liikahtavat
kuitenkin. Tällöin mentorin tehtävänä voi olla uusien
näkökulmien esille tuominen, vaikeiden asioiden keskusteluun nostaminen ja itsetuntemuksen lisääminen.
Jos mentorointijakson aikana valmius käsitellä oman
elämän haasteita lisääntyy, ollaan otettu jo melkoinen
harppaus.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•

“Mentoroinnista on paljon hyötyä nuorille, jotka ovat vähän eksyksissä, epävarmoja, eivätkä luota omiin taitoihin. Mentorin kanssa oli niin paljon rennompaa ja helppoa kertoa asioista. Ja sit kun me tavattiin joka viikko, niin
oli helppo tutustua. “Sheyda.

Mentoroinnista hyötyviä nuoria on
haasteellista tavoittaa.
Aktoreiden tarpeet tulevat akuutisti, mentoreita
tulisi olla saatavilla non-stop -periaatteella.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•

Turussa mentorointi jatkuu Turun ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin Työpisteen yhteistyönä.
Mentorointi on osoittautunut antoisaksi prosessiksi
sekä aktorille että mentorille. Mentorointia toteuttavat jatkossakin opintojensa loppuvaiheessa olevat
sosionomiopiskelijat. Kehitettävää prosessissa on
mentoreiden ja aktoreiden yhteensaattamisessa ja
mentorointi-palvelun markkinoinnissa. Mentoroinnista hyötyviä nuoria työttömiä on mentorointiin osallistuneiden aktoreidenkin näkemyksen mukaan paljon,
mutta heidän löytämisensä on osoittautunut haasteelliseksi. Opiskelijoiden mentorointiprosessien aikaisen
ryhmätyönohjauksen toteuttamiseksi mentorointijakso voi alkaa vain kerran vuodessa, kun taas aktoreiden tarpeet ja motivaatio prosessiin osallistumiseksi
voi syttyä ja sammua nopeastikin. Mentoroinnin kehittämistyön tuloksena on syntynyt Nuorten työnha-

•
•

Mentorointiprosessi oli hyödyllinen sekä 		
aktorille että mentorille.
Toimivat vuorovaikutussuhteet mentorin ja
aktorin välillä.
Mentorointisuhde on välittömämpi, 			
luottamuksellisempi, informaalimpi ja tasaarvoisempi kuin viranomaissuhde
Tiiviit tapaamiset kerran viikossa ja tapaamisten
riittävä kesto luovat mahdollisuudet
kiireettömään kohtaamiseen ja tutustumiseen

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•
•
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Löytää keinoja mentorointia tarvitsevien
nuorten saavuttamiseksi.
Mentoreiden löytäminen aktoreiden tarpeiden
mukaisessa aikataulussa.
Mentoroinnin markkinoinnin kehittäminen.

CASE-KUVAUS

3. Työllisyysviuhka kokoaa tiedot palveluista
yhteen paikkaan

Arto Alakoski, Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus

Hajallaan oleva tieto palveluista tuottaa ongelmia
myös työllisyyden parissa toimiville palvelutuottajille. Ilman keskitettyä ja kattavaa tietoa tarjolla olevista palveluista palvelutuottajien on vaikea kohdentaa,
muotoilla ja suunnitella omia palvelujaan.

Työttömille työnhakijoille on tarjolla runsaasti erilaisia
työllistymistä edistäviä palveluja, mutta tieto palveluista
on hajallaan eri lähteissä. Turun osahankkeessa rakennettu Työllisyysviuhka on verkkosivusto, joka kokoaa hajallaan olevat tiedot palveluista yhteen paikkaan, jossa ne
ovat kaikkien käytettävissä.

Tiedot palveluista yhteen paikkaan

Työllisyysviuhkan rinnalle rakennettiin palvelupolkumallit
työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmille. Mallien tarkoituksena on tukea ohjaavien työntekijöiden asiakasohjausta.

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa oli pitkään ollut vireillä ajatus koota tiedot seudun työllistymistä edistävistä palveluista yhteen paikkaan, jossa ne
olisivat työllisyyspalvelukeskuksen ohjaavien työntekijöiden käytettävissä.

Tiedot palveluista hajallaan
Turun seudulla on työttömille työnhakijoille tarjolla
runsaasti erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja.
Palveluja tarjoavat muun muassa TE-toimisto, kuntien
työllisyys-, sosiaali- ja nuorisopalvelut, oppilaitokset
sekä erilaiset työllisyyden parissa toimivat yritykset
ja järjestöt. Tarjolla on muun muassa neuvontaa ja
ohjausta, koulutusta, erilaisia työllistymisedellytyksiä
lisääviä palveluja (esim. työkokeilu ja palkkatuki) sekä
työnvälityspalveluja.

Kun Turun kaupungin osahanketta alettiin suunnitella,
päätettiin tarttua toimeen ja palvelutietojen kokoaminen yhteen paikkaan otettiin osahankkeen keskeiseksi
kehittämistehtäväksi. Samalla tiedot palveluista päätettiin viedä verkkoon, jossa ne olisivat myös muiden
kuin työllisyyspalvelukeskuksen työntekijöiden käytettävissä.
Osahankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin, että
hankkeessa rakennetaan avoin verkkotietopalvelu,
jossa on kattavat tiedot Turun seudulla tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista ja joka on vapaasti eri tahoilla toimivien ohjaavien työntekijöiden,
työnhakijoiden ja työllisyyden parissa toimivien palvelutuottajien käytettävissä. Osahankkeen toiminnan
käynnistyttyä ja kehittämistyön edetessä verkkotietopalvelun nimeksi annettiin Työllisyysviuhka.

Tarjolla olevista palveluista on vaikea saada kattavaa
tietoa, sillä tiedot palveluista ovat hajallaan verkossa.
Kukin palvelutuottaja tiedottaa omilla verkkosivuillaan
omista palveluistaan eikä ole olemassa yhtä tietolähdettä, jossa olisi ajantasaiset tiedot kaikista tarjolla
olevista työllisyyspalveluista. Tämä on haaste erityisesti eri tahoilla toimiville työllisyys-, sosiaali- ja nuorisopalvelujen ohjaaville työntekijöille. Keskitetyn ja
kattavan tiedon puuttuessa työntekijöiden on hankala
etsiä riittävästi tietoa eri palveluista, vertailla palveluja
keskenään ja tarjota asiakkaille parhaiten näiden palvelutarpeita vastaavia palveluja.

Työllisyysviuhkan kehittäminen tapahtui yhteistyössä
Turun ammattikorkeakoulun osahankkeen kanssa.
Kehittämistyössä oli mukana muun muassa työllisyyspalvelukeskuksen työntekijöitä, työllisyyspalvelujen
asiakkaita, työllisyyden parissa toimivia palvelutuottajia sekä ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita,
jotka toimivat verkkotietopalvelun testaajina.

Keskitetyn ja kattavan tiedon puuttuminen on ongelma myös työhakijalle, joka on usein pitkälti ohjaavan
työntekijän hänelle esittämien vaihtoehtojen varassa.
Työnhakijan on käytännössä mahdotonta itse etsiä
riittävästi tietoa palveluista, vertailla palveluja keskenään ja valita parhaiten itselleen soveltuvaa palvelua.
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Työllisyysviuhkan sisältö ja rakenne
Tavoitteena on, että Työllisyysviuhkassa on mahdollisimman kattavat ja ajantasaiset tiedot tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista. Mukana ovat
valtakunnalliset kaikkialla maassa tarjolla olevat palvelut (esim. TE-toimiston ja Kelan palvelut), paikallisten
palvelutuottajien palvelut sekä verkossa tarjolla olevat
palvelut. Varsinaisten työllisyyspalvelujen lisäksi mukana on myös työttömien työnhakijoiden usein tarvitsemia muita palveluja, esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluja.
Palvelutietojen kokoaminen Työllisyysviuhkaan tapahtuu siten, että palvelutuottajat tallentavat itse omien
palvelujensa tiedot viuhkan sivuilla olevalle verkkolomakkeelle ja lähettävät tiedot lomakkeella viuhkan
tietojärjestelmässä ylläpitäjälle, joka julkaisee ne viuhkan verkkosivuilla. Lisäksi tarvittaessa myös ylläpitäjä
ja työllisyyspalvelukeskuksen työntekijät voivat lisätä
puuttuvia palvelutietoja viuhkan verkkosivuille.
Työllisyysviuhkan tietojärjestelmässä palvelut on
jaoteltu eri ryhmiin palvelutyypin ja palvelunimikkeen
mukaan. Viuhkan verkkosivuilla ryhmien nimet toimivat hakutekijöinä, joiden avulla viuhkan käyttäjä voi
hakea palveluja. Palveluryhmät on muodostettu siten,
että niiden toimiessa hakutekijöinä erilaisia palveluja
etsivät käyttäjät löytävät helposti tarvitsemansa palvelutiedot. Lisäksi palveluja voi hakea myös kohderyhmittäin (esim. maahanmuuttajille suunnatut palvelut) ja
sanahaun avulla.
Verkkolomakkeella palvelutuottajia ohjeistetaan melko
yksityiskohtaisesti palvelutietojen tallentamisessa. Tarkoituksena on, että palvelutuottajat tallentavat palvelujensa tiedot tietojärjestelmään riittävässä laajuudessa

ja helposti hahmotettavassa muodossa siten, että viuhkan käyttäjä saa verkkosivuilta helposti kaikki tarvitsemansa tiedot palvelusta eikä hänen tarvitse kysyä lisää.
Suomi.fi on valtion ylläpitämä verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkiset palvelut ja jonne kaikkien
palvelutuottajien tulisi tallentaa omien palvelujensa tiedot. Työllisyysviuhkan palvelutietomalli on sovitettu yhteen Suomi.fi-verkkopalvelun tietomallin kanssa. Tässä
tarkoituksena on, että tulevaisuudessa palvelutuottajat
voivat tallentaa palvelujensa tiedot Suomi.fi-verkkopalvelun sivuille siten, että tiedot heijastuvat samalla rajapintojen kautta myös Työllisyysviuhkan verkkosivuille.
Näin palvelutuottajien ei tarvitse tallentaa palvelutietojaan enää erikseen Työllisyysviuhkan sivuille.
Työllisyysviuhkan palveluryhmittely ja palvelutietomalli
on esitetty julkaisun liitteinä.

Palvelupolkumallit ohjauksen tukena
Toinen Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteinen kehittämistehtävä oli
palvelupolkumallien rakentaminen työllisyyspalvelujen
eri asiakasryhmille. Mallien kehittämisessä lähtökohtana oli, että mallit toimivat ohjaavien työntekijöiden
asiakasohjauksen tukena antaen suuntaviivoja eri asiakasryhmien ohjaukseen.
Kehittämistehtävä toteutettiin kevään ja syksyn 2019
aikana ja kehittäminen tapahtui yhteistyössä työllisyyspalvelukeskuksen eri tiimien työntekijöiden kanssa. Lisäksi palvelupolkumallien rakentamisessa oli mukana
ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoita.

17

Esimerkki osatyökykyisen palvelupolkumallin graafisesta esityksestä.

Kehittämistyön tuloksena valmistuivat palvelupolkukuvaukset viidelle työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmälle:
•
•
•
•
•

Osatyökykyisen palvelupolku

alle 25-vuotiaan nuoren polku
maahanmuuttajan polku
työkykyisen pitkäaikaistyöttömän polku
osatyökykyisen pitkäaikaistyöttömän polku
työkyvyttömän polku

Työssä avoimilla
työmarkkinoilla

Työnhaku- ja
työnvälityspalvelut

Palkkatuki ja muut
mahdolliset työnantajan taloudelliset tuet

Palvelupolkumalleissa on otettu huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet eri asiakasryhmissä ja
asiakasryhmien sisällä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota
palveluketjujen kokonaisohjaukseen ja ohjausvastuun
siirtymiin eri toimijoiden välillä palvelupolkujen eri vaiheissa.

Työvoimakoulutus
Työkokeilu
Ammatillinen koulutus
(ammatillisena
kuntoutuksena
tai työttömyysetuudella tuettuna)

Mallien palvelunimikkeet sovitettiin yhteen Työllisyysviuhkan palvelunimikkeiden kanssa siten, että niiden
perusteella on helppo hakea viuhkasta tietoa tarjolla
olevista palveluista. Näin palvelupolkumallit yhdessä
viuhkan yksityiskohtaisten palvelutietojen kanssa tukevat ohjaavien työtekijöiden työtä ja auttavat heitä
löytämään eri tilanteissa oleville asiakkaille tarkoituksenmukaisia palveluja.

Muita palveluja:
• sosiaalityön palvelut
(ml. sosiaalinen
kuntoutus)
• mielenterveyspalvelut
• päihdehoidon palvelut
• ammatinvalinta-ja
uraohjaus
• uravalmennus
• oppisopimuskoulutus

Ammatillinen
kuntoutus
Erikoislääketieteelliset
tutkimukset
(ml. neuropsykologiset
tutkimukset)

Palvelupolkumallit ovat hyödyllisiä erityisesti aloitteleville työntekijöille, joiden tuntemus palveluista voi
olla vielä puutteellista. Samalla myös kokeneemmille
työntekijöille mallit voivat avata uusia näkökulmia ja
toimia muistin virkistyksenä. Erityisen hyödyllisiä palvelupolkumallit ovat ohjattaessa maahanmuuttajia
ja osatyökykyisiä asiakkaita, sillä näille asiakasryhmille on tarjolla hyvin runsaasti monien työntekijöiden
yleensä vähemmän tuntemia palveluja.

Terveydenhoidon
palvelut

Työkyvyn arviointi

Työttömän terveystarkastus

Kuntouttava
työtoiminta
Työtön

Työllisyysviuhka työllisyyden edistäjänä

Toisaalta mitä useampi ohjaava työntekijä, taho ja
työnhakija ottavat palvelun käyttöön, sitä todennäköisemmin palveluntuottajat lisäävät ja päivittävät
palvelujaan viuhkaan. Palvelujen näkyvyys viuhkassa
voi tuoda lisää asiakkaita palveluntuottajille, joilla on
ajoittain pulaa asiakkaista.

Työllisyysviuhkan tulevaisuutta ajatellen erityisen tärkeää on, että viuhkassa on mahdollisimman kattavat
ja ajantasaiset palvelutiedot. Jos osa palvelutuottajista
ei tallenna palvelujensa tietoja viuhkaan tai jos palvelutietonsa tallentaneet palvelutuottajat eivät päivitä
tietojaan niiden muuttuessa, viuhkan käyttöarvo laskee.

Toinen tulevaisuutta ajatellen tärkeä asia on viuhkan ylläpito. Työllisyysviuhka tarvitsee aktiivisen ja
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palveluja tuntevan ylläpitäjän, joka seuraa viuhkan
palvelutietoja ja tarjolla olevaa palvelutarjontaa ja
tarvittaessa kehottaa palveluntuottajia lisäämään ja
päivittämään palvelutietojaan viuhkaan. Ylläpitäjä
voi myös avustaa palvelutuottajia palvelukuvausten
luomisessa ja tarvittaessa myös itse lisätä puuttuvia
palvelutietoja viuhkaan.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•

Erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja on 		
tarjolla todella runsaasti.
Tietojärjestelmän ja verkkosivuston
kehittäminen vaatii paljon aikaa ja resursseja.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

Kun palvelutuottajat tallentavat ja päivittävät aktiivisesti palvelujensa tiedot viuhkaan ja viuhkan ylläpito
toimii saumattomasti, viuhka on erinomainen väline
työllisyyden edistämisessä. Verkossa helposti saatavilla olevat kattavat ja ajantasaiset tiedot tarjolla
olevista työllistymistä edistävistä palveluista auttavat työllisyyden parissa eri tahoilla toimivia ohjaavia
työntekijöitä ohjaamaan asiakkaitaan tehokkaasti
heidän palvelutarpeitaan vastaaviin palveluihin. Toisaalta työnhakijat voivat itse hakea viuhkasta tarvitsemiaan palveluja ja hakeutua viuhkan palvelutietojen pohjalta itsenäisesti työllistymistään edistäviin
palveluihin.

•
•
•
•

Työttömien määrä vähenee, kun yhä useammat
työttömät työnhakijat ohjautuvat viuhkan ansiosta
palveluihin, joiden avulla he työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Toisaalta myös ohjauksen tarve vähenee, kun työnhakijat voivat viuhkan avulla hakeutua
myös itsenäisesti palveluihin. Lisäksi viuhkan kattavat ja ajantasaiset tiedot alueella tarjolla olevista
palveluista auttavat palvelutuottajia kohdentamaan,
muotoilemaan ja kehittämään omia palvelujaan.

Rakennettiin avoin verkkotietopalvelu, jonne
tiedot työllistymistä edistävistä palveluista
voidaan tallentaa ja jossa ne ovat kaikkien 		
käytettävissä.
Rakennettiin hakuominaisuudet, joiden avulla
erilaisia palveluja etsivät käyttäjät voivat löytää 		
helposti tarvitsemansa palvelutiedot.
Kehitettiin palvelutietomalli, joka sisältää 		
käyttäjien tarvitsemat tiedot palveluista.
Rakennettiin palvelupolkumallit ohjaavien
työntekijöiden asiakasohjauksen tueksi.

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•

Palvelujen runsaus ja hajallaan oleva tieto palveluista on varmasti haaste myös muilla kaupunkiseuduilla
Suomessa. Työllisyysviuhka tarjoaa yhden ratkaisun
tähän ongelmaan. Viuhkassa tiedot tarjolla olevista
työllistymistä edistävistä palveluista ovat keskitetysti yhdessä paikassa ja kaikkien käytettävissä. Työllisyysviuhka on vapaasti ja helposti kopioitavissa muille kaupunkiseuduille, sillä sen tietojärjestelmä on
rakennettu avoimella lähdekoodilla.

•

Työllisyysviuhka löytyy osoitteesta
viuhka.turku.fi.
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Työllisyysviuhkan ja muiden verkkoalustojen
välille tulisi rakentaa rajapintoja, joiden avulla
palvelutietoja voidaan heijastaa muilta
alustoilta viuhkaan ja päinvastoin.
Palvelutietojen määrän kasvaessa
Työllisyysviuhkan palveluryhmittelyä tulisi
laajentaa alemmille tasoille ja lisätä uusia 		
hakutekijöitä.
Palvelupolkumallit tulisi viedä verkkoon ja
kytkeä yhteen Työllisyysviuhkan
palvelutietojen kanssa.

LIITE

Työllisyysviuhkan palveluryhmittely

NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT

YRITTÄJYYSPALVELUT

Työnhakijoiden neuvonta- ja ohjauspalvelut
Nuorten neuvonta-, tuki- ja ohjauspalvelut
Maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut
Muut neuvonta- ja ohjauspalvelut

Yrittäjyysneuvonta ja -valmennus
Kevytyrittäjyys
Osuuskuntayrittäminen
Yrittäjyyden taloudelliset tuet
Yrittäjyystietopankit
Muut yrittäjyyspalvelut

KOULUTUSPALVELUT
Perusasteen koulutus
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Ammattinen korkeakoulutus
Yliopisto- ja korkeakoulutus
Työvoimakoulutus
Lyhytkoulutus
Oppisopimuskoulutus
Työssä oppiminen
Maahanmuuttajakoulutus
Valmentava ja ohjaava koulutus
Koulutuksen taloudelliset tuet
Koulutustietopankit
Muut koulutuspalvelut

TERVEYS-, KUNTOUTUS- JA
SOSIAALIPALVELUT
Terveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Kuntoutuspalvelut
Sosiaalipalvelut

MUUT PALVELUT
Asumispalvelut
Toimeentuloa tukevat palvelut
Kierrätyskeskukset ja kirpputorit
Ruokalat ja ruoka-apu
Tukea ja toimintaa työikäisille
Tukea ja toimintaa nuorille
Tukea ja toimintaa maahanmuuttajille
Tukea ja toimintaa erityisryhmille
Vapaaehtoistyö
Palvelutietopankit
Muut palvelut

TYÖLLISTYMISEDELLYTYKSIÄ
LISÄÄVÄT PALVELUT
Uraohjaus ja -valmennus
Työnhakuneuvonta ja -valmennus
Työkokeilu ja harjoittelu
Kuntouttava työtoiminta
Työnantajan taloudelliset tuet
Työnhakijan taloudelliset tuet
Työkokeilu- ja tukityöpaikat
Muut työllistymisedellytyksiä lisäävät palvelut
TYÖNHAKU- JA TYÖNVÄLITYSPALVELUT
Työnhakusivustot ja -sovellukset
Työnantajien verkkosivut
Rekrytointitapahtumat
Työhön- ja työssävalmennus
Työnvälitys- ja työnetsintäpalvelut
Työvoiman vuokraus- ja rekrytointipalvelut
Muut työnhaku- ja työnvälityspalvelut
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LIITE

Työllisyysviuhkan palvelutietomalli

Palvelun nimi

Käyntitiedot
Palvelupaikan / palvelupaikkojen käyntitiedot
Ml. esteellisyystiedot, palveluajat ja
bussiyhteydet

Palvelun toteuttaja/toteuttajat

Tiivistelmä

Postiosoite

Lyhyt tiivistelmä palvelun keskeisestä sisällöstä

Palvelupaikan / palvelupaikkojen postiosoitteet

Kuvaus

Puhelin

Kuvaus palvelusta

Palvelun yhteyshenkilön / yhteyshenkilöiden
puhelinyhteystiedot

Kuvauksen tulisi vastata muun muassa
seuraaviin kysymyksiin:
• kenelle palvelu on suunnattu?
• mihin tarpeisiin palvelu vastaa?

Sähköposti

• mihin palvelulla pyritään?

Palvelun yhteyshenkilön / yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteet

• mitä palvelu pitää sisällään?
• mikä on osallistujan tulomuoto palvelun
aikana?
• mikä on palvelun kesto?

Verkkosivut

• missä palvelu tapahtuu?

Palvelusta kertovan verkkosivun osoite
Palvelun toteuttajan verkkosivujen osoite

Rajaukset ja edellytykset
Jos palvelu on tarkoitettu vain tietylle kohderyhmälle tai palvelua saa vain tietyin edellytyksin, kuvataan palvelun rajaukset ja edellytykset

Palaute
Viesti tai palaute ylläpitäjälle
Näkyy vain viuhkan ylläpitäjälle, ei siirry viuhkan
verkkosivuille

Toimintaohjeet
Kuvataan, miten asiakkaan on toimittava
palvelun saamiseksi

Yhteyshenkilö
Palvelun yhteyshenkilön yhteystiedot ylläpitäjälle
Näkyy vain viuhkan ylläpitäjälle, ei siirry viuhkan
verkkosivuille

Päättymisajankohta
Jos palvelu loppuu kokonaan tiettynä ajankohtana, ilmoitetaan palvelun päättymisajankohta
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CASE-KUVAUS

4. Löytyykö työnhakumotivaatio
digisovellusta käyttäen?

Erika Reino, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Työelämäpalvelut

Helsingin kaupungin Duunipolun osahanke on
toteutunut yhteistyössä Elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön sekä Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalla olevan Stadin ammatti- ja
aikuisopiston välillä. Tavoitteena on tuottaa palvelumalli, jossa hyödynnetään työnhakusovelluksen
eri toimintoja osaamisen kartoittamisessa, sekä
työnhaussa ja siinä tarvittavien digitaitojen oppimisessa. Palvelussa on tunnistettu ja toteutettu asiakkaiden tarvitsemaa ohjausta. Lisäksi asiakkaita on
ohjattu yksilöllisille koulutuspoluille.

rakennetyöttömyys. Sillä tarkoitetaan työnhakijoilla
olevia niin suuria työllistymisen esteitä, etteivät työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaa, vaikka samaan aikaan
on avoinna runsaasti työpaikkoja.
Helsingin TYP:ssä Duunipolku-hankkeen kolme työntekijää ottivat asiakaskäyttöön Tiitus Group Oy:n
tuottaman digitaalisen työnhakusovelluksen, joka
hyödyntää tekoälyn algoritmeihin perustuvaa yhteensopivuutta (matching). Palvelu vertaa työpaikkailmoituksen osaamisvaatimuksia ja työnhakijan syöttämää
kuvausta osaamisestaan. Näihin tietoihin perustuen
sovellus suosittelee palvelua käyttävälle työnantajalle
avoimeen työpaikkaan osaamisprofiililtaan potentiaalisimmat työnhakijat, samoin työnetsijä löytää itselleen sopivimmat työpaikkailmoitukset.

Tietoa asiakkaiden työnhakukäyttäytymisestä ja
palvelusta kerättiin odotusarvoteoriaan perustuvilla kyselyillä, joihin asiakkaat vastasivat ennen ja jälkeen työnhakusovelluksen käyttöönottoa. Työnhakusovellukseen teki hakijaprofiilin 127 työnhakijaa,
joista käyttäjäkyselyyn vastasi 52 asiakasta. Heistä
merkittävä osa piti työnhakusovellusta kiinnostavana ja työnhakuaktiivisuutta lisäävänä. Saadun
palautteen mukaan ryhmämuotoinen ohjaus vastasi pääosin asiakkaiden tarpeita. Tässä esitellään
hankkeen väliaikaiset tulokset, koska aineiston keruu on artikkelin julkaisuajankohtana vielä kesken.

Työnhakusovellus perehdyttää käyttäjänsä työnhaun ja rekrytoinnin nykyvaatimuksiin sekä toimii digitaitojen oppimisen välineenä. Asiakkaiden
laadukkaalla ohjauksella on pyritty varmistamaan,
että mahdollisimman moni heistä ottaa palvelun käyttöön taidoistaan riippumatta.

Mitä työnhakumotivaatio tarkoittaa?
Työnhakusovelluksen toivottiin lisäävän asiakkaiden
työnhakuaktiivisuutta, joka tutkimusten mukaan työttömyyden pitkittyessä laskee tai hiipuu jopa kokonaan.
Korkea työnhakuaktiivisuus ei vielä takaa työpaikan
saantia, kuitenkin työnhaku on ehdoton edellytys
realistiselle työllistymisen mahdollisuudelle. Työnhakuaktiivisuuden rinnakkainen käsite on työnhakumotivaatio, jota mitataan mm. työnhakijan tekemien
työhakemusten määrällä tai työnhakuun käyttämällä
ajalla. Pääkaupunkiseudun TYP:n työntekijät (N=95)
arvioivat, että heidän asiakkaillaan 81% työllistymistä
estää melko paljon tai erittäin paljon heikko työnhakumotivaatio (Saikku ym. 2019, 56).

Typ:n asiakkaat työnhakusovelluksen
käyttöönottajina
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
(TYP) asiakkaat tarvitsevat tukea työllistyäkseen. He
ovat yli 30-vuotiaita ja lähes poikkeuksetta pitkäaikaistyöttömiä, jolla tarkoitetaan vähintään vuoden
kestänyttä yhtäjaksoista työttömyyttä. Tämän lisäksi
asiakaskunnalla on usein työllistymisen rajoitteita.
Kerättären (2016, 71) väitöstutkimuksessa kaikilla tutkimusjoukkoon (N=225) kuuluneilla TYP:n asiakkailla
todettiin jokin työkykyä rajoittava sairaus. Suurimman
ryhmän muodostivat (65%) mielenterveyden häiriöt,
hermoston sairaudet (12%) sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet (9%). Lisäksi monilla asiakkailla on päihteiden käyttöä, sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan
vaikeuksia. Hankkeen asiakasryhmälle ominaista on

Hanketyöskentelyn ja siihen liittyvien asiakaskyselyjen ohjaavana tausta-ajatteluna on ollut Ecclesin ym.
(1983) odotusarvoteoria (expectancy theory). Sitä
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suunnatun tuoreen tutkimuksen (N=495) tuloksiin,
jossa työtä hakemattomien määrä oli 21% (Kurvinen
ym. 2019, 49).

on käytetty erityisesti oppimismotivaation tarkasteluun, sekä muissa konteksteissa, kuten tutkittaessa
työnhakijan aktiivisuuden ja työn arvostuksen välisiä
yhteyksiä. Odotusarvoteoriaa sovellettaessa ymmärretään, että työnhakumotivaatioon vaikuttavat useat
sitä voimistavat ja heikentävät tekijät. Yksi keskeinen
lähtökohta on se, että työnhakija sitoutuu vahvemmin
toimintaan, mikäli hän uskoo mahdollisuuksiinsa onnistua ja arvostaa päämäärän saavuttamista eli työllistymistä. Työnhakijan arvostukseen vaikuttavat lisäksi
esim. työnhaun kiinnostavuus, sen henkilökohtainen
tärkeys ja työllistymisestä saavutettava hyöty. Työnhakumotivaatiota heikentävät tilanteeseen liittyvät
kielteiset seuraukset ja haitat, joita ovat esim. negatiiviset tunnetilat kuten stressin lisääntyminen ja ajankäyttöä kuormittavat tekijät. (Viljaranta & Tuominen
2018, 102-105.)

Taulukko 1. Kuinka moneen työpaikkaan olet hakenut
viimeisen kuukauden aikana?
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1.  Kysely  (N=127)

Työnhakijat kiinnostuivat ja
aktivoituivat työnhakuun

11  tai  enemmän

2.  Kysely  (N=52)

Jälkimmäiseen kyselyyn vastanneista lähes kaikki
(92%) arvioivat työllistymisellä olevan heille myönteisiä vaikutuksia. Kolmannes (33%) asiakkaista arvioi
työnhakuaktiivisuutensa lisääntyneen ja puolet
(49%) heistä kuvasi kiinnostuksen työnhakua kohtaan kasvaneen. Kuten taulukon 2 tulokset osoittavat, työnhakijoiden luottamuksessa työllistymisen
todennäköisyyteen tapahtui myönteistä muutosta.
Ensimmäisessä kyselyssä työllistymistään lähitulevaisuudessa (2-4 kuukauden kuluessa) piti melko tai
erittäin todennäköisenä 20% työnhakijoista, sen sijaan jälkimmäisessä kyselyssä työllistymiseen lähitulevaisuudessa uskoi 36% vastaajista. Työllistymisen
todennäköisyyttä arvioivaan väittämään vastaaminen
on ollut molemmissa kyselyissä pitkäaikaistyöttömille
erityisen vaikeaa, mikä näkyy ”ei samaa eikä eri mieltä”-vastauksien huomattavan suurena määränä (n.
40%).

TYP:ssä työnhakusovelluksesta kiinnostuneet asiakkaat ovat ohjautuneet hankkeeseen asiantuntijoiden
lähettämänä, omasta kiinnostuksestaan tai työnhakuvalmennusryhmän kautta. Todennäköisesti työnhakuvalmennuksen sisältö on myös lisännyt ryhmään
osallistuneiden asiakkaiden työnhakua ja työnhakutaitoja. Asiakkaat ovat täyttäneet anonyymisti ennen
työnhakuprofiilin tekemistä sähköisen kyselyn, jossa
vastaajia on ollut 127. Asiakkaat ovat saaneet 1-2 kk
kuluttua vastattavakseen toisen laajemman kyselyn,
johon on pyydetty vastaamaan, mikäli on käyttänyt
työnhakusovellusta työnhaussaan. Tähän kyselyyn on
vastannut 52 asiakasta, mikä on 41% työnhakuprofiilin
tehneistä asiakkaista. Kyselyillä on kerätty tietoa työnhakuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi jälkimmäisessä
kyselyssä asiakkaat ovat arvioineet mm. työnhakusovelluksen kiinnostavuutta, sen käytössä tarvittavaa
ohjausta ja sen toteuttamistapoja.

Taulukko 2. Työttömyyteni päättyy melko pian
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Molemmissa kyselyissä on selvitetty asiakkaiden viimeisen kuukauden aikana tekemien työhakemusten
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2.Kysely  (N=52)

sensa varsin hyväksi, ainoastaan 11% vastanneista piti
taitojaan melko huonoina tai taitoja ei ollut lainkaan.
Aktiivinen työnhaku edellyttää mahdollisuutta käyttää
tietokonetta, vastaajilla (N=127) 87% oli kotonaan tietokone. Työnhaun koki stressaavaksi hieman yli 60%
vastaajista. Lisäksi kyselyssä ilmeni, että asiakkaat
tiedostivat hyvin lisäkoulutuksen tarpeen työllistymisensä kannalta. Vastanneista (N=127) lähes 60% oli
sitä mieltä, että työn saaminen edellyttää heiltä kouluttautumista. Motivaatioon vaikuttavat niin sisäiset
kuin ulkoisetkin tekijät, jotka ovat jokaiselle työnhakijalle henkilökohtaisia. Taulukossa 3. kuvataan kootusti
jälkimmäisen kyselyn keskeisimpiä tuloksia.

Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden voidaan tulkita
vaikuttavan myönteisellä tavalla useimpien asiakkaiden työhakumotivaation. Työnhakusovelluksen lisäksi
lähes kaikki vastaajat ovat käyttäneet samanaikaisesti
myös muita työnhakukanavia, kuten esim. mol.fi-sivustoa, sähköisiä palveluja ja sosiaalisia verkostojaan.
Kyselyissä tuli esille tekijöitä, jotka mahdollisesti heikentävät työnhakuun sitoutumista ja vaikuttavat alentavasti työnhakumotivaatioon. Molemmissa kyselyissä
selvitettiin asiakkaiden käsitystä omista tietokoneen
käyttötaidoista työnhaussa. Suurin osa asiakkaista
(N=127) arvioi tietokoneen käyttöön liittyvän osaami-

Taulukko 3. Kyselyn 2 tuloksia (N=52)

Taulukko  3.  Kyselyn  2  tuloksia  (N=52)
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tulleet TYP:n asiakkailta. Asiakkaat ovat tehneet työnhakuprofiilin hanketyöntekijöiden toteuttamassa ryhmässä, joka palautteen mukaan on vastannut hyvin
ohjaustarvetta. Asiakkaat ovat halutessaan saaneet lisäohjausta työnhakuun sekä henkilökohtaista ohjausta urasuunnitteluunsa.

Helsingin kaupungin toiminnassa hyödynnetään osallisuuden periaatteita. Asiakastyötä on toteutettu yhteiskehittämisen hengessä ja kaikki työnhakuprofiilin
tehneet asiakkaat on kutsuttu osallistumaan palvelun
ideointiin, arviointiin ja toteutuksen suunnitteluun.
Kehittäjäryhmissä on keskusteltu, jaettu käyttäjäkokemuksia sekä kerätty palautetta, joita on hyödynnetty
palvelun ohjaustarpeen ja työnhakusovelluksen kehittämistyössä. Tiitus Group Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen puitteissa työnhakusovellukseen on
tehty täydennyksiä ja muutoksia, joihin aloitteet ovat

TE-hallinto on kehittänyt viimeisen vuoden aikana
asiakaskäyttöön valtakunnallista Työmarkkinatori-palvelua, joka hyödyntää kehittyneempää tekoälyä kuin
Duunipolku-hankkeessa käytetyssä työnhakusovelluksessa. Hankkeessa on seurattu tämän rinnakkaisen
palvelun valmistumista. Tästä on kerrottu aktiivisesti
asiakkaille, joista osa on ottanut Työmarkkinatorin ko-
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kuntaan. Toteutuneet kyselyt eivät täytä kaikilta osin
tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Esimerkiksi ne
syyt jäävät selvittämättä, joiden vuoksi merkittävä
osa asiakkaista ei ottanut palvelua käyttöönsä. Hankkeen tuloksia voi kuitenkin pitää suuntaa antavina ja
ne osoittavat tekoälyteknologioilla olevan positiivista
vaikutusta heikossa työmarkkina-asemassa olevien
asiakkaiden työllistymisessä. Näiden teknologioiden
integrointia osaksi työvoimapalveluja tulisi kuitenkin
tutkia ja edelleen kehittää saatavan hyödyn optimoimiseksi. Työmarkkinatorin vakiinnuttaessa paikkansa
työnhakukanavana, sen myötä työllisyydenhoidossa
tulisi olla tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ohjausta koko asiakaskunnalle.

keilussa olevan hakupalvelun itsenäisesti käyttöönsä.
Asiakastyössä on keskustelu tekoälyyn liittyvistä kysymyksistä. Hankkeessa on ollut mahdollisuus tarkastella käytännössä toiminnan eettisten periaatteiden,
mm. käytettävyyden, syrjimättömyyden ja ymmärrettävyyden toteutumista sekä tunnistaa tekijöitä, joista
tarvittava laadukas ohjaus muodostuu. Tällä hetkellä olemassa olevat työnhakusovellukset vaativat
vielä paljon kehittämistä, jotta ne olennaisesti
helpottavat työnhakua. Lisäksi niiden tulisi huomioida eettiset periaatteet kaikilta osin myös heikossa
työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden kohdalla.

Pohdintaa hankkeesta ja sen tuloksista

Hankkeessa työskentelevät Eveliina Ikonen, Erika Reino,
Niina Toure.

Työnhakusovellukseen työnhakijaprofiilin on tehnyt
TYP:ssä 127 asiakasta, joista sen käyttöä kartoittavaan
kyselyyn on vastannut 52 asiakasta. Jälkimmäiseen kyselyyn vastaamattomien määrä selittyy osittain sillä,
etteivät kaikki profiilin tekijät ole käyttäneet työnhaussaan heille vapaaehtoista palvelua. Reilulla kolmanneksella asiakkaista työnhakumotivaatio lisääntyi sen
jälkeen kun he ottivat työnhakusovelluksen käyttöön.
Kielteisesti työnhakumotivaatioon vaikuttavina syinä
tulivat esille mm. työnhaun stressaavuus, kouluttautumisen tarve ja tietokoneen heikot käyttömahdollisuudet. Hankkeessa tausta-ajatteluna ollut odotusarvoteoria on lisännyt ymmärrystä työnhakijoiden
motivoitumiseen vaikuttavista tekijöistä ja tarvittavista
ohjausmenetelmistä.

M I T Ä OPI T T I I N?

•

Motivaatioon vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset
tekijät, jotka ovat jokaiselle työnhakijallle
henkilökohtaisia.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•

Lisäämään pitkäaikaistyöttömien 		
työnhakuaktiivisuutta ja selvittämään siihen
vaikuttavia tekijöitä.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•

Duunipolku-hankkeen kyselyjen tulokset edustavat
hyvin pientä osaa Helsingin TYP:n asiakkaista, eivätkä ne ole yleistettävissä sellaisenaan koko asiakas-

Viedä eteenpäin tekoälyteknologiaaa ja sen
integrointia työelämäpalveluihin.

Lähdeluettelo
Kerätär, R. 2016. Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän. Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Rajavaara, M., Määttä, A., Kokko, R-L &Tarkiainen, L. 2019. Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä
edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Helsinki: Kela.

Kurvinen, A., Jolkkonen, A., Lemponen, V. & Ylhäinen, M. 2019.
Pitkäaikaistyöttömissä on työvoimapotentiaalia. Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:12.

Viljanranta, J. & Tuominen, H. 2018: Oppiaineiden arvostukset:
tärkeää, hyödyllistä, kiinnostavaa vai kuormittavaa. Teoksessa K. Salmela-Aro (toim.), Motivaatio ja oppiminen. Keuruu:
PS-kustannus.
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5. Työvälineitä opiskelijoiden yhteistoimintaja työelämävalmiuksien ohjaamiseen
Outi Linnossuo, Turun ammattikorkeakoulu

Koulutusyhteistyökumppaniksi saimme Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Osata –hankkeen henkilöstöä. He järjestivät hankkeen piloteissa
mukana olleille ohjaajille ja opettajille yhteensä neljä
koulutuspäivää tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidoista ja niihin liittyvistä harjoituksista.

Duunipolku -hankkeen osapilotti Turun ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin yhteistyönä
toteutettiin vuosina 2018-2019. Pilotissa ohjattiin yhteensä 15 Turun ammatti-instituutin opiskelijaryhmää
liittyen yhteistoimintataitoihin ja työelämävalmiuksiin.
Ryhmiin osallistui yhteensä 200 ammatti-instituutin opiskelijaa eri aloilta ja 60 Turun ammattikorkeakoulun toiminnallisten menetelmien sosionomiopiskelijaa.

Duunipolulla -oppaassa keskitytään toiminnallisten harjoitusten kuvaamiseen ja niiden käytön ohjeistamiseen. Opas on tarkoitettu nuorten kanssa työtä
tekeville, opettajille, opoille ja koulukuraattoreille sekä
ohjaustyötä opiskeleville.

Piloteista tehtiin 12 raporttia, joista on kerätty Duunipolulla-oppaaseen ammatillisessa koulutuksessa
olevien oppilaiden ohjaukseen soveltuvia harjoitteita,
lomakkeita, vinkkejä ja linkkejä. Oppaan liiteosion keskustelu-, selkosanasto- ja hyvinvointilomakkeet ovat
kopioitavissa ja tulostettavissa omaan opetus- ja ohjauskäyttöön. Oppaasta löytyy myös aiheeseen liittyviä nettilinkkejä.

Turun ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin pilotissa Duunipolulla tarkoitetaan nuorten
työelämävalmiuksien kehittämistä koulutuksesta työelämään siirtymisen tueksi. Ammatillisen koulutuksen
reformissa työelämävalmiuksien kehittäminen on osa
ammatillista koulutusta.

Opas on julkaistu sähköisesti:
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167422.pdf
Pilottia varten kysyttiin vuonna 2018 Turun ammatti-instituutin
henkilökunnalta
kehittämistoiveita.
Pidimme kolme yhteissuunnittelutapaamista projektitiimin, opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän ja
päällikkötiimin kanssa.

” Toiminnallisuus on hyvä juttu. On mukava
tehdä jotain, eikä vaan kuunnella.”
(Amisprojekti 1. nuoren kommentti)

Yhteiskeskusteluissa toisen asteen koulutuksen
kehittämishaasteiksi nousivat erityisesti;

Toiminnalliset menetelmät:
Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan laajaa kirjoa
erilaisia luovia ja osallistumista aktivoivia menetelmiä.
Toiminnallisten menetelmien tarkoituksena on luoda
puheen lisäksi muitakin tapoja olla vuorovaikutuksessa itseen ja muihin ihmisiin. Toiminnallisilla menetelmillä harjoitellaan asioita konkreettisesti.

1. yleiset yhteistoimintataitojen ja niiden 			
ohjausosaamisen puutteet opetusryhmissä,
2. ammattikoulutuksen reformiin liittyvä uudistus
opiskelijoiden työelämätaitojen valmennuksesta
osana uusia opetussuunnitelmia sekä
3. maahanmuuttajataustaisen nuorten
integroituminen opetusryhmiin.
Yhteiset kokeilupilotit ja niiden pohjalta tehty opas liittyvät pyrkimykseen vastata yllä esitettyihin haasteisiin.
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Toiminnalliset menetelmät
opetuksessa:

Palaute toiminnallisista menetelmistä:
Toiminnallisten menetelmien ohjaamisen olennaisena osana on palautteen keruu, joka tehdään usein
myös toiminnallisesti. Osallistujia voidaan pyytää esimerkiksi valitsemaan listalta tunteita, joita ohjaus- ja
yhteistoiminta ovat herättäneet.

Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan nuorten aktivoimista ja osallistamista pohtimaan ja kehittämään
yksilöllisesti ja yhdessä vertaisryhmän kanssa omia
yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksiaan. Toiminnan
tuottamat kokemukset tuottavat sekä kognitiivisesti
että tunnekokemuksina vahvistavat oppimiskokemusta.

” Koimme helmihetkiä, joissa nuoret
tekivät oivalluksia, löysivät itsestään uusia
asioita, avautuivat ja tutustuivat toisiinsa.”
(Amisprojekti 3. Kaupallinen ala, ohjaajien kommentti)

DUPLOILUA HARJOITE
Yleinen tavoite
Tutustua toisiin tiimin jäseniin ja käsitellä jotain teemaa yhdessä.
Tarvikkeet
Kassillinen erilaisia Duplo Legoja, tavallisia ja hahmoja.
Ohjeistus

M I T Ä OPI T T I I N?

Osallistujat jaetaan 3-5 henkilön tiimeihin ja heille
annetaan pino duploja. Osallistujia pyydetään tekemään jonkin teeman mukainen asetelma tai kuvaelma, jonka tekemisessä kaikkien näkökulmat pitää
ottaa huomioon. Lopuksi teokset kuvataan ja niistä
keskustellaan. Mahdollisia annettuja teemoja: Hyvä
tiimi, hilavitkutin, hauskanpito, mielikuvitus, unelma
huomisesta, ympäristöahdistus, ympäristönsuojelu ym. tiimin työskentelyyn sopiva idea. Teeman voi
myös tiimi itse ideoida.

•

•

Ammatti-instituutin opiskelijat ja opettajat 		
on erittäin vastaanottavaisia ja innostuneita 		
sosiaalialan opiskelijoiden tuomasta 			
osaamisesta toiminnalliseen ryhmien 			
ohjaamiseen ja työelämätaitoihin liittyen.
Yhteistyö tulee jatkumaan edelleen hankkeen 		
päättymisen jälkeen.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•

Dubloilu harjoite Duunipolulla (esimerkki):
Harjoitteen tehtävänä oli tutustuttaa ja tiimiyttää
monialaista opiskelijaryhmää yhteistä työskentelyä varten. Työskentelyn teemana oli nuorten huoli
ympäristön ja maapallon tulevaisuudesta, koska oli
perjantai, Friday for Future ja opiskelijalakkopäivä
ympäristösuojelun puolesta. Osa opiskelijoista oli
lakkomarssilla ja kouluun tulijoille halusimme tarjota
mahdollisuuden ottaa kantaa asian puolesta. Lakkomarssilta saapuneet liittyivät omiin tiimeihinsä ja
osallistuivat teoksen viimeistelyyn.

Onnistuimme kokeilemaan monenlaisia 		
harjoitteita ja poimimaan niistä oppaaseen 		
parhaat nuorten ryhmien ohjaamiseen 		
soveltuvat harjoitteet.

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
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Jatkossa meidän pitää paremmin vielä ottaa 		
huomioon se missä vaiheessa opintoja
työelämätaitojen ohjausta on hyvä tehdä. 		
Esimerkiksi ennen työelämäjaksoja asiat ovat 		
ajankohtaisia ja tarpeellisia. Opiskelijoiden 		
opetussuunnitelmissa nämä asiat eivät aina ole
sopivassa kohdassa suhteessa nuorten 		
kokemaan oppimistarpeeseen.

CASE-KUVAUS

6. Tredusta tekijäksi työelämään -valmennus
työuraohjauksen tehopakettina
Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

hettämisenä sekä palkkatyönä. Opiskelijoiden tietoja
ja taitoja työllistyä laajennettiin valmennuksen neljän
keskeisen teeman avulla:

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa, on ollut
hankkeen alusta asti tarve edistää opetuksen ja koulutuksen työelämäläheisyyttä, työnantajien tarpeisiin
vastaamista sekä opiskelijoiden intoa ja kipinää ammattilaiseksi kasvamisessa. On huomattu, että valmistuvilla opiskelijoilla on vaikeuksia tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan, heillä on puutteita työelämätaidoissa
sekä ongelmia motivaation kanssa. Kehittämistarpeita
on kartoitettu työnantajien, oppilaitoksen henkilöstön
ja opiskelijoiden kanssa. Oppilaskunnan viesti oli selvä: työuraohjausta ja työnhaun taitoja pitäisi olla sisällytettynä kaikkien opiskelijoiden opintopolkuun.

•
•
•
•

Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Verkostoituminen
Työnhaun modernit kanavat ja keinot
Itsensä työllistämisen vaihtoehdot

Valmennuksen sisältö
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi sisälsi käytännössä CV:iden ja hakemusten sisällöllistä vahvistamista, erityisesti hankitun osaamisen ja kokemuksen
avaamista ja sanoittamista. Osaamisen näkyväksi tekemisessä käytettiin apuna Osaamisbotti –ohjelmistorobottia, joka on chat-pohjainen osaamisen ja motivaation tunnistamisen ohjelma. Se haastatteli opiskelijoita
heidän aikaisemmasta kokemuksestaan ja osaamisestaan. Itsetuntemuksen ja itsen kuvailun tukena käytettiin erilaisia luonne- ja persoonallisuuskartoituksia.
CV:itä ja hakemuksia oli mahdollisuus tehdä myös visuaalisina versioina. Lopuksi osaaminen ja CV koottiin
henkilökohtaiseen pilvipalveluun, jonka linkki lisättiin
QR-koodilla avattavaksi työnantajalle annettavaan
käyntikorttiin.

Hankkeen aikana huomattiin, että oppilaitoksen
urasuunnittelussa painottuvat vahva opinto- ja jatko-opinto-ohjaus. Jatkossa oppilaitokset saavat rahoitusta myös opintojen jälkeisestä työllistymisestä,
joten opinto-ohjauksen rinnalle on tullut tarve vahvistaa henkilöstön työurasuunnittelun osaamista. Yhteistyössä on todettu, että työurasuunnittelun pitäisi
alkaa jo heti ensimmäisestä vuodesta tarttuen opiskelijan alavalinnan kipinään ja motivaatioon. Työpaikalla
oppimisen mahdollisuudet tulisi valita henkilökohtaisesti sopiviksi nuoren tavoitetta vahvistaen. Ammatillisten taitojen lisäksi itsetuntemukseen liittyvien taitojen vahvistaminen tulisi olla osa opintoja.

Työnantajayhteistyö
ja
verkostoituminen
olivat keskeisiä tekijöitä valmennuksessa. Opiskelijat osallistuivat rekrytointitapahtumiin ja yritysvierailuihin. Piilotyöpaikkoja etsittiin Tampereen
kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden järjestämässä Vainu-työpajassa. Työnantajalle soittamista ja
hänen kohtaamistaan harjoiteltiin käytännössä ennen
rekrytointitapahtumia.

Tredusta tekijäksi työelämään
-valmennus syntyi vahvistamaan
työllistymistä
Tredusta tekijäksi työelämään -työnhaun valmennusta suunniteltiin ja opinnollistettiin valmistuvien
liiketalouden merkonomien sekä toisen vuoden ravintola- ja cateringalan opiskelijoiden kanssa. Työnhaun
ja työllistymisen taitoja kartoittaessa huomattiin, että
opiskelijoiden tiedot olivat perinteikkäitä ja kapeita:
työnhaku nähtiin CV:n ja hakemuksen tekona ja lä-

Työnhaun modernit keinot sisälsivät tutustumista sosiaalisen median hyödyntämiseen työn hakemisessa,
LinkedInissä verkostoitumista ja osaamisen näkyväksi
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Tärkeää työnhaussa ovat aktiivisuus ja sitkeys, ettei luovuttaisi heti.
tekemistä, blogi- tai kotisivupäivityksiä niiden nuorten
kanssa, joilla oli omaa harrastuneisuutta tavoitteen
mukaiselta alalta sekä henkilöstöpalvelu- ja keikkatyömahdollisuuksien kartoitusta.

Valmennuksen teemoista tuotettiin kuusi työnhaun
videota, jotka löytyvät Tredun opiskelijoiden työnhakuportaalissa osoitteessa https://duuniin.tredu.fi/.

Opiskelijat osallistuivat hankkeen ja työllisyyspalveluiden järjestämälle Itsensä työllistämisen roadshowlle,
jolla sai tietoa itsensä työllistämisen mahdollisuuksista, kuten kevytyrittäjyydestä, laskutuspalveluista ja
osuuskuntatoiminnasta. Roadshowta on kuvattu yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen osiossa laajemmin.

Sofia työllistyi ja iloitsee työyhteisöstään
”Tärkeää työnhaussa ovat aktiivisuus ja sitkeys, ettei
luovuttaisi heti”, kuvailee Sofia Helle työllistymistään
ja työnhakua yleisesti. Kun työpaikka ei ollut vielä varmistunut, otti Sofia itse yhteyttä Suomalaiseen kirjakauppaan ja tiedusteli, miten työnhaussa oli käynyt.
Tarina päättyi onnellisesti ja Sofia pääsi aloittamaan
työt kirjakaupassa.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen sekä siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet olivat nuorille
uutta asiaa.

Tulokset: Toista sataa opiskelijaa
vahvisti osaamisen tunnistamistaan ja
työllistymistään
Tredusta tekijäksi työelämään -valmennuksessa ja sen
pienemmissä teemakohtaisissa kesätyönhaun, osaamisen tunnistamisen, CV- ja hakemus -päivien valmennuksissa kävi yhteensä reilusti toista sataa opiskelijaa
prosessi- ja laboratorioalalta, liiketaloudesta, vaatetusalalta, ravintola- ja cateringalalta, lentokoneasennuksesta sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta.

CANVA

Visuaalinen työkalu esimerkiksi 		
CV:n ja käyntikortin suunnitteluun

INDEED

Mobiiliin ladattava työnhakusovellus,
joka hakee avoimia työpaikkoja
useasta hakukoneesta Internetistä

NOODI

Tulevaisuuden, koulutus- ja työurapolkujen suunnittelun kaveri

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•
•

Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvä ymmärrys
on perinteistä ja suppeaa.
Työnantajien kohtaamista, verkostoitumista ja 		
itsestä kertomista tarvitsee harjoitella.
Työttömyysturva ja itsensä työllistämisen keinot
ovat vieraita.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•

Opiskelijoiden osaaminen ja motivaatio tulivat 		
näkyviksi ja itseluottamus omiin taitoihin 		
vahvistui.
Opiskelijoiden työurasuunnittelun taidot 		
vahvistuivat.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•

Sofia Helteen uudessa työssä parasta ovat työkaverit sekä
kehittyminen myynnin ja asiakaspalvelun parissa. Sofia
kertoi, että Tredusta tekijäksi työelämään -valmennuksesta oli apua CV:n ja hakemusten tekemisessä, ja kurssi
auttoi pitämään yllä motivaatiota työnhakuun. Tärkeää
oli kuulla myös työnhakijaksi ilmoittautumisesta, työttömyysturvasta sekä työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuva: Annina Kipponen

•
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Työnhaun ja työllistymisen taitoja tulee 		
harjoitella opintojen alusta saakka esimerkiksi 		
työharjoittelupaikkojen hakuun liittyen.
Työurasuunnittelun ohjaaminen on resursoitava
ja otettava osaksi henkilökohtaista osaamisen 		
kehittämissuunnitelmaa.

CASE-KUVAUS

7. Opintojen aikainen varhainen tuki osaksi
opiskelijan ja henkilöstön arkea
Lilli Tolvila, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

pilaitoksen henkilöstön sisäinen kehittämishaaste on
tunnistaa laajemman ohjausotteen tarve aiemmin ja
tarttua tilanteisiin viiveettä asiat puheeksi ottamalla.

Duunipolku Tampereen ja Tampereen seudun ammattiopiston ravintola- ja cateringalan yhteistyö alkoi, kun
ravintola-alan koulutuksessa oli opiskelijoita, joiden
opinnot eivät eri syistä edenneet. Oppilaitoksen toimijat kokivat tarpeellisena lähteä mukaan hankkeen
kanssa tehtävään yhteistyöhön, saada uusia toimintatapoja kohdata opiskelijoiden moninaisia tilanteita.
Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen henkilöstö on ollut monen tasoisen muutosvaiheen keskellä
ja arki on ollut melko paineistettua. Myös opetus- ja
ohjaushenkilöstöllä on ollut suuria paineita selviytyä
arjesta ammattilaisina, jotka haluavat tehdä työnsä
hyvin. Opiskelijat, joiden tilanteet edellyttävät moniammatillista ja ulkoisten palveluiden heille soveltuvuuden selvittämistä, vaativat suurta yksilöohjauksen
aika- ja osaamisresurssia. Tässä tilanteessa todettiin,
että hankkeen avulla voidaan kokeilla sitä, miten yhteistyötä tehdään oppilaitoksen sisäisten ja ulkoisten
verkostojen välillä. Ohjausosaamisella on mahdollista
löytää ratkaisu nopeasti opiskelijan tilanteeseen ongelmien havaitsemisen jälkeen.

Näin toimien tuetaan opiskelijan polkua myös opintojen keskeytyessä ja uuteen vaiheeseen siirryttäessä.
Tällöin on aikaa opiskelijan omaan reflektointiin, mah-

”Monelle nuorelle nimenomaan onkin varmasti
tärkeintä tulla kuulluksi ja kohdatuksi omana
itsenään ilman tuomitsemista.”
Opiskelija 20 v.

dollisiin uusiin kokeiluihin ja tutustumisiin oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella. Erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden kohdalla tarvittava aika omien mahdollisuuksien selvittämiseen on paljon pidempi.
Kokeilun tuloksena kaksi kolmasosaa (n.70 opiskelijaa) ohjattavista löysi reitin oppilaitoksen sisällä.
Näistä opiskelijoista osa käytti ohjausprosessin aikana oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston palveluja
päätöksensä apuna ja tukena esim. terveys- ja sosiaalipalveluja sekä ammatinvalintapsykologin palveluja. Ulkoisten palvelujen tarvetta syntyi opiskelijoiden
haluttomuudesta käyttää oppilaitoksen sisäisiä palveluja tai ne eivät olleet opiskelijan käytettävissä juuri

Ohjauksen yhteistyökokeilu kesti reilun vuoden ajan
ja tänä aikana lyhyempi- tai pidempikestoisessa yksilöohjauksessa on ollut noin sata opiskelijaa. Yhteistyökokeilun ohjaukseen tuli pyyntöjä myös muiden toimialojen tahoilta, kun tieto mahdollisuudesta
oppilaitoksen sisällä levisi. Löysimme jo yhteistyön
alussa ratkaisuja haastaviinkin opiskelijatilanteisiin
yhdistämällä ohjaus- ja verkosto-osaamisemme oppilaitoksen kanssa. Suurin osa kokeilussa mukana
olleista opiskelijoista kertoi, että ulkopuolisen ohjaajan mukaantulo ohjausprosessiin oli uusi alku. Tällöin
ulkopuolisten palvelujen mahdollisuus konkretisoitui
omiksi vaihtoehdoiksi ja mahdollisuuksiksi. Toinen
merkittävä havainto oli se, että opiskelijat kokivat ulkopuolisen ohjaajan tulokulman neutraaliksi ilman
pelkoa, että käsiteltävät asiat vaikuttaisivat joko opintoihin tai arviointiin. Hankeen ohjaajalla ei ollut aiempaa ohjaushistoriaa opiskelijan kanssa ja siten
mahdollistui opiskelijan omaa toimijuutta aktivoiva ja
tukeva ohjausote ilman ennakkokäsityksiä. Opiskelijat
kokivat, että ohjaussuhde perustui nimenomaan heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja ajatuksiinsa. Op-

Kuuntele ote opiskelijan digimuotoon viedystä tarinasta.
http://tinyurl.com/y25qysm5
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silloin kun niitä tarvittiin. Kolmannekselle (n.35 opiskelijaa) kokeiluun osallistuneista rakennettiin polku
oppilaitoksen ulkopuolelle esim. työelämään, kuntouttaviin- tai erityisoppilaitoksen palveluihin. Jokaisen
ohjausprosessin yhdistävä tekijä oli katkeamaton ja riittävän pitkä ohjaus ja tuki hankehenkilön toimesta.

”Monesti elämässä tulee tilanteita, kun ei oikein
tiedä miten tulisi toimia tai ei uskalla ottaa
käytäntöön tekemiä päätöksiään ja mieluummin
jäisi jopa rypemään huonoihin olosuhteisiin,
kuin tekisi epäturvalliselta tuntuvia valintoja.
Silloin juuri sinusta ohjaajana on ollut
konkreettisinta apua.”
Opiskelija 18 v.

Moniammatillisten verkostojen yhteistyö korostuu
opiskelijalähtöisessä ohjauksessa. Kokeilun aikana
Tampereen Ohjaamo on kunniakkaasti yhdistänyt
monialaisesti eri toimijat. Yhden luukun periaatteella
käytössä on mm. sosiaali- ja etsivätyö, TE-toimiston
palvelut ja OMA- valmentajat. Ohjaamon koordinoitu
toiminta on ollut merkittävä opiskelijan ohjausprosesseja sujuvoittava tekijä. Aiemmin pirstaloituneet palvelut on koottu toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällaista
toimintatapaa kannatamme kehitettäväksi myös yli
30-vuotiaille aikuisille!

Varhaisen tuen alkulähteillä. Yhteistyön mahdollisuuksia ja toimivuutta kokeiltiin ravintola- ja cateringalalla
onnistuneesti vuoden 2018 aikana. Kuvassa Lilli Tolvila
ja Sirpa Vuolle. Kuva: Annina Kipponen.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•

Opiskelijalähtöiset ohjausprosessit ovat tuoneet myös
oppilaitoksen toimijoita oppilaitoksen ulkopuolisten
verkostojen yhdyspinnoille ja siten mahdollistaneet
osaamisen kehittymisen opetus- ja ohjaushenkilöstön
työssä.

•

Aito yhteistyö häivytti turhat rajat.
Yksikään opiskelija ei pudonnut 			
yhteistyökokeilun aikana.
Yhdistämään oppilaitoksen sisäiset ja ulkoiset 		
verkostot opiskelijan verkostoksi.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•
•

Ohjauskokeilun päättyessä DuuniPolku-hanke yhdisti
osaamistaan Tredun ohjauksen kehittämisen hankkeen kanssa. Yhteisenä tavoitteena on rakentaa loppuvuoden 2019 aikana koko Tredun kattava varhaisen
tuen toimintamalli. Varhaisen tuen toiminta korostaa
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sekä opiskelijan ja
OMA-opettajan yhteistyön merkitystä opiskelijan opintojen- ja urasuunnitelman etenemisessä. Tavoitteena
on systemaattisesti vähentää negatiivisia keskeyttämisiä vähintään oppilaitoksen asettamalle tavoitetasolle
ja ehkäistä syrjäytymistä. Yhteistyössä sujuvoitetaan
varhaisen tuen verkostojen toimintatapoja, koulutetaan ja sitoutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä varhaisen tuen toimintatapaan välittämisen kulttuuria rakentaen sekä julkaistaan Varhaisen tuen toimintamalli
-opas. Yhdessä toimien, digitaalisia välineitä mm. RETU-digitaalista palvelutarpeen arviointityökalua hyödyntäen, pystymme yhä paremmin toimimaan ennakoidusti nuoren tarpeita ja tavoitteita tukevasti.

Opiskelijoiden tilanteet ovat aina yksilöllisiä.
Kyse on aina opiskelijan verkostosta.
Välittäminen kantaa.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•
•
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Yhteistä tekemistä yhdyspinnoilla yhteisten 		
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Henkilöstön osaamista varhaisen tuen 			
toiminnassa.
Opiskelijajärjestelmän hyötykäyttöä varhaisen 		
tuen tarpeen tiedostamisen tukena.

LIITE SIVUT 5–8

Työnhakijan haastattelumalli

Haastattelumallin tarkoituksena on vahvistaa haastateltavan itseluottamusta ja motivaatiota ja lisätä hänen tavoitteellista toimijuuttaan.

Tämä työnhakijan haastattelumalli on kehitetty Turun ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen yhteistyönä 6Aika: DuuniPolku
-hankkeessa vuosina 2018–2019.

Haastattelumallia voidaan käyttää ohjaavan työntekijän apuvälineenä työllisyyspalvelujen asiakastapaamisissa. Mallin pohjalta voidaan myös laatia
haastattelulomakkeita asiakkaiden täytettäväksi työllisyyspalvelujen erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Haastattelumalli perustuu motivoivan haastattelun
menetelmiin sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Taustatiedot
3.		Mitä koulutuksessa, työelämässä ja muualla
elämässä hankittuja tietoja, taitoja ja
osaamista sinulla on (ml. kotona, perheelämässä, harrastuksissa ja sosiaalisessa
elämässä hankitut tiedot ja taidot)?

1.		Mikä on keskeisin koulutuksesi (oppilaitos,
koulutus tai tutkinto, koulutuksen kesto,
päättymisvuosi)?
Kysymyksen tarkoituksena on kerätä tiedot haastateltavan koulutuksesta, jos ne eivät ole haastattelijan
tiedossa. Kysymys voi toimia samalla keskustelun
avauksena.

Kysymyksen tarkoituksena on kerätä tiedot haastateltavan osaamisesta.
Muualla elämässä hankittujen tietojen ja taitojen
osalta haastattelija voi antaa esimerkkejä kotona,
perhe-elämässä, harrastuksissa ja sosiaalisessa elämässä saatavista taidoista, esim. lastenhoito, ruuanlaitto, siivous, ompelu, korjaus- ja remontointitaidot,
digitaidot ja vieraiden kielten osaaminen.

Jos haastateltavan koulutustiedot ovat haastattelijan
tiedossa, haastattelija voi keskustelun avauksena
esittää niistä lyhyen yhteenvedon.
2.		Mikä on keskeisin työkokemuksesi (työnantaja, tehtävä tai tehtävät, työsuhteen kesto,
päättymisvuosi)?
Kysymyksen tarkoituksena on kerätä tiedot haastateltavan työkokemuksesta, jos ne eivät ole haastattelijan
tiedossa.

Kysymyksen tavoitteena on ohjata haastateltavaa
kiinnittämään huomiota ja tiedostamaan, miten
paljon erilaisia tietoja, taitoja ja osaamista hänellä
on. Samalla tavoitteena on lisätä haastateltavan
itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta.

Jos haastateltavan työkokemustiedot ovat haastattelijan tiedossa, haastattelija voi esittää niistä lyhyen
yhteenvedon.

Jos haastateltavan koulutus- ja työkokemustiedot ovat
haastattelijan tiedossa, haastattelu voidaan aloittaa
myös suoraan tällä kysymyksellä.
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Nykytilanne ja tavoitteet

Kysymyksen tavoitteena on kartoittaa haastateltavan
mielialaa ja elämänasennetta.

4.		Millaisena koet elämäntilanteesi tällä hetkellä?
Valitse sopivin seuraavista.

5.		

Kysymyksen jatkoksi voi kysyä, miksi haastateltava
kokee tällä hetkellä elämäntilanteensa kuvioista
valitsemallaan tavalla. Haastateltavan vastausten
perusteella voidaan saada tarkempaa kuvaa hänen
elämäntilanteestaan, mielialastaan ja elämänasenteestaan.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet
elämässäsi lähivuosina? Valitse seuraavista.

(17) sosiaalisten suhteiden selvittäminen
(18) suomen kielen taidon kehittäminen

(01) ammatillisen tai muun koulutuksen
hankkiminen

(19) taloudellisen tilanteen selvittäminen
(20) terveydentilan tai toimintakyvyn kohentaminen

(02) ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen

(21) tietotekniikkataitojen kehittäminen

(03) arkielämän hallitseminen

(22) työllistymistä edistäviin palveluihin tai
toimenpiteisiin osallistuminen

(04) asumisen järjestäminen
(05) eläkkeelle siirtyminen

(23) työnhakutaitojen kehittäminen

(06) kuntoutuminen tai kuntoutusvaihtoehtojen 		
selvittäminen

(24) työpaikan hankkiminen
(25) uusien taitojen oppiminen tai hankittujen
taitojen kehittäminen

(07) lasten hoitaminen tai lapsista huolehtiminen
(08) menetyksestä toipuminen

(26) vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntapalvelun
suorittaminen

(09) muutto toiselle paikkakunnalle

(27) vapaaehtoistyöhön tai talkootyöhön
osallistuminen

(10) muutto ulkomaille tai oleskelu ulkomailla
(11) parisuhteen tai perhetilanteen selvittäminen

(28) varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaminen

(12) psyykkisen kunnon kohentaminen

(29) yritystoiminnan aloittaminen

(13) päihderiippuvuudesta tai muusta
riippuvuudesta irrottautuminen

(30) en tiedä

(14) rikoskierteestä irrottautuminen

(31) ei tavoitteita

(15) sairaan tai ikääntyneen omaisen huolto
tai hoitaminen

(32) muu tai muut tavoitteet, mikä tai mitkä?

(16) sairauksien hoito tai sairauksista toipuminen
Vaihtoehdot ovat aakkosjärjestyksessä ja joukossa on hyvin monenlaisia tavoitteiksi jäsennettyjä asioita. Tämän
on tarkoitus viestiä haastateltavalle, että hänen tavoitteidensa ei tarvitse liittyä suoraan työllistymiseen, vaan
elämässä voi olla monenlaisia tavoitteita ja monet asiat
voivat vaikuttaa lopulta välillisesti myös työllistymiseen.

Kysymyksen tarkoituksena on listata haastateltavan lähivuosille asettuvat tavoitteet.
Kysymykseen sisältyy implisiittinen oletus siitä, että haastateltavalla on tavoitteita. Tarkoituksena on saada haastateltava tiedostamaan, että hänellä on elämässään lähivuosille asettuvia tavoitteita, joihin hän pyrkii.

6. Mitä näistä tavoitteista haluaisit saavuttaa
osittain tai kokonaan lähimmän vuoden
aikana? Valitse edeltä.

Valmiit vastausvaihtoehdot helpottavat tavoitteiden jäsentämistä ja nimeämistä. Samalla ne auttavat haastateltavaa myös muistamaan asioita, joista hän muutoin
saattaisi unohtaa kertoa haastattelijalle.

Kysymyksen tarkoituksena on, että haastateltava
valitsee myöhemmin jatkokeskustelussa käsiteltävät
tavoitteet.
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Työllistymistavoitteet

8. Millä tai millaisella työnantajalla tavoitteenasi
on työskennellä tulevaisuudessa?

Seuraavat kolme kysymystä kysytään, jos työllistyminen on mukana haastateltavan lähivuosien tavoitteissa.

Ks. edellä.
9. Mitä tai millaista koulutusta mahdollisesti
tarvitset, jotta voit työskennellä tavoitteenasi
olevissa tehtävissä tai alalla?

7. Missä tehtävissä tai millä alalla tavoitteenasi
on työskennellä tulevaisuudessa?
Tämän ja seuraavan kysymyksen tarkoituksena on,
että haastateltava täsmentää ja konkretisoi työllistymistavoitteitaan.

Kysymyksen tavoitteena on, että haastateltava pohtii,
havaitsee ja yksilöi mahdollisia kouluttautumistarpeitaan. Jos koulutuksen hankkiminen ei edellä ollut
haastateltavan tavoitteena, se voi olla sitä näiden
työllistymistavoitteita täsmentävien kysymysten jälkeen.

Työhaastattelussa työnantaja yleensä haluaa valita
avoinna olevaan tehtävään sellaisen työnhakijan,
joka tietää, mitä hakee ja joka haluaa työhön juuri
avoinna olevaan tehtävään ja juuri työnantajan yritykseen. Tämä nousi selvästi esille haastattelumallin
kehittämistyön puitteissa toteutetuissa työnantajahaastatteluissa.

Jatkossa haastattelussa voidaan keskittyä tavoitteisiin, jotka haastateltava haluaisi saavuttaa osittain
tai kokonaan lähimmän vuoden aikana.

Hyödyt ja haitat

		

Asioita, joista voi joutua ainakin osittain luopumaan, voivat olla esim. vapaa-aika, perheen tai
läheisten huolenpitoon suuntautuva toiminta,
työttömänä tehty työ, harrastukset tai päihteidenkäyttö.

10.

Mitä etua tai hyötyä tavoitteiden saavuttamisesta sinulle olisi? Mitä hyvää saat, kun
saavutat tavoitteesi?

		

Tämä ja seuraava kysymys ovat nk. ambivalenssikysymyksiä. Niiden yhteisenä tarkoituksena on
herättää haastateltavassa sisäistä ristiriitaa, jonka
ratkaiseminen on tavoitteisiin suuntautuvan toiminnan edellytyksenä.

11.

Sisäistä ristiriitaa aiheuttaa se, että tavoitteiden
saavuttaminen toisi mukanaan paljon hyvää, mutta samalla se vaatii muutosta ja ponnisteluja ja
voi usein vaatia luopumista nykytilanteessa hyviltä
tuntuvista asioista.

Mitä muutoksia tavoitteiden saavuttaminen
vaatii elämässäsi? Mistä joudut mahdollisesti luopumaan, jotta saavutat tavoitteesi?
Mitä haittaa näistä muutoksista ja luopumisesta sinulle mahdollisesti olisi?

		

Ks. edellä.

13)

Mitkä asiat estävät tai rajoittavat sinua
tavoitteidesi saavuttamisessa?

		

Voimavarat ja rajoitteet
12)

Mitkä asiat auttavat tai tukevat sinua tavoitteidesi saavuttamisessa?

		

		

Kysymyksen tarkoituksena kartoittaa haastateltavan vahvuudet ja voimavarat.

Kysymyksen tarkoituksena kartoittaa haastateltavan rajoitteet.

		

		

Haastateltavan vastauksissa todennäköisesti nousee esille aiemmin käsitellyt haastateltavan tiedot,
taidot ja osaaminen.

Estäviä ja rajoittavia asioita voivat olla esim. terveydelliset ongelmat ja rajoitteet, sosiaalinen tilanne,
päihderiippuvuus ja puutteellinen suomen kielen
taito.

		

Kysymyksen yhteydessä voidaan käsitellä sitä,
miten rajoitteita voitaisiin poistaa, miten niiden
vaikutusta voitaisiin vähentää tai miten ne tulisi
ottaa huomioon, jotta haastateltava etenisi kohti
tavoitteitaan. Samalla jonkin rajoitteen poistaminen tai rajoitteen vaikutuksen vähentäminen voi
muodostua haastateltavan yhdeksi tavoitteeksi.

		

Kysymyksessä tavoitteena on antaa haastateltavalle tunne siitä, että rajoitteet ovat voitettavissa ja
että hänellä on mahdollisuus edetä tavoitteissaan
rajoitteista huolimatta.

Lisäksi vahvuuksia voivat olla haastateltavan
henkilökohtaiset ominaisuudet, esim. ahkeruus,
järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, luovuus ja sosiaaliset taidot. Voimavaroja puolestaan voivat olla
esim. hyvä terveys, toimiva parisuhde sekä perheen
ja läheisten antama tuki. Näistä vahvuuksista ja
voimavaroista haastattelija voi antaa vihjeitä ja
esimerkkejä haastateltavan avuksi.
		

Kysymyksen tavoitteena on herättää haastateltavaa havaitsemaan ja tiedostamaan, miten paljon
vahvuuksia ja voimavaroja hänellä on. Samalla
tavoitteena on lisätä haastateltavan itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta.
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Tavoitteiden saavuttaminen
14)

Kuvittele tilanne, että olet saavuttanut tavoitteesi. Millainen tilanne se olisi?

		

Tämä on nk. ihmekysymys. Sen tarkoituksena on
saada haastateltava unelmoimaan tilanteesta,
jossa hänen tavoitteensa ovat toteutuneet.

		

Tavoitteena on, että haastateltavan kokiessa
ajatuksissaan tavoitteiden saavuttamisen tuomaa
tyytyväisyyttä ja mielihyvää, hän alkaa kokea yhä
enemmän tyytymättömyyttä nykytilanteeseensa.
Tämän on tarkoitus lisätä haastateltavan motivaatiota tavoitteisiin suuntautuvaan toimintaan.

15)

17)

Kysymyksen tarkoituksena on listata ne konkreettiset asiat, jotka haastateltavan tulisi tehdä
lähikuukausien aikana, jotta hän etenisi kohti
tavoitteitaan.

Mitä pitäisi tapahtua ja mitä voisit itse tehdä, jotta saavuttaisit tavoitteesi?
Kysymyksen tarkoituksena on listata ne konkreettiset asiat, jotka pitäisi tapahtua ja jotka haastateltavan tulisi tehdä, jotta hän saavuttaisi tavoitteensa.

16)

18)

Millä tavoin erilaiset työllistymistä edistävät
ja muut palvelut voisivat auttaa sinua parhaiten tavoitteidesi toteuttamisessa?

		

Kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa, millaista
apua ja tukea haastateltava näkee tarvitsevansa,
jotta hän etenisi kohti tavoitteitaan.

		

Tämän jälkeen haastattelija voi tiedottaa haastateltavalle tarkoituksenmukaisista palveluista ja ehdottaa hänelle palveluja, jotka parhaiten vastaavat
hänen tarpeitaan.

		Haastattelun pohjalta voidaan laatia suunnitelma siitä, mitä haastateltava tekee lähikuukausien aikana edetäkseen kohti tavoitteitaan ja
millä tavoin erilaiset palvelut auttavat ja tukevat
häntä siinä.

Mitä olet tähän mennessä itse tehnyt saavuttaaksesi tavoitteesi?
Kysymyksen tarkoituksena on listata ne asiat, jotka
haastateltava on jo tehnyt saavuttaakseen tavoitteensa.

		

Mitä voisit itse tehdä seuraavaksi saavuttaaksesi tavoitteesi?

Samalla kysymyksen tavoitteena on ohjata haastateltavaa kiinnittämään huomiota ja tiedostamaan,
että hän on jo tähän mennessä tehnyt asioita
saavuttaakseen tavoitteitaan. Tämän on tarkoitus
lisätä haastateltavan itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta ja antaa hänelle uskoa ja luottamusta siihen, että hän kykenee jatkossakin tekemään
tavoitteidensa saavuttamiseksi tarvittavia asioita.
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ARTIKKELI

Osaajia yrityksiin
työelämän muutoksessa
Miia Narkaus, BusinessOulu työllisyyspalvelut

Työelämän monimuotoisuus

kehitetty erilaisia sovelluksia esimerkiksi työpaikkojen
löytymiseen ja osaamisen kehittymisen seuraamiseen. Työmarkkinat tarvitsevat tekoälyn valjastamista
työnantajan ja työntekijän parempaan ja helpompaan
kohtaamiseen. Tekoäly voi toimia palvelujen tukena
joustavoittamassa toimintaa, ajantasaisen tiedon välittäjänä eri osapuolten välillä ja työnhakijoiden apuna
työnhaun viidakossa.

”Digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos mullistavat työelämää. Osa perinteisistä
töistä katoaa, mutta myös uudenlaisia töitä syntyy. Työ ei
kuitenkaan kohtaa tekijäänsä yhtä helposti kuin ennen.”
(Sitra, Työelämän taitekohdat.)
Työelämämme on hyvin monimuotoista. Se muuttuu
ajan myötä; tietyillä aloilla työpaikkoja häviää ja uusia
syntyy, useat työtehtävät monialaistuvat ja osa muuttuu digitalisaation myötä. Joillakin aloilla on vetovoimaa, kun taas toiset alat eivät saa riittävästi työntekijöitä. Kohtaanto-ongelmasta puhutaan läpi Suomen.
Kuinka saada työ ja tekijät kohtamaan paremmin, jotta joka työlle olisi tekijänsä?

Kansallisella tasolla väestön ikärakenne vaikuttaa
työelämän muutokseen. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työelämässä on sen jälkeen lukumääräisesti
pienempi sukupolvi. Tarvitsemme kaikki voimavarat
käyttöön säilyttääksemme kansantalouden kilpailukyvyn ja parantaaksemme työn tuottavuutta. Riittävä
työvoima ja korkea työllisyys takaavat viime kädessä
työelämän laadun myönteisen kehittymisen. Hyvin
toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä, ovat hyvän työelämän edellytyksenä. Ne palvelevat
asiakkaitaan ja menestyvät taloudellisesti. Hyvin toimiva työpaikka on myös ketterä ja vastaanottavainen
henkilöstön tarpeille. Se kohtaa ihmisen ja näkee työpaikalla olevien ihmisten toiminnan. (TEM, Työelämän
kehittämisstrategia.)

Globaalit markkinat ja teknologian mahdollistamat
muutokset muokkaavat työn sisältöä ja toimialoja. Uusia mahdollisuuksia on otettu yrityksissä innolla vastaan, vaikka toisaalta pelätään ammattien katoamista
tai robottien ilmestymistä ihmisten tilalle. Työntekijöiltä vaaditaan erikoistunutta osaamista ja jatkuvaa
muutosvalmiutta. (TEM, Alasoini & Houni 2019, 6-9.)
Tekoäly ja digitalisaatio kannattaa nähdä mahdollisuutena. Tekoälyn mahdollisuudet alkavat siitä missä
ihmismielen rajoitukset ja rutiinit tulevat vastaan. On

Työelämään tarvitaan joustavia uudistuksia siten, että
vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua
ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneena. Osaava työvoima ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehtiminen ovat avainasemassa menestyvissä
työpaikoissa. Osaava työvoima omaksuu uusia taitoja
ja vastaa työn muutoksiin. Osaamisen kehittäminen
ja sen tukeminen työssä korostuu. Työvoiman kouluttautuminen ja työssäoppiminen ovat työllistymisen
edellytyksiä muuttuvassa työelämässä. (TEM, Työelämän kehittämisstrategia, 2-11.) Uudenlainen työ vaatii uudenlaista osaamista sekä mekanismeja yhdistää
työn kysyntä ja tarjonta. Suurissa muutoksissa tarvitaan motivaatiota ja innostusta uusien taitojen ja jopa
uuden ammatin hankkimiseen sekä joustavuutta ja
kykyä sietää epävarmuutta.
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Uusi työntekijä työpaikalla

Työssä pysymiseen tulisi myös kiinnittää huomiota
työelämän muutoksista puhuttaessa. Mitkä seikat saavat työntekijän motivoitumaan ja jaksamaan työssään
pitkäänkin? Toisille riittää samoissa työtehtävissä pysyminen, kun taas toisille motivoivaa on saada uusia
haasteita, päästä työuralla etenemään tehtävästä toiseen tai nykyisestä työasemasta korkeampiin asemiin.
Uuden työntekijän sitouttamisessa tulee huomioida
yksilölliset seikat, kuten työntekijän osaamisen kehittäminen ja kasvun paikkojen tarjoaminen yrityksen eri
tehtävissä sopivissa kohdissa.

Yritykset tarvitsevat osaajia, joita etsitään avoimilla työnhakuilmoituksilla, LinkedIn:sta, puskaradiosta, henkilöstöpalveluyritysten ja verkostojen kautta.
Rekrytoinnissa työhakemuksen ja CV:n perusteella
haastattelun sopiminen on arkipäivää. Osa yrityksistä näkee työnäytön uutena mahdollisuutena löytää
työntekijä. Työnäytössä työnhakija saa näyttää osaamisensa aidoissa työtehtävissä tai tekemällä esimerkiksi yritykseen jonkin projektin. Työnantaja saa suoran näytön työntekijän osaamisesta työnäytössä ja
voi tämän pohjalta tehdä ratkaisun uuden työntekijän
palkkaamisesta.

Edellä mainitut seikat tapahtuvat työelämän ihannetapauksissa, yritysten ja työpaikkojen joukkoon sopii monenlaista. On monia aloja, jotka eivät vuosien
saatossa muutu eikä niiden välttämättä tarvitsekaan

Uuden työntekijän löydyttyä yritykset ovat valmiita
muuttamaan työn kuvaa työntekijälle sopivaksi. Työn
aloituksessa huomioidaan työntekijän osaaminen,
taidot ja kehittymisen kohdat. Voidaan miettiä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja huomioida uuden
työntekijän uudet tavat tehdä työtä. Uusi työntekijä
voi tuoda paljon uutta osaamista ja erilaisia uusia toimintatapoja työpaikalle. Joustavat ja oppivat työpaikat
sekä työyhteisöt osaavat sovittaa hyvät puolet vanhoissa ja uusissa työn tekemisen tavoissa yhteen. Työyhteisö ottaa uuden työntekijän vastaan ja muuntuu
sen mukaisesti. Työyhteisön rooli perehdyttämisessä
ja vertaistuen antamisessa on tärkeä. Työyhteisöihin
mahtuu erilaisia työntekijöitä ja osaamisen tasoja, jokaiselle on sopivasti työtä. Työyhteisöjen toimivuus ja
työhyvinvointi ovat avainasioita, joista työpaikkojen
tulee huolehtia.

”Uuden työntekijän löydyttyä yritykset
ovat valmiita muuttamaan työn kuvaa
työntekijälle sopivaksi.”

muuttua. Tietynlainen eteenpäin meno ja kehittyminen sekä nykyajassa mukana pysyminen ovat silti joka
alalla ja työpaikassa tarpeen. Työelämässä tarvitaan
monentasoisia ja monenlaisia työpaikkoja. On perus- ja korkean tason työtä sekä kaikkea siltä väliltä.
Tarvitaan oppimisen mutta myös huippuosaamisen
paikkoja. Työaikoja voidaan muuttaa siten, että jokaiselle löytyisi sitäkin kautta sopiva työ. Osatyöajoilla
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Yritysten yhteiskuntavastuu

voitaisiin työtä jakaa ja täten saada työtä riittämään
useammalle henkilölle. Osatyöaika voisi toimia tukena
opiskeluun, lasten hoitoon ja työssä jaksamiseen.

Yritysten yhteiskuntavastuu voidaan eritellä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. ”Jotta yritys on elinvoimainen ja menestyvä
myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys on kannattava ja kilpailukykyinen.”,
sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto (Elinkeinoelämän
keskusliitto, Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä)

Työ- ja elinkeinoelämän rakennemuutos on jatkunut
vuosikymmeniä ja jatkuu tulevaisuudessakin. Toimialojen ja toimipaikkojen muutoksista ollaan edetty
tehtävärakenteiden muutokseen. Suurin osa niistä
tapahtuu yritysten sisällä. Muutoksessa tulisi nähdä
myös eri työllisyysorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden toimivuus. (TEM, Työelämän kehittämisstrategia, 5-8.) Miten kaikki osapuolet pysyvät muutoksessa mukana? Miten pitkään työtä hakeneiden ja
vaikeasti työllistettävien muutosvalmius saadaan säilytettyä? Muutoksessa pysymiseen liittyy yksilön, kasvatuksen, oppilaitosten ja eri organisaatioiden yhteen
hiileen puhaltaminen ja yhdessä työelämämuutokseen vastaaminen.

Yksi tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta on työllistää
heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita. Onnistuneessa rekrytoinnissa yritys voi kasvattaa itselleen sopivan työntekijän perehdyttämällä
ja ohjaamalla. Silloin uusi työntekijä autetaan alkuun

Uusien työntekijöiden löytämiseksi tarvitaan tiivistä
yhteistyötä työmarkkinoiden, yritysten, työllisyydenhoidon toimijoiden ja oppilaitosten välillä. Lisäksi
tarvitaan ennakointia ja ennaltaehkäisevää otetta syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden välttämiseksi.
Tavoitetilassa osatyökykyiset ja erityistä tukea tarvitsevat saavat tukea eri palveluista ja jokaiselle pyritään
räätälöimään oma työpolku. Nuorille on kehitetty työllistymisen tueksi useita eri tukimuotoja, koska nuorten työttömyys on huolestuttavaa laajalti Suomessa.
Pitkäaikaistyöttömien työllistymiseksi mietitään useita
eri polkuja, esimerkiksi ryhmämuotoista ja yksilövalmennusta. Työnäyttö voidaan nähdä hyvänä osaamisen osoittamisen keinona, varsinkin silloin, jos sitä on
vaikeaa osoittaa paperilla. Kouluttautumiseen on useita reittejä, kuten työvoima-, täsmä-, oppisopimus- ja
omaehtoista koulutusta. Koulutuksia voidaan räätälöidä yritysten tarpeisiin ryhmä- ja yksilötasolla.
Koska työelämä muuttuu, työelämätaitojen hallitseminen on perusta muutoksista selviämiseen. Tärkeää on
hallita kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä itsensä
että asioiden johtaminen niin työssä kuin muussa elämässä. Koska työ muuttuu, korostuvat työstä toiseen
siirrettävät taidot ja tarvitaan luovia ongelman ratkaisu- sekä oppimaan oppimisen taitoja. Työn merkityksellisyys on tärkeää, sillä työ ja työssä käyminen tuovat
yksilölle hyvinvointia.
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Työ osana hyvinvointia

työssään, kohdataan työnhakija sellaisena kuin hän
on, annetaan aikaa osaamisen osoittamiselle ja luotetaan yksilön kehittymiseen. Yrityksestä löytyy herkkyyttä nähdä, mihin työntekijä pystyy nyt ja myös sen
mihin hän kykenee pidemmällä aikavälillä. Työntekijän osaaminen kehittyy ja hän etenee työssään. Yrityksessä tulee myös hyväksyä se, että on perustyöntekijöitä, joilla on halu pysytellä samassa työssä eikä
edetä esimerkiksi esimiestasolle. Sama suunta, yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet asetetaan uuden työntekijän kanssa yhdessä.

Työn tekeminen kuuluu olennaisena osana työikäisten elämään hyvinvointiyhteiskunnassa. Osallisuuden
kokeminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet tekemällä työtä kohentavat yksilön hyvinvointia.
Työttömistä työnhakijoista puhuttaessa tulee muistaa, että tämä ryhmä pitää sisällään erilaisin taustoin
olevia ihmisiä kuten nuoria vastavalmistuneita, alan
vaihtajia, rakenteellisista syistä työttömäksi joutuneita
ja hyvin heterogeenisistä syistä työelämästä pois joutuneita. Lisäksi on vaikeassa työmarkkina-asemassa
olevia henkilöitä, jotka voidaan integroida työelämään
mahdollistamalla erilaisia työpaikkoja ja –tehtäviä.

Työllistämisen vaikutukset laajemmassa mittakaavassa näkyvät pidemmällä aikavälillä. Palkatessa työttömän työnhakijan, yritys saa räätälöidysti uuden osaajan. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus hakea erilaisia
tukitoimia, esimerkiksi palkkatukea ja muita palveluja
liittyen uuden työntekijän osaamiseen vahvistamiseen. Työllistäminen vaikuttaa merkittävästi kuntien
talouteen leikaten työttömyyskuluja ja lisäten verotuloja.

Työllistämisen kentällä on tarpeen luoda erilaisia
mahdollisuuksia ja paikkoja osoittaa osaamista sekä
tuen muotoja. Tarvitaan avoimuutta ja yhteistä keskustelua. Yhteisesti tavoitteista sopiminen ja yhteiseen pöytään asioiden tuominen edistää työn ja työntekijän kohtaamista. Jokainen tarvitsee nähdyksi ja
kuulluksi tulemista. Uuden työn löytyminen voi merkitä kokonaan uuden elämän alkua.
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CASE-KUVAUS

1. Mitä on työssävalmennus?
Sanna Syrén, BusinessOulu työllisyyspalvelut

DuuniPolku Oulun osahankkeessa on kehitetty työssävalmennuksen malli vastaamaan yhtäaikaisesti sekä
työttömän työnhakijan että työnantajan tarpeisiin.
Työssävalmennus on tavoitteellista siirtymävaiheen
valmennusta työnantajan ja uuden työntekijän yhteistyöhön työllistymisen alkuvaiheessa. Valmennus
toteutetaan yrityksen toimintaympäristössä yhdessä
työnhakijan, työnantajan ja työyhteisön kanssa.

UUSI TYÖNTEKIJÄ
osoittaa ja sanoittaa osaamistaan vahvistaakseen työllistymistään yritykseen. Hän saa tarvitsemansa tuen ja perehdytyksen työyhteisöltä
ja valmentajalta sekä tarvittaessa mahdollisuuden koulutukseen.

Uusi työntekijä, työnantaja ja valmentaja yhteistyössä
asettavat tavoitteet, jotka liittyvät osaamisen lisäksi
työyhteisön toimivuuteen, työelämätaitoihin sekä hyvinvointiin. Tavoitteiden arviointi ja seuranta toteutetaan yhdessä yrityksen toimintaympäristössä.

VALMENTAJA
on BusinessOulu työllisyyspalveluiden nimeämä
henkilö, joka kartoittaa työnhakijan soveltuvuutta
ennen siirtymistä yritykseen, jalkautuu työllistymisen alkuvaiheessa yrityksen toimintaympäristöön
ja osallistuu kolmantena osapuolena tavoitteiden
seurantaan. Tukee työyhteisön ja työnhakijan
välistä vuorovaikutusta ja kommunikointia.

Työssävalmennuksessa on hyödynnetty arviointimenetelmää, joka osoittaa uuden työntekijän osaamista
ja soveltuvuutta yrityksen työyhteisöön. Menetelmä
mahdollistaa tavoitetyöskentelyn, avoimen keskustelun ja vuorovaikutteisuuden uuden työntekijän ja työyhteisön välillä.    

TYÖYHTEISÖ
osallistuu työnhakijan ja työyhteisön tavoitteiden asettamiseen. Saa menetelmiä työnhakijan
perehdytykseen, soveltuvuuden ja osaamisen
osoittamiseen sekä uuden työntekijän kohtaamiseen.  

TYÖNANTAJA
on yritys, joka työllistää uuden työntekijän. Yritys
saa valmennussetelin osallistuttuaan valmennukseen. Valmennusseteli maksetaan työnantajalle
valmennuksen päätyttyä. BusinessOulun nimeämä työllisyyspalveluiden valmentaja koordinoi
valmennuksen kulkua ja yhteistyötä työnantajan
ja työntekijän välillä.

41

mintatavoista ja tulevan työntekijän vastaanottavasta
työyhteisöstä. Yritys kertoo, että työporukka on heillä
hitsautunut yhteen ja uusi työntekijä halutaan ottaa osaksi toimivaa tiimiä. Yrityksen kommentti on
lupaava ja antaa toivoa työllistämiseen. Yrittäjä kiittää
siitä, että tunnemme työnhakijamme ja panostamme
heille sopivan työntekijän löytämiseen.

Sekä työnhakijoiden että työnantajien palautteiden
mukaan kokemukset työssävalmennuksesta ovat olleet rohkaisevia. Työssävalmennus mahdollistaa heti
yhteistyön alussa asioiden puheeksi oton. Kaikilla
osapuolilla on mahdollisuus tuoda tarpeita ja toiveita
esille. Valmennuksen aikana syntyy luottamussuhde,
joka mahdollistaa myös keskinäisen reflektion sekä
vastavuoroisen palautteen, ja tukee siten ihmisten välistä toimintaa. Kolmannen osapuolen tuki on koettu
hyödylliseksi yhteistyön sujuvoittamiseksi erityisesti
työllistymisen alkuvaiheessa työnhakijan siirtyessä yritykseen.

Yrittäjälle kerrotaan työssävalmennuksen tuomista
mahdollisuuksista sekä tuesta työllistämisen byrokratiaviidakossa selviytymiseen. Haluamme työllisyyspalveluissa panostaa työnhakija-asiakkaiden tarpeiden
huomioon ottamiseen. Vältämme vastakkain asettelua ja tuemme osapuolten ja toimijoiden puhaltamista yhteen hiileen. Puhelumme aikana selviää, että
puhumme yrittäjän kanssa samaa kieltä. Keskinäisen
ymmärryksen turvin yhteistyö on hyvä aloittaa.

Maaliin meni - onnistumistarina
työssävalmennuksen pelikentiltä
Tässä tarinassa on kaksi päähenkilöä, työtön työnhakija, työnhakijan työllistävä yritys sekä sivuhenkilönä
valmentaja. Tarina on sarja tapahtumia ja kohtaamisia, jotka johtavat työllistymiseen työssävalmennuksen keinoin.

Työttömien työnhakijoidemme joukosta löytyy muutama yritykseen soveltuva työnhakija. Työnhakijoita
yhdistää pitkittynyt työttömyys, halu työllistyä nopeasti, myönteinen suhtautuminen uuden oppimiseen
sekä hyvät kädentaidot. Yritys edustaa alaa, johon
ei ole olemassa varsinaista koulutusta, joten uuden
työntekijän perehdytys vaatii aikaa työyhteisöltä. Saavuttaaksemme onnistuneen työllistymistarinan,
kartoitamme työnhakijan osaamisen, vahvuudet ja
kehittymiskohteet silmällä pitäen yrityksessä avoinna
olevaa työpaikkaa. Tässä vaiheessa kunnioitetaan sitä,
että työnhakija toimii myös itse tiedontuottajana ja
oman elämänsä asiantuntijana. Asiakkaalle kerrotaan,
mitä työssävalmennus hänen kohdallaan tarkoittaa,
miten koko prosessi etenee, miten hän itse voi työllis-

Yritysyhteistyömme on tuottanut tulosta. Saamme
oululaiselta yritykseltä sähköpostin, jossa haetaan pitkäaikaista työntekijää. Viestissä todetaan, että työ on
fyysistä, joten tärkeämpää on sitoutuminen ja fyysinen kunto kuin esimerkiksi ikä tai sukupuoli. Kyseinen
viesti laittaa työssävalmennuksen rattaat liikkeelle.
Valmentaja ottaa oitis puhelimitse yhteyttä yritykseen
ja kartoittaa yksityiskohtaisesti, mitä osaamista tarvitaan ja mitä konkreettisia työtehtäviä tuleva työntekijä
tulee tekemään. Samalla keskustellaan yrityksen toi-
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Vauhtiin on siis päästy, mutta maaliin pääsy
vaatii vielä töitä, kaikilta osapuolilta.

teisössä. Mikäli tilanne edistyy, valmennussopimus
vaihtuu kuukauden työkokeilun jälkeen työsopimukseksi.

tymiseensä vaikuttaa ja miten työllistymiseen liittyvää
tietoa kootaan matkan varrella. Tulevaan onnistumistarinaan tarvitsemme faktoja, oikea-aikaisuutta ja selkeää etenemissuunnitelmaa.

Työllistymisen vauhti kiihtyy kohtaamisten sarjaan,
kun varsinainen työssävalmennus alkaa. Istumme
kaikki saman pöydän ääreen ja aloitamme yhdessä
kirjaamaan mitä konkreettisia työtehtäviä Aleksi yrityksessä tekee, miten työyhteisö on mukana perehdytyksessä ja ohjauksessa ja mitä Aleksilta työpaikalla
odotetaan. Yritys kertoo yleisistä pelisäännöistä ja
valmentaja tulevista tapaamiskerroista, joissa yhteis-

Lopullista työnhakijan valintaa helpottaa työllisyyspalveluiden verkostosta ja sidosryhmiltä saatu palaute
esim. kuntouttavasta työtoiminnasta ja työkokeilusta.
”Sitoutunut, luotettava ja porukan hiljaisin”, on palaute valintaamme kohdistuvasta työnhakijasta, tässä tarinassa kutsumanimellä kulkevasta Aleksista. Aleksilla
on keskiasteen koulutus, pitkä työttömyysputki, eikä
yhtään työkokemusta. Tämän siirtymävaiheen avulla
Aleksilla on mahdollisuus irtautua taloudellisesta ahdingosta ja päästä takaisin itselleen tärkeän harrastuksen pariin. Sukulaisillekin olisi välttelyn sijaan jotain
kerrottavaa: ”minulla on työpaikka”.
Tultuaan valituksi yrityksen tarjoamaan työpaikkaan,
Aleksi on jo ylittänyt työllistymisen starttiviivan. Vauhtiin on siis päästy, mutta maaliin pääsy vaatii vielä
töitä, kaikilta osapuolilta. Valmentaja selvittää Aleksille tulevat askelmerkit, joista seuraavana on työhaastattelu yrityksessä. Takana Aleksilla on onneksi verryttelyosuus eli esivalmennus, jonka avulla saamme
hänen kehonsa ja mielensä virittäytymään tulevaan
yritykseen ja mahdolliseen työpaikkaan. Motivaatio
ja oma pystyvyydentunne ovat noususuuntaisia,
mutta silti tuleva työhaastattelu jännittää. ”En saa
haastattelussa sanaa suustani. Mitä siellä kysytään
ja mitä pitää vastata”, pohtii Aleksi. Valmennuksen
seuraava vaihe on laatia haastatteluun käsikirjoitus,
joka helpottaa kuumottavaa haastattelutilannetta.
Valmennuksen avulla päästään en tiedä – vastauksista
kohti täsmällisempiä kuvauksia omasta osaamisesta ja tavoitteista työllistymisessä. Vuorovaikutus- ja
kommunikointitaidoissakin näkyy ja kuuluu aiempaa
enemmän Aleksin persoonaa. Yritys kiinnostuu Aleksista ja sovitaan kuukauden työkokeilusta, jonka aikana osoitetaan työssävalmennuksessa hyödynnettävän
arviointimenetelmän avulla Aleksin soveltuvuutta ja
edistymistä yrityksen toimintaympäristössä ja työyh-
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Tässä tarinassa kaikki osapuolet pääsivät
maaliin.

tuumin arvioidaan ja seurataan yhdessä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Ensimmäisen arvioinnin
palautteessa todetaan muun muassa, että ”edistymistä
on nähty ja hienoa, että käyt kysymässä silloin, kun olet
epävarma toimintatavasta tai työtehtävästä”. Valmennuksen välitavoitteet asetetaan tuotetuntemuksen kehittämiseen ja asiakaspalvelussa toimimiseen. Toisessa kohtaamisessa toteutetaan väliarviointi, jossa sekä
yrityksen että Aleksin antamat arviot osuvat lähelle
toisiaan. Väliarviossa tulee esiin keskinäisen luottamuksen kehittyminen osapuolten välille ja se, että
Aleksi on mennyt eteenpäin. Koulutustakin jo suunnitellaan yrityksen taholta. Työssävalmennuksen etu
on se, että kummallekin osapuolelle luodaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, keskustella ja kuunnella
toinen toisiaan. Mahdollisiin ongelmiin ei jäädä kiinni
vaan pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja ja toimivia
keinoja. Mikäli valmentaja kykenee alkuvaiheessa tukemaan osapuolia keskinäiseen palautteen antoon ja reflektioon, askelmerkkien seuraaminen ja maaliin pääsy
on todennäköisempää.

Valmennuksen väliarvioinnissa Aleksi toteaa hyvinvoinnin osalta, että työporukka on tuonut energiaa ja
työ rakennetta arkeen. Itsetunto ja pystyvyyden tunne
on kohonnut pätevyyden tasolle. Aleksista on tullut
uusi osaaja yritykseen. Kolmen kuukauden panostamisen tuloksena Aleksi sai toistaiseksi voimassa olevan
työsopimuksen, yritys uuden osaajan ja valmentaja kokemuksen siitä, että työllistymisen kulmakiviin kuuluu
osaamisen osoittamisen lisäksi ihmisten välinen vuorovaikutus ja toiminta työpaikalla. Työllistymisen tuloksellisuuteen tarvitaan mitattavia tavoitteita ja näyttöjä
edistymisestä. Työssävalmennuksessa tähdätään
onnistumistarinoihin, työllistämisen laatuun ja toimiviin keinoihin työllistävissä yrityksissä.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•

Työnhakijan ja työnantajan kohtauttamisesta.

Vastaamaan sekä työnhakijan että työnantajan 		
palvelun tarpeeseen.

•
•

Alkukartoitus takaamassa työllistymisen ja 		
työllistämisen tuloksellisuutta.
Osoittamaan työssävalmennuksen mallin 		
vaikuttavuutta yrityksen toimintaympäristössä.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•
•
•

Hyödyntämään yrityksen toimintaympäristöä ja 		
työyhteisöä arvioinnin ja seurannan tukena.
Osallistamaan osapuolia tavoitetyöskentelyssä.
Lisäämään yrityksessä tapahtuvaa keskinäistä 		
vuorovaikutteisuutta.
Osoittamaan työnhakijan edistymistä ja 		
vahvistamaan yrityksen päätöstä työllistää 		
työnhakija.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•
•
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Työssävalmennuksen soveltaminen eri 		
siirtymävaiheissa.
Ennakoiva työllistyminen.
Tiedon siirtyminen työnhakija-asiakkaan mukana
työllistymisen tukemiseksi.

CASE-KUVAUS

Tampereella työnantajayhteistyö on ollut vahvassa roolissa hankkeen aikana. Yhteistyötä on tehty erilaisten nuorten työllistämisen verkostojen, ensimmäisiä töitä nuorille tarjoavien palveluiden ja yritysten kanssa. Ravintola-, sosiaali- ja terveyssekä teollisuuden aloilla on ollut selkeä työntekijäpula jo jonkin aikaa. Tekijöitä on vaikea tavoittaa, rekrytoida tai sitouttaa
työhön. Toisaalta näillä aloilla opiskelijat työllistyvät ongelmitta, mikäli työintoa ja osaamista on kertynyt opintojen aikana.
Sen sijaan opiskelijoiden, joilla on haasteita elämänhallinnan, mielenterveyden tai fyysisten sairauksien, opinnoissa etenemisen tai työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kohdalla, on vaikea työllistyä. Tähän väliin Tampereen osatoteutus on tarjonnut apua työllistämisen osaamisellaan ja moniammatillisella yhteistyöllä yhdyspinnoilla toimien.

2. Särkänniemen ravintoloihin tekijöitä – tekijöille
osaamista, osaamispisteitä ja työelämätaitoja!
Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Särkänniemen ja DuuniPolku –hankkeen yhteistyö
alkoi loppukeväällä 2018 tilanteessa, jossa Särkänniemen edustajat ilmaisivat TalentChain-verkoston tapaamisessa ongelmastaan rekrytoida nuoria
ravintola-alan kesätöihin alalla sijaitsevan työvoimapulan vuoksi. Kesätyön solmineista nuorista iso
määrä jättää tulematta tai siirtyy toiseen työhön
ennen kesätyön aloittamista. Nuorten työhön sitouttamiseksi ja rekrytointihaasteen ratkaisemiseksi päätettiin järjestää Tredun, Tamkin ja Ahlmanin ravintola-alan opiskelijoille sekä osaamista
jo hankkineille nuorille työnhakijoille suunnattu
ennakkohaku ja muokata osa työsuhteista oppisopimuksiksi. Näin ollen opinnot etenisivät kesätyön
ohella ja valmistuminen aikaistuisi työnteon ja ansainnan lisäksi.

Videolla Särkänniemen
keittiön vuoromestari ja
työpaikkakouluttaja Tuukka
Siltanen kertoo työnantajan
kokemuksia rekrytointiyhteistyöstä. Videoon pääset
klikkaamalla kuvaa.
https://youtu.be/NoHAKMlaiPY
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Ennakkohaku tarjosi opiskelijoille
etumatkaa ja apua työnhakuun

Ennakkohaku alkoi Särkänniemen pitämillä tiedostustilaisuuksilla oppilaitoksissa, minkä jälkeen työhakulomakkeen pystyi täyttämään Särkänniemen sähköisessä rekrytointikanavassa. Ravintolatyöntekijöiden
ikäraja laskettiin 16-vuoteen, mikä tarjosi myös alaikäisille työnhakijoille mahdollisuuden kesätyöhön.
DuuniPolku tarjosi hakijoille apua työhakemuksen ja
CV:n sekä hakulomakkeen täytön tueksi.

Ennakkohakua ja oppisopimuksia varten kartoitettiin osaaminen ja työtehtävät, joita Särkänniemessä
voi hankkia. Oppilaitoksen päässä sovittiin henkilöt,
jotka vastaavat oppisopimuksista, markkinoinnista ja
käytännön järjestelyistä Särkänniemen yhteistyöhön
liittyen. Opiskelijoille järjestettiin hygienia- ja alkoholipassikoulutuksia, jos ne vielä puuttuivat ja olisivat olleet este työhön pääsemiseksi.

Kesärekrytoinnista ja kesätöistä Särkänniemessä on tuotettu
videoita. Videoilla opiskelijat
kertovat työstään ja saamistaan mahdollisuuksista. Katso
youtubeen tehdyistä videoista
Roosan, Matiaksen ja Jennin
tarinat
https://youtu.be/LnnnYN3TIlM
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Tulokset: Onnistunut rekrytointimalli
on siirrettävissä myös muille aloille

M I T Ä OPI T T I I N?

Ennakkohaun jälkeen määräaikaan mennessä hakeneet kutsuttiin oppilaitoksen tiloissa pidettyihin
haastatteluihin. Hakijoita oli 80 kappaletta. Lopulta
ennakkohaussa rekrytoitiin noin 40 uutta työntekijää, joista noin puolet aloittivat työnsä oppisopimuksella. Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia
Ojansivu kertoi TalentChain –verkoston kickoff-tilaisuudessa olevansa tyytyväinen rekrytointikampanjan kautta saatuihin opiskelijoihin ja työnhakijoihin.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•

•

Uudenlaisen yhteistyön alussa tarvitaan 		
yrityksen ja oppilaitoksen väliin koordinoija, 		
joka tuntee molemmat toimintaympäristöt 		
mahdollisuuksineen.

Luomaan uusi toimintamalli, joka hyödyttää 		
opiskelijaa, yritystä ja oppilaitosta.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•

Yhteistyötä jatketaan kesän 2020 kesätyöhakuihin
liittyen ja laajentamista muille aloille pohditaan. Jo
kesäksi 2019 oli löytynyt myös liiketalouden merkonomeille välioppisopimusmahdollisuuksia mm. Koiramäen asiakaspalvelusta. Särkänniemi - yhteistyömallin kuvaamisen kautta samanlaista opiskelijan
opinnoissa etenemistä edistävää ja työnantajan tarpeeseen vastaavaa työllistämisyhteistyötä voidaan
järjestää myös muiden työnantajien kanssa.

•

Mallin käyttöönoton laajentamista yrityksen 		
sisällä eri toimialoille.
Mallin levittämistä muille toimialoille 			
oppilaitoksessa.

Case 2 kuvat: Särkänniemi Oy
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CASE-KUVAUS

3. Keikkatyön kautta ensi
askeleet työelämään

Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Suuri osa hyvinvointialojen työstä rakentuu yrittäjyyden varaan. Hiusala, jalkojenhoito- ja kosmetologipalvelut ovat tällaisia aloja. Silti yrittämisen näkökulma oli
jäänyt vähälle huomiolle ammattitaitojen opetuksen
ohessa. Toisaalta peruskoulusta tai lukiosta ammattia
opiskelemaan tulevilla on vähän tai ei lainkaan työkokemusta opintojen alkaessa, jolloin heidän on vaikea
kilpailla kokeneempien opiskelijoiden ja työnhakijoiden kanssa kesätyö- ja harjoittelupaikkahauissa. Näihin tarpeisiin halusimme tarjota opintojen alusta asti
mahdollisuuksia tutustua omaan alaan ja työnantajiin
käytännönläheisesti. Tarjosimme nuorille ja työnantajille tämän mahdollisuuden törmäämiseen ja tutustumiseen WorkPilots -keikkatyön avulla. Yrityksissä ja
työnantajilla on runsaasti työtä, jotka eivät edellytä
koulutusta, ja joista alaa opiskeleva voi saada ensimmäisiä aitoja työkokemuksia.

Työ löytää tekijän, nuori saa
CV-merkinnän
Work Pilots Oy, Tredu ja DuuniPolku pilotoivat hyvinvointialojen keikkatyöpoolia vastatakseen työnantajien ilmaisemaan tarpeeseen osoittaa keikkoja alan
opiskelijoille. Työnantajat, kotitaloudet tai yksityiset
asiakkaat tarjosivat keikkatöitä WorkPilots-sovelluksen kautta.
Ensimmäisessä vaiheessa keikkailu aloitettiin kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kanssa, joille pidettiin
lyhyt valmennus työelämätaidoista ja keikkatyöskentelystä. Valmennukseen osallistui noin 20 opiskelijaa,
joista seitsemän ilmoittautui heti pooliin.

Tredun matkailualan opiskelija Emilia Yliheljo on toiminut
hankkeelle nuorten työnteon lähettiläänä. Emilia on kertonut vinkkejä Instagramissa työpaikalla oppimiseen ja
hankkeen blogissa keikkatyön merkityksestä työllistymiseen liittyen. Kuva Emilia Yliheljo

Work Pilots -palvelun kautta tilaaja sai tarvitsemansa
nuoren tekijän ja tuli mahdollisesti työnantajana lähemmäs opiskelijaa. Yksityinen asiakas sai apua tai
arjen iloa nuoren kädentaidoista kotiin tai palvelutaloon. Nuori sai ensimmäisen työkokemuksen CV:hen
ja pystyi näyttämään potentiaalinsa työnantajalle jatkoa varten.
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työnantajat olivat aluksi kiinnostuneita keikkapoolin
rakentamisesta, mutta käytännössä laskuttaminen ja
vastuukysymykset koituivat esteeksi. Työnantajat olisivat toivoneet kokeneempia opiskelijoita, kun taas
keikkapoolin ideana oli tarjota ensimmäinen mahdollisuus alalle tulevalle nuorelle. Vastaavanlainen palvelu toimii kuitenkin logistiikan alalla autojen siirtoihin,
joten palvelulla on potentiaalia muissa yhteyksissä.

Keikkojen välitys, byrokratia ja maksut hyvinvointialan
keikkatyöpoolissa tapahtuivat Work Pilots - keikkatyösovelluksessa, johon työnantaja tai asiakas teki tilauksen ja suuntasi sen hyvinvointialojen opiskelijalle.
Poolin opiskelija luki työnkuvauksen, aikataulun ja tilauspaikan, ilmoittautui keikalle ja meni paikan päälle.
Keikan jälkeen nuori kuittasi työn tehdyksi, työnantaja
antoi palautteen nuorelle ja maksoi keikan sovelluksessa.
Hyvinvointipalveluiden keikat olivat esimerkiksi catering -palveluita, saattopalveluita, ulkoiluapua ja kotitöitä, kauneudenhoitoa, lasten- tai eläintenhoitoa tai
kaveripalvelua. Muuten keikkojen tarjoamisessa tarjonta voi olla hyvinkin laaja.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•
•

Tulokset: Nuorilla intoa ensitöihin,
työnantajat vielä varovaisia

Nuorilla on intoa tehdä työtä.
Työnantajat haluavat tarjota keikkoja alan 		
opiskelijoille, mutta silti ensisijaisesti tarjoavat 		
työmahdollisuutta valmiille ammattilaiselle.
Uusia avauksia tarvitaan opiskelijoiden 		
työllistämiseksi opintojen aikana.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

Tavoitteena oli alun perin rakentaa hyvinvointialoille
keikkapooli, jonka kautta opiskelijat saisivat hankittua
opintojen alusta saakka osaamista, joka hyväksyttäisiin osaksi opintoja opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppilaitos ei ollut kuitenkaan valmis näin suureen
pilottiin, mutta keikkatöiden pilotointi yhden luokan
kanssa onnistui.

•

Nuorten into ja taidot keikkatyöskentelyyn 		
vahvistuivat.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•

Haasteeksi pilotissa koitui kuitenkin sovittaa työnantajien ja opiskelijoiden aikatauluja yhteen, sillä opiskelijoiden oli vaikea lähteä koulusta päivän aikana. Alan
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Keikkailu opintojen alusta saakka vahvistaa 		
työelämätaitoja ja alaan kiinnittymistä. 			
Työmahdollisuudet tulee hyväksilukea osaksi 		
opintoja.

CASE-KUVAUS

4. Tredusta Duuniin -rekrytointitapahtumat
tuovat yritykset oppilaitokseen
Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Tredun, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja Tampereen osahankkeen voimin alettiin
järjestää Tredusta Duuniin –rekrytointitapahtumia
hyvinvointialoille. Tavoitteena oli vahvistaa yritysten
tunnettuutta jo opintojen aikana sekä mahdollistaa
opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiset hyvissä
ajoin ennen rekrytointitarpeita.

Kesän 2017 tiimoilla useampi sosiaali- ja terveysalan
yritys oli ottanut yhteyttä oppilaitokseen juuri ennen
kesälomia. Heillä oli kesärekrytointi kesken ja tekijöitä
ei ollut löytyä. Samaan aikaan oli tiedossa, että kaikki
töitä halunneet opiskelijat eivät olleet saaneet kesätöitä. Heitä ei enää kuitenkaan kesän kynnyksellä tavoitettu. Yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto

Tredusta Duuniin -rekrytointitapahtumissa on ollut noin 10-15
rekrytoivaa yritystä sosiaali-,
terveys- ja kasvatusaloilta. Työnhakijoina on ollut opintojen eri
vaiheissa olevia opiskelijoita sekä
jo valmistuneita työllisyyspalveluiden asiakkaita.
Tiia Lampela Touhulan päiväkodeilta on ollut alusta asti mukana
rekrytoimassa Tredusta Duuniin
-tapahtumassa. Tapahtuman
kautta on saatu keikkalaisia ja
harjoittelijoita päiväkoteihin.
Kuvat: Annina Kipponen

Pikahaastattelusta työsuhteeseen

”Työnantajalle rekrytointitapahtuma on mahdollisuus,
sillä kaikki hakijat ovat samassa paikassa. Jos on ollut
pidempi tauko työstä, esimerkiksi työttömyyttä, niin
rekrytointitapahtuma on hyvä keino tavata”, kertoo
Tiia Lampela, Touhula Saukonmäen päiväkodin pedagoginen johtaja. “Pikahaastattelussa voi lyhyessä
ajassa katsoa, keitä kutsutaan jatkohaastatteluun tai
suoraan sijaiseksi oppimaan käytännön työtä. Loistavia tyyppejä on löytynyt, noin parisen kymmentä
potentiaalista”, Lampela kiteyttää kokemuksiaan opiskelijoiden kanssa syksyllä 2018. Myös opiskelijoilla oli
myönteisiä kokemuksia työnantajien tapaamisesta
oppilaitoksessa: “On hyvä idea, että työnantajia tapaa
koululla.”

Tredusta Duuniin -tapahtumassa tarjottiin perinteisten messupisteiden lisäksi mahdollisuuksia tavata
kaksin työnantajan kanssa. Monella nuorella ei ole
kokemusta työnhausta, haastatteluista tai itsensä kertomisesta työnantajille, joten nuorille haluttiin tarjota
mahdollisuus harjoitella haastattelutilanteita. Samalla
työnantaja sai tilaisuuden tutustua opiskelijoihin kahden kesken tapahtuman aikana.
Onnistunutta kohtaamista varten järjestimme haastattelupisteitä rekrytointiständien taakse ja annoimme
työnantajille valmiiksi aikataulutetut haastattelukutsupohjat. Muutama yritys tarttui haastattelumahdollisuuteen perinteisten ständien lisäksi. Touhula -päiväkotiketju oli yksi pikahaastatteluihin tyytyväisistä
työnantajista jo ensimmäisessä tapahtumassa keväällä 2018.
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Oppilaitosyhteistyöllä lisää tunnettuutta
ja työnhakijoita

M I T Ä OPI T T I I N?

•

Työnantajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kaikkien Tredusta Duuniin -tapahtumien järjestelyihin ja
kohtaamisiin, mutta nuorten valmistautumattomuus
ja kokemuksen puute työelämästä ja työnhausta näkyivät työnantajapalautteissa. Työnantajat olisivat kaivanneet enemmän valmistumisen kynnyksellä olevia
opiskelijoita, joilla on halu työllistyä. Koululla oli paikalla pääasiassa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita, vaikka myös valmistuville oli laitettu kutsut
tapahtumaan. Sosiaali- ja terveysalalla suuri osa valmistuvista opiskelijoista löytääkin työtä ja opintojen
aikana työharjoitteluiden myötä, joten vapaina olevia
valmistuvia opiskelijoita ei koululla näkynyt.

•
•

Työnantajat toivovat mahdollisimman valmiita 		
opiskelijoita ja opintojen alussa oleville löytyy
vähemmän työmahdollisuuksia.
Nuoret tarvitsevat harjoitusta ja rohkaisua 		
työnantajien kohtaamiseen.
Opiskelijat ja työnantajat kohtaavat mielellään
oppilaitoksen tiloissa ja tapahtumaan kannattaa
kutsua jo valmistuneita alan opiskelijoita sekä
korkea-asteen opiskelijoita.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•

Tredusta Duuniin -tapahtumat ovat houkutelleet joka
kerta noin satakunta alan opiskelijaa paikan päälle.
Ensimmäisillä kerroilla kutsu lähetettiin myös alan
työttömille työnhakijoille, mutta osanottajajoukko ei
ollut kovin suuri. Opiskelijat ovat olleet haastatteluiden perusteella tyytyväisiä tapahtumiin. “Onnistun paremmin kasvokkain tavattaessa ja jutellessa kuin työhakemusta kirjoittaessa”, totesi ensimmäisen vuoden
lähihoitajaopiskelija tapahtuman annista. Alaikäiset
opiskelijat kuitenkin kokivat, ettei heille löytynyt kovin
helposti mahdollisuuksia kesätyöhön.

Tredusta Duuniin tapahtuma on juurtunut
oppilaitokseen ja nimi on otettu laajemmin
käyttöön oppilaitoksen työuratapahtumissa.
Työnantajat ovat saaneet uusia työntekijöitä. 		
Opiskelijat ja jo valmistuneet ammattilaiset
ovat löytäneet tapahtuman kautta työtä.

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•

Tredusta Duuniin -tapahtumien arvo työnantajalle
on Lampelan mukaan erityisesti tuntilaisten rekrytoimisessa: ”Jos löytää hyvän tyypin niin pitää tarttua.
Minulla oli tietokone mukana, joten pystyin heti ottamaan heidät remmiin. Kaksi sopparia syntyi jo rekrytapahtuman aikana.”
Tredusta Duuniin – rekrytointimalli jatkuu Tredun ja
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden
toimesta. Keväällä 2020 tapahtuma laajenee koskemaan useampaa toimialaa.
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Alkuvaiheen opiskelijoille tulisi
muotoilla yhdessä työnantajien kanssa 		
oppimismahdollisuuksia ja näytönpaikkoja 		
työpaikoilla.
Rekrytointitilanteita tulee harjoitella opettajan 		
johdolla ennen työnantajien kohtaamista.

YRITTÄJYYTTÄ
EDISTÄMÄSSÄ
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Jos edessäsi oleva tie on ilman esteitä,
olet todennäköisesti jonkun toisen kadulla.
Joseph Campbell
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ARTIKKELI

YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ
Ulla-Maija Koivula, Tampereen ammattikorkeakoulu • Päivi Laine, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työ on ihmisille paitsi toimeentulon myös hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde. Pahimmillaan se kuluttaa loppuun voimavarat ja terveyden (Rauramo 2017).

la? Yrittäjyyden opettaminen onkin vakiinnuttanut
asemansa koulutuksessa viimeisinä vuosikymmeninä.
Toimialasta riippumatonta yleistä yrittäjyyskoulutusta
alettiin järjestää 1980-alkupuolella. Sitä ennen oli vallalla käsitys, että yrittäjyyskoulutusta ei tarvita vaan
se saattaa jopa heikentää yrittäjyyshaluja. Yrittäjyyskoulutus alkoi kehittyä erityisesti 1990-luvun laman
myötä.

I Katsaus yrittäjyyskasvatukseen ja
-koulutukseen
Moni yrittäjä on oppinut yrittämisen elinkeinonaan
työskentelemällä omien vanhempiensa tai sukunsa
yrityksessä. Yritys on saatettu periä tai ellei suoranaisesti peritty, yrittäminen on perheyhteisössä opittu
tapa ansaita toimeentuloa ja tehdä itseä kiinnostavaa
työtä.

Yrittäjyyskoulutuksen sukupolvia
Yrittäjyyskoulutuksessa voidaan erottaa kolme eri
vaihetta (ks. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009;
Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007; Pache & Chowdury
2012.)

Pohjanmaa on Suomen yrittäjyysvaltaisin alue (Kuntakatsaus 2016.) Johtuuko tämä siitä, että yrittäjyys
”periytyy” vai ovatko pohjanmaalaiset erityisen yrittäjähenkisiä ihmisiä? Vai onko yrittäjyyskasvatus ja -koulutus jotenkin erityisesti hyvin hoidettua tuolla alueel-

1.) Yrittämisen taidot - Education for entrepreneurship
Ensimmäisessä vaiheessa, joka Suomessa tapahtui
1980-lopulla, luovuttiin yrittäjyyden piirreteorioista
ja yrittämisen ”biologisista” selitysmalleista ja alettiin
kouluttaa yrittäjyystaitoja. Koulutuksen sisällöissä korostuivat liiketoimintasuunnitelman laadinta, markkinointi ja taloushallinnan taidot. Keskiössä oli yrittäjyyteen liittyen valmiuksien edistäminen.
2.) Yritystaitoja yrittämällä – Education through
entrepreneurship
Toisessa vaiheessa, 1990-luvun lopulta, yrittäjyyskoulutuksissa alkoi korostua tekemällä oppiminen. Tästä
esimerkkeinä ovat esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia tai Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia, joissa opiskelijat perustavat
oman yrityksen ja oppivat yrittäjyystaitoja käytännön
tekemisen kautta. Vastaavia malleja on useissa ammattikorkeakouluissa.
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3.) Yrittäjämäinen toimintakulttuuri – Embedded
entrepreneurial learning environment

päristö saadaan sellaiseksi, että se tukee omaehtoista toimintaa, innovatiivisuutta, projektioppimista ja
yritysintentioita, toisin sanoen yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Kolmannessa vaiheessa, 2000-luvun loppupuolelta,
yrittäjyyskoulutuksesta siirryttiin enemmän yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyystaitojen oppimisen lisäksi
korostettiin yritteliäisyyden, sisäisen yrittäjyyden oppimista. Yritteliäisyys on sekä asenne että toimintatapa.
Huomio kiinnitettiin myös siihen, miten oppimisym-

Yrittäjyyskoulutuksessa ja – koulutuksessa opettajan
rooli voi painottua eri tavoin. Seuraavassa taulukossa
on Anderson & Jackin mallia (2008) mukaellut Lassila
(2016, 16).

Taulukko 1. Yrittäjyyskasvattajan roolien tyypittely (Lassila 2016.)
LÄHESTYMISTAPA

PÄÄTEHTÄVÄ

ESIMERKKEJÄ PEDAGOGISISTA RATKAISUISTA

Teoreettinen

Teoreettisen tietämyksen
lisääminen ja kehittäminen

Yrittäjyyden teoreettisen, abstraktin ja yleisen
tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen ja yhdistäminen perehtymällä yrittäjyystutkimuksiin ja
tieteellisiin keskusteluihin

Teoriaa soveltava

Analyyttisten taitojen
kehittäminen

Analyyttisten taitojen kehittäminen ratkaisemalla
ongelmia, analysoimalla yritystapauksia, liiketoimintasuunnitelmia, yrittäjien tarinoita, luennoitsijavierailuja

Tekninen

Tiedon soveltaminen

Nykyisten liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen ja muotoilu reflektoimalla ja hankkimalla
tietoa eri lähteistä, yrityspelit, virtuaaliympäristöt

Käytännönläheinen

Taitojen soveltaminen ja
käyttö

Työharjoittelu yrityksissä, mentorointi, yritysvierailut, tekemällä oppiminen, verkostoihin
osallistuminen

Luova, innovatiivinen

Luova toiminta, innovointi ja
havainnointi

Liikeideoiden luominen, liiketoimintakonseptien
esittäminen, vapaa ja luova ajattelu, vuorovaikutus, suulliset esitykset, työpajat, draama
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Yrittäjyyskasvatuksesta ja
-koulutuksesta aitoon yrittäjyyteen

Teoreettinen ja teoriaa soveltava painotus on tyypillisintä yliopistoissa toteutettavalle yrittäjyyskasvatukselle, kun taas tekninen ja käytännönläheinen
painotus on yleistä ammattikorkeakoulu- ja opistotasoisessa yrittäjyyskasvatuksessa tai eri hankkeissa toteutetuissa yrittäjyyskursseilla. Luova ja innovatiivinen
ote on osa niin sanottuja 21:n vuosituhannen taitoja
(21st century skills), joita jokaisessa koulutuksessa, ensimmäisestä kolmanteen asteeseen, pitäisi toteuttaa.
(AT21CS 2010)

Yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksia tulevaan toimintaan
yrittäjänä on tutkittu varsin vähän ja asia on enemmän
uskon kuin tutkimustulosten varassa. Tämä johtuu
siitä, että ajanjakso yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjätoiminnan välillä on usein pitkä. Yrittäjyysaikomuksia
selittävät myös monet muut tekijät kuin yrittäjyystaitojen ja -asenteen oppiminen. Aarnion (2015, 60) tutkimuksessa ”Opiskelijasta yrittäjäksi” on kehitelty malli
yrittäjyysaikomuksiin vaikuttavista tekijöistä. Malli on
jatkokehitelmä Kautosen (2013) mallista. (Kuvio 1)

Kuvio 1. Yrittäjyysaikomuksiin vaikuttavat
tekijät (Aarnio 2015, 60.)

Rationaalinen valinta:
odotusarvoinen hyöty
Demografiset tekijät sekä
arvio toimintaympäristöstä
Sosiaalinen paine
yrittäjyyteen

Yrittäjyysintentio

Arvio soveltavuudesta: tiedot,
taidot, yrittäjätyön luonne
Arvio ”pärjäämisestä”:
yrittäjän minäpystyvyys

Yrittäjyysintentioihin vaikuttavat paitsi tieto yrittäjyydestä ja siihen liittyvät tiedot ja taidot, myös käsitys
”minäpystyvyydestä”, sosiaalinen paine, toimintaympäristöarvio sekä odotusarvo yrittäjyyden hyödystä.
Yrittäjyyskasvatuksella voidaan oppia yrittäjyystaitoja,
mutta myös minäpystyvyyttä. (Johansen 2018.)

henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille.
(OKM 2017.) Tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat
yrittäjyydestä lisää tietoa ja opetusta kouluissa, erityisesti esimerkiksi riskinotosta, taloustaidoista ja epävarmuuden sietämisestä. (Kun koulu loppuu - nuorten
tulevaisuusraportti 2018.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Koulutusten yrittäjyyslinjaukset, 2017” ohjeistaa ja linjaa yrittäjyyskoulutuksia. Ne toimivat konkreettisena toiminnan
arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle,

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteutti yrittäjyyttä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa käsittelevän arvioinnin vuosina 2017–
2018 (Huusko et. al. 2018). Tutkimukseen osallistui
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Suomessa aloitti 30 169 uutta yritystä. Aloittaneiden
yritysten osuus koko yritysmäärästä oli 7,9 %. Koko
2000-luvulta lähtien uudet työpaikat Suomessa ovat
syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (Yrittäjyys
Suomessa 2019).

kaikkiaan 13 088 opiskelijaa ja tutkinnon suorittajaa
peruskoulutuksesta sekä yli 200 koulujen henkilökunnan edustajaa. Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyysopintoja suorittaneiden into aloittaa oma yritystoiminta tai olla mukana yritystoiminnassa oli lisääntynyt
neljäsosalla osallistujista, mutta viidenneksellä se oli
vähentynyt. Korkeakouluissa into yrittäjyyteen oli
lisääntynyt noin puolella ja vähentynyt noin kymmenellä prosentilla. (emt. 100, 120.). KARVIn tutkimuksen
mukaan palaute yrittäjyysopinnoiden laadusta, toteuttamista ja vaikuttavuudesta oli siten parempi korkeakouluasteella kuin ammatillisessa koulutuksessa. Osin
tähän vaikuttanee myös se tulos, että erityisesti ammattikorkeakoulutuksessa on myös opiskelijoita, jotka
tulevat amk-opintoihin nimenomaan hankkimaan yrittäjätaitoja (erityisesti liiketalouden koulutusohjelmiin).

Yrittäjäksi ryhtymiseen motivoivat monet eri tekijät.
Yrittäjyys tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden voiton
tavoitteluun, itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, tai
syynä yrittäjyyteen voi olla uhkaava työttömyys, viihtymättömyys olemassa olevassa työssä, etenemismahdollisuuksien puute tai sosiaalinen marginaalisuus.
Usein taustalla ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa tekijää,
vaan on kyse monen tekijän summasta. (Hytti, n.d.)
Yrityksen perustamisen lähtökohta on selkeä toiminta-ajatus, jonka pohjalta yrittäjä rakentaa hyvän liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Yrittäjätaitoja
voi oppia itsenäisesti - yritys erehdys mentaliteetilla,
ammatillisen tai muun koulutuksen yhteydessä suorittamalla esimerkiksi yrittäjätutkinnon, erilaisilla yrittäjäkursseilla, itseopiskellen, työssä, toisilta yrittäjiltä,
kuten mentoroinnin avulla.

Yrittäjyyskasvatuksella on merkitystä erityisesti yrittäjämäisen asenteen, yrittäjyyteen liittyvien taitojen
ja työelämäsuhteiden kehittymisen kannalta. Miten
tämä realisoituu käytännön yrittäjäksi ryhtymiseen
edellyttää myös muita yrittäjyyttä tukevia tekijöitä, kuten esimerkiksi yrittäjämyönteistä ja -tukevaa toimintaympäristöä.

Yrittäjyyden uudet muodot ovat niin sanotut ”sekatyöt”. Perinteisen yrittäjyyden rinnalle on tullut myös
niin sanotut epätyypilliset yrittäjyyden muodot. Globaalit trendit kuten väestön ikääntyminen, maahanmuutto, digitalisaatio muuttavat usein työn luonnetta.
Työ on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, projektimaista ja se edellyttää tekijältä yrittäjyyttä tai yrittäjämäistä asennetta palkkatyössä. (Korkeakoulutus

II Yrittäjyys työllistymisen muotona
Yrittäjä on itsensä työnantaja. Yrittäjän tärkein taito
on oman alan vahva ammatillinen osaaminen ja asiakasymmärrys. Hän on tehnyt osaamisestaan ammatin. Tilastokeskuksen (2018) mukaan vuonna 2017
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Mentorointiin tarvitaan avointa mieltä, innostusta ja toisen
ihmisen aitoa huomioonottamista.

Yrittäjyyden uusia muotoja (NewCo Helsinki 2017).

Moni maahanmuuttaja ei kuitenkaan työllisty koulutustaan vastaavaan työhön. (TEM 2019.) Suomessa
toimivat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät ovat lähtöisin
lähes 130:stä eri valtiosta. Yrittäjien yleisin taustamaa
on entinen Neuvostoliitto yli viidenneksen osuudella,
sitten Viro (14,1 %), Turkki (7,4 %) ja Kiina (4,9 %). (Luhtala 2018.)

• Franchising-yrittäjyys; Mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman omaa liikeideaa.

III Mentorointi yrittäjyyden tukea

ja tutkimus 2030 -luvulle.) Jotkut ammatit ovat myös
muuttuneet täysin yrittäjävetoisiksi, esimerkiksi yrittäjyys on lähes pakollista kampaajan ammatissa. Pitkät
työurat tulevat korvautumaan vaihtuvilla opiskelu-,
työura- ja yrittäjyysjaksoista.

• Kevyt yrittäjyys; Niin sanottu kevytyrittäjyys on
työn tekemisen muoto, jossa henkilö hankkii itse
työnsä ja määrittelee sille hinnan.

Mentorointitoiminta on tärkeässä asemassa uuden
yrittäjän kehittymisessä. Mentori on kanssakulkija,
luotsi, opas, ei opettaja eikä konsultti. Mentoroitavaa
henkilöä voidaan kutsua aktoriksi. Mentoroinnista on
useita määritelmiä, mutta ydin on, että kokeneempi henkilö opastaa alalle tulevaa tai ammatillisesti
uransa alkuvaiheessa olevaa. Mentorimalli on lähellä
tuhansia vuosia käytössä ollutta mestari-kisälli -mallia. (Lipponen 2014.) Mentorointi on ihmisten välistä
vuorovaikutusta, jossa tiedonvälitys ja oppiminen ovat
keskeisessä roolissa. Mentorointiin tarvitaan avointa
mieltä, innostusta ja toisen ihmisen aitoa huomioonottamista. Tärkeätä mentoroinnin aikana on saada
mentoroitavat oivaltamaan omaan uraansa liittyviä
keskeisiä asioita. (Luhanko-Aalto 2017.) Vuorovaikutus
kokeneemman mentorin (valmentajan tai fasilitoijan)
kanssa on keskustelua, ideointia, ajatusten pallottelua tai omien kokemusten reflektointia toisen kanssa.
(Otala 2018.) Mentorointia tarjotaan runsaasti yrittäjiksi aikoville tai jo yrittäjille. Suomessa on yksityisiä
henkilöitä, yrityksiä, järjestöjä, koulutusorganisaatioita, jotka tarjoavat mentorointia maksullisena tai maksuttomana palveluna.

• Sivutoiminen yrittäjyys; Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena, esimerkiksi päätyön tai opiskelun ohella on suositeltavaa, jos ei ole vielä varma,
onko liiketoiminta kannattavaa.
• Startup-yrittäjyys; Startup-yritykset ovat yleensä
nuoria, toimintansa alkuvaiheessa olevia teknologia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on jotain
uutta ja erilaista.
• Osakkuus; Yrityksen osakkaana toimiminen voi olla
hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen siitä, millä
tavalla vastuut ja toimivalta on jaettu osakkaiden
kesken.
• Tiimiyrittäjyys; Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jolla on aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa yrityksen
yhdessä.
• Sosiaalinen yrittäjyys; Yrityksen perustamista
suunnitellessa eräs mahdollisuus on sosiaalisen
yrityksen perustaminen.
• Yhteiskunnallinen yrittäjyys; Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen
päämäärä.

Epätyypilliset työajat ja vuorotyö, määräaikaiset ja
osa-aikaiset työsuhteet ovat erityisesti maahanmuuttajilla yleisiä ja tyypillisiä (Honkamaa 2019.) Koulutustaustalla ja Suomessa hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella on merkittävä vaikutus työllistymiseen.
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CASE-KUVAUS

1. Yrittäjyyskoulutusta sparraavalla
valmennusotteella

Riitta Vihuri, Tampereen ammattikorkeakoulu • Petteri Vilén, Tampereen ammattikorkeakoulu

listujaa valmennetaan yksilöllisesti kartoittaen hänen
työelämävalmiuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tässä työskentelyssä hyödynnetään sosiaalialalla käytössä olevaa voimavarakeskeistä työskentelymallia ja -menetelmiä.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Duunipolku-osahankkeessa ammatillisista oppilaitoksista valmistumassa olevat tai muut työttömyysuhan alaiset
tai työttömät nuoret osallistuvat yrittäjyysvalmiuksia
kehittävään ja työelämätaitoja sparraavaan yrittäjyysvalmennukseen. Tavoitteena on niin yrittäjyys- kuin
työelämätaitojen osalta osaamisen kasvattaminen ja
omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
Valmennuksen aikana vahvistetaan nuorten omia yrittäjyysaikomuksia tai herätellään niitä, mikäli nuori ei
ole ennen valmennusta pohtinut yrittäjyyttä mahdollisena tapana työllistyä.

Valmennuksessa keskeistä on toistuva dialogi, jonka
tarkoituksena on auttaa valmennettavia kehittymään,
oppimaan ja saavuttamaan tavoitteensa niin, että
suoritus on potentiaalin mukainen ja motivaatio korkeampi. Valmentaminen on välittämistä, tavoitteiden
asettamista, seuraamista ja näkökulmien tarjoamista.
(Kvist & Miekkavaara 2009.) TAMKin yrittäjyysvalmennuksessa keskiössä ovat yksilöllisyys, luottamuksen ja
positiivisen tunneilmaston luominen. Uuden oppimisesta tehdään Duunipolku-yrittäjyysvalmennuksessa
mukavaa.

Valmennus koostuu yrittäjyyteen liittyvistä substansseista: liiketoiminnan suunnittelusta, taloudesta ja
markkinoinnista. Näiden lisäksi nuoret oppivat vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, projektityötaitoja sekä
yleisiä työelämätaitoja. Jokaista valmennukseen osal-

Kuvio 1. Duunipolkuyrittäjyysvalmennusmalli

TYÖELÄMÄTAIDOT:
•
•
•
•
•

TALOUSHALLINTO

Tiimityötaidot
Vuorovaikutustaidot
Projeltityötaidot
Esiintymistaidot
Tulevaisuusohjaus

TAMKIN DUUNIPOLKUYRITTÄJYYSVALMENNUS
• 2 – 3 kk
• 4 opintopistettä

LIIKETOIMINNAN
SUUNNITTELU
• Business Canvas Model
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MARKKINOINTI

TAMKin Duunipolku-yrittäjyysvalmennusmallin sisältö
kuvataan seuraavassa kuviossa 1. Valmennus kestää
n. 2 – 3 kuukautta siten, että viikoittain täysiä valmennuspäiviä on 1 – 2. Kontaktipäivien välillä tapahtuu itsenäistä opiskelua. Opiskelijat saavat valmennuksesta
4 opintopistettä.

vaikka heillä ei olisi aiempaa kokemusta aiheesta. LTS
tehdään noudattaen Business Model Canvas -mallia,
joka on laajalti käytetty havainnollinen visuaalinen
lähestymistapa. Lopputuloksena syntyy liiketoimintasuunnitelma, jonka opiskelijaryhmät esittävät kurssin
lopussa.

Keskeisenä osana yrittäjyysvalmennuksessa on liiketoimintasuunnitelman (LTS) laatiminen. Opiskelijat
muodostavat kahden - kolmen henkilön ryhmiä, joista
kukin suunnittelee yrityksen. Yritykselle ideoidaan ja
rakennetaan ainutkertainen toiminta-ajatus ja liikeidea, jotka voisivat toimia realistisesti. Kuten yrityselämässäkin, jossa aloittava yritys laatii operatiivisen
suunnitelman, myös yrittäjyysvalmennuksessa LTS
ohjaa pitkälti kokonaisuuden rakentumista. LTS toimii liiketoiminnan rahoituksen kuin myös toiminnan
konkreettisena avauksena ja LTS:n osana opiskelijat
vastaavat mm. seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin:

Jotta LTS on mahdollista laatia, tulee yrityksillä olla
riittävät sisällölliset perustiedot kahdesta keskeisimmästä osa-alueesta eli yrityksen markkinointi- ja taloussuunnitelmista. Näitä osioita halutaan korostaa
valmennuksessa ja markkinointi- ja talousosiot ovatkin eriytetty omiksi kokonaisuuksiksi osana liiketoimintasuunnitelmaa.
Markkinoinnin osalta valmennuksessa lähdetään liikkeelle markkinointiajattelusta ja markkinoinnin suunnittelusta osana yrityksen toimintoja. Sen jälkeen
pohditaan yrityksen arvolupausta ja sen merkitystä
yritystoiminnalle sekä yrityksen asiakasryhmiä ja niitä
kanavia, joiden kautta asiakasryhmät tavoitetaan sekä
viestinnällisesti että logistisesti. Keskeisessä osassa
markkinoinnin kokonaisuutta on asiakkuuteen liittyvien asioiden, mm. asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen, asiakassuhteen rakentamisen ja ylläpidon
sekä asiakaspalvelun käsittely. Oma kokonaisuutensa
on palvelutuotanto, jonka yhteydessä opiskelijat mm.
konkretisoivat oman virtuaaliyrityksensä asiakkaan
palvelupolun ja miettivät sen kriittisiä kontaktipisteitä. Markkinointiviestintää käsitellään pääasiassa valmennukseen osallistujien omien toiveiden ja taustojen mukaisesti. Voidaan keskittyä esim. sosiaalisessa
mediassa tapahtuvaan markkinointiin tai vaikkapa
myyntityöhön. Markkinoinnin sisällöt rakentuvat valmennuksen aikana osaksi Business Model Canvas -liiketoimintasuunnitelmaa.

• Miksi yrityksemme on markkinoilla?
• Mikä on se fyysinen tuote- tai palvelukonsepti,
jonka odotetaan menestyvät markkinoilla?
• Kuka on maksava asiakas?
• Mitkä ovat markkina-alueet?
• Millä hinnalla tuotetta/palvelua myydään?
• Mitä sen tuottaminen maksaa?
• Onko yritys kannattava määritetyin edellytyksin?
• Kuinka tuotetta markkinoidaan?

LTS-osion tavoitteena on konkretisoida nuorille liiketoimintasuunnitelman rooli yksinkertaisella ja konkreettisella tavalla. Pyrkimys on tuoda keskeiset vaikuttavat elementit esiin opiskelijoiden omalla tasolla,
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Rikastuttavana on koettu yksilöllinen sparraus,
joka kattavasti täydentää ja pehmentää kovia
liiketoiminnan lainalaisuuksia.

Talouden osalta painopistealueet ovat yrityksen taloudellisen arvioinnin tärkeydessä ja yrityksen kannattavuuden suunnittelussa ja varmistamisessa. Yrityksen
omistajilla täytyy olla olla riittävät perustiedot esimerkiksi kirjanpidon yleisperiaatteista sekä tuloslaskelman ja taseen roolista. Yritystä johdetaan numeroiden avulla ja sen tärkeyttä ei voi korosta liikaa - se on
perusedellytys. Mikäli yritys ei ole kannattava pitkällä
aikajänteellä, sillä ei ole toiminnan edellytyksiä. Hinnoittelun, kustannusten ja myynnin volyymin on oltava riittävässä suhteessa toisiinsa. Talousosion sisältö
linkittyy sekä LTS:aan ja markkinointiin. Valmennuksen rajallisen keston vuoksi sisältö pidetään riittävän
yleisellä tasolla. Opiskelijoiden vaihtelevat lähtötasot
edellyttävät niiden huomioimista ja tarpeeksi kokonaisvaltaista opetusta. Teoreettista viitekehystä ja
detaljien määrää pyritään optimoimaan keskittymällä
yritystalouden ’isoon kuvaan’ oman virtuaalisen yrityksen kautta. Talousosion lopputuloksena virtuaaliselle yritykselle syntyy taloussuunnitelma, joka sisältää
keskeiset asiat, mutta on varsin karkealla tasolla. Talouden osalta valmennuksessa ’vähemmän on enemmän’ ja esille pyritään tuomaan ydinviesti.

välitöntä, jolloin opiskelijat lähtevät helpommin vuorovaikutukseen mukaan. Valmennuksessa uskalletaan
kysyä ja jopa kyseenalaistaa.

Käytetyt pedagogiset menetelmät korostavat valmennusmaista työskentelyotetta myös substanssiaineiden
osalta. Teemoista tuodaan esille keskeinen teoria, jonka jälkeen ryhmät rakentavat omat ratkaisunsa. Erilaiset harjoitustehtävät ja keskustelu opettajan tuella
ovat keskiössä. Vuorovaikutus on mahdollisimman

Toiseen järjestettyyn valmennusjaksoon osallistunut
Jonna (25) toimi jo valmennuksen alkaessa kevytyrittäjänä, mutta työvoimatoimiston ehdotuksesta hän
päätti osallistua TAMKin Duunipolku-yrittäjyysvalmennukseen, koska yrittäjyys on ollut hänelle yksi vaihtoehto. Duunipolun tiimiopetus ja asioiden käsittely

Hankkeen aikana Duunipolku-yrittäjyysvalmennuksia
on järjestetty TAMKissa kolme kertaa. Ensimmäisessä
valmennuksessa kohderyhmänä olivat ammatillisista
oppilaitoksista valmistumisvaiheessa olevat nuoret,
toisessa kuntouttavassa työtoiminnassa olevat nuoret ja kolmannessa maahanmuuttajataustaiset nuoret. Maahanmuuttajaryhmän kohdalla markkinointi
osoittautui erittäin haasteelliseksi ja osallistujia koulutukseen oli vaikea saada. Valmennusta jouduttiinkin
tämän ryhmän kohdalla räätälöimään voimakkaasti.
Kokemuksen mukaan opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä Duunipolun antiin. Se antaa näkökulmia ja ideoita
oikeaa yritysideaa varten sekä avaa ovia ja kristallisoi
omia tulevaisuuden suunnitelmia. Kritiikkiä on tullut
lähinnä valmennuksen sirpaleisuudesta. Rikastuttavana on koettu yksilöllinen sparraus, joka kattavasti
täydentää ja pehmentää kovia liiketoiminnan lainalaisuuksia.
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ei aina tuntunut hänestä johdonmukaiselta, mutta
kokonaisuutena on ollut hyvä saada tietää lisää yrittäjyydestä ja toteutus on ollut Jonnan mielestä onnistunut.

M I T Ä OPI T T I I N?

•
•
•

Jonnan tavoin toiselle valmennusjaksolle osallistunut
Noora (28) on kerran aikaisemmin ollut yrittäjyyskurssilla, mutta hakeutui Duunipolkuun toiveena lähinnä
täydentää jo olemassa olevaa tietotaitoaan yrittäjyydestä. Hänelle suositeltiin Duunipolku-valmennusta
työvoimatoimiston puolelta sekä ollessaan eräällä
työttömille tarkoitetussa tapahtumassa nuorten yrittäjien pisteellä. Hän tahtoi viedä eteenpäin omaa liiketoimintasuunnitelmaansa, mutta harmittelee että
valmennuksessa ollaan keskityttiin liiaksi ryhmätyöhön ja suunnittelemaan kuvitellun yrityksen ideaa
ja toimintaa. Parhaimpina puolina valmennuksesta
Noora mainitsi sen, että yrittäjyyden hankalasti ymmärrettävät asiat osattiin selittää auki.

Valmentajatiimin yhteistyön ja tiedonkulun 		
tärkeys.
Markkinoinnin merkitys.
Yhteistyökumppanien sitoutumisen tärkeys.

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•

Luotiin malli yrittäjyysvalmennukseen.
Yhdistettiin yrittäjyystaitojen oppiminen itsensä 		
kehittämiseen.

M I T Ä J AT K OK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•

Valmennuskurssin mallintaminen ja saaminen 		
avoimen amk:n tarjontaan.
Materiaali avoimeksi internettiin esim. 			
ammatillisten oppilaitosten opettajien käyttöön.

Lähdeluettelo
Kvist, H. & Miekkavaara, A. (toim.) 2009. Valmentava
suoritusten johtaja, opas työsuoritusten johtamiseen ja

parantamiseen. Espoo: Performance Power Associates.
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2. Yrittäjyyskoulutus maahanmuuttajataustaisille nuorille
Päivi Laine, Metropolia Ammattikorkeakoulu

DuuniPolku -hankkeen
yrittäjyyskoulutus 20 op (+10 op)

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki
käynnistivät DuuniPolku -kehittämishankeen, yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajataustaisille
nuorille. Kumpikin osapuoli toimi hankkeessa itsenäisenä osatoteuttajana. Metropolian osahankkeessa
kehitettiin koulutuskokonaisuus maahanmuuttajanuorten yrittäjyyden tukemiseen. Espoon kaupungin
osahankkeessa kaupunki vastasi mentorointi- ja yrittäjäverkoston rakentamisesta.

DuuniPolku yrittäjyyskoulutus rakennettiin hankkeen
aikana. Tavoitteena oli tukea erityisesti sellaista yrittäjyyttä, jossa hyödynnettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten monikulttuurillista osaamista ja heitä autettiin rakentamaan väylä työllistymiseen yrittäjyyden
kautta. Koulutusmalli perustui eri yrittäjyysasiantuntijoiden, yrittämiseen liittyvien organisaatioiden ja toisen asteen koulutusorganisaatioiden kokemuksiin ja
huomioihin. Lisäksi huomioitiin OKM:n Koulutuksen
yrittäjyyslinjaukset 2017. Osaamiskartoituksen myötä
myös opiskelijoiksi aikovien toiveita pystyttiin huomioimaan. Ammattikorkeakoulun lehtoreiden vahva yrittäjyys-, tietotekniikka- ja pedagoginen asiantuntijuus
vahvisti koulutusrakennetta.

Uudellamaalla asui 54 % Suomen työikäisestä ulkomaalaisväestöstä vuonna 2017 (Tilastokeskus 2019)
ja noin 12 % Suomen vieraskielisistä asukkaista on
espoolaisia. Vieraskielisten osuuden Espoon työikäisestä väestöstä ennustetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. (Kotouttamisohjelma
2018—2021, 2018.) Pääkaupunkiseudulla vuonna
2014 asuneista 25–54-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista 45 %:lla oli korkea-asteen koulutus (Nieminen,
Sutela, Hannula 2015). Silti useat heistä ovat koulutustaan ja osaamistaan vastaamattomissa työtehtävissä. Syitä heikkoon työllistymiseen mainitaan muun
muassa puutteellinen suomen tai ruotsin kielitaito,
erilainen kulttuuritausta, kehittymättömät rekrytointimarkkinat, tutkintojen ja osaamisen tunnistamisen
hankaluudella ja jopa yrityksen asiakkaiden mielipiteillä. Kuitenkin yhden nuoren syrjäytyminen maksaa
Suomelle vähintään 230 000–680 000 euroa, ja lisäksi
tulee valtava inhimillinen hinta ja kärsimys (Nikkanen
2019).

DuuniPolku hankkeen Yrittäjyyskoulutuskokonaisuus
sisälsi opiskelijoiden osaamiskartoitukset, henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat, koulutusosiot (20
op) ja mahdollisuuden suorittaa itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja (Kuvio 1). Koulutus tuki kykyä
hyödyntää tietoteknistä osaamista yritystoiminnassa.
Koulutuskokonaisuus toteutettiin kaksi kertaa. Koulutusrakenne oli molemmilla ryhmillä samanlainen,
ainoastaan mentoroinnin sijoittuminen muuttui. Ryhmällä I mentorointi ajoittui kesäajaksi moduuli I ja II
väliin ja ryhmällä II se toteutettiin koulutuksesta erillisenä Mastermind group -toteutuksena moduuli II aikana.

Maahanmuuttajien yrittäjyys on kasvussa, se nähdään
usein mahdollisuutena työllistyä. Heidän yrityksensä
saattavat tuoda uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita markkinoille. Yritysten kansainvälistyminen sekä
eritaustaisten ihmisten verkostoituminen kasvattavat
innovaatioiden määrä sekä kansainvälistä liiketoimintaa.
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Haastattelut ja HOPS

Kuvio 1. DuuniPolku -hankkeen Yrittäjyysopintojen koulutuskokonaisuus
Yrittäjyysopinnot 20 op (+10 op)

YRITYKSEN LIIKETOIMINTA

YRITYKSEN LIIKETOIMINTA

OSA I (5 op)

OSA II (5 op)
• Yrityksen perustaminen

• Yritysidean kehittäminen
• Liiketoimintasuunnitelma

• Markkinointi, johtaminen
• Projektisuunnitelma

• Rahoituslaskelmat

YRITTÄJÄN ARKI (5 op)
(mm. työsopimus, palkka-

Yrityksen WEB-sivujen
tekeminen ja ylläpito (5 op)

kuitti, työntekijäkustannukset, yritysesittely)

Viikko

39

MODUULI I

WordPress sisällönhallintajärjestelmä (5 op) S
Excel-Perusteet (3 op) S
Excel-jatkokurssi (3 op) S
Tietoturvallisuuden perusteet (3 op) S
IT-palveluiden tuottaminen (6 op) S
Office-ohjelmien kehittynyt hallinta ja käyttö (6 op) S

50 Joululoma 3

Mahdollisuus
suorittaa
verkkokursseja

MODUULI II

Ohjelmoinnin perusteet (Java) (3 op) S
Ohjelmoinnin perusteet (C++) (3 op) S
Olio-ohjelmointi (C++) (3 op) S
SQL-perusteet (3 op) S
Python-ohjelmointi (3 op) S
SQL ja relaatiotietokannat (3 op) S
PHP-ohjelmointi (3 op) S
C-ohjelmointi (3 op) S
Ruby-ohjelmointi (4 op) S
C#-ohjelmoinnin perusteet (4 op) S

22

Tiedonhallinnan perusteet (3 op) S, E
Tietoturvaratkaisut (6 op) E
Tilaus- ja toimitusketjun perusteet (3 op) E
Teknologiayrittäjyys (3 op) E
Windows 10 –käyttö ja hallinta (6 op) E
IT-palveluiden myynti ja markkinointi
S = Materiaali suomeksi
E = Materiaali englanniksi

Opiskelijoiden kokemuksia yrittäjyyskoulutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä oli aluksi korkeakoulutetut
maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka suunnittelivat lähtevänsä yrittäjiksi tai toimivat jo yrittäjinä. Edellä mainituilla kriteereillä hakijamäärä olisi jäänyt hyvin
pieneksi, siksi sisäänottokriteereitä laajennettiin ikä ja
koulutustausta vaatimuksissa. Hankkeessa koulutetut
edustivat hyvin heterogeenistä opiskelijaryhmää, niin
iältään, koulutustaustoiltaan kuin kansallisuuksiltaan.
Osalla opiskelijoista oli valmis yritysidea, osalla oli jo
yritys, mutta he halusivat lisätä osaamista yritystoiminnasta Suomessa, osa ajatteli joskus perustavansa
yrityksen. Osa opiskelijoista oli myös työttömiä työnhakijoita.

Olen Aire Vahtra ja perustin yrityksen Catering & Juhlakakut Airelta OY heti koulutuksen jälkeen tai oikeastaan rakensin sitä koko koulutuksen ajan. Synnyin
Virossa, Tartossa monilapsiseen perheeseen keskimmäiseksi lapseksi. Äitini toimii yrittäjänä. Hän vuokraa
lomamökkejä ja pitää samalla ravintolaa joka tarjoaa
cateringpalveluja. Pienenä autoin usein äitiäni erilaisissa töissä. Olen aina ollut kiinnostunut leipomisesta
ja haaveenani on ollut perustaa oma kahvila ja pitopalvelu. Valmistuin kokiksi Virossa 2009.
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Nyt yritykseni toimii Vuollemutka 3:ssa Vantaalla ja oikeastaan tilat ovat jo käyneet pieneksi. Myyn perjantaisin vitriinistä tuotteita ja muuten toimitan kakkuja
ja leivonnaisia tilauksesta. Erityisesti minulta kysytään
Virolaisia perinneruokia. Työllistän kiireapulaisen ja
myös mieheni auttaa minua. Tilauksia on nyt niin runsaasti, että mainostan vain facebookissa. Pidän yrittäjyydestä, vaikka vapaa-aikaa minulla ei ole ja yrittäjänä
esimerkiksi lapseni sairastuessa en voinut jäädä kotiin
vaan isä jäi kotiin.

Suomeen tulin auttamaan isääni, joka työskenteli täällä. Samalla toimin lähettinä, siivosin koteja ja opiskelin
suomen kieltä noin parivuotta. Koko sen ajan tein erilaisia kakkuja ja leivonnaisia ystävilleni ja heidän tuttaville. Olen käynyt erilaisia konditoriakursseja Virossa,
Suomessa sekä rohkaistuin käymään myös Moskovassa kurssin -ilman venäjän kielen osaamista. Ennen
DuuniPolku -yrittäjyyskoulutusta en ole opiskellut yrittäjyyttä.
Sain tietää tästä yrittäjyyskoulutuksesta suomen kielen kurssilta. Pidin opettajien rauhallisesta ja asiantuntevasta opetuksesta. Erityisesti koin tärkeäksi tietoja
eri yritysmuodoista, alv- merkityksestä ja vinkeistä kirjanpitoon. Rahoituslaskelmia ja työnantajakustannuksia laskiessani totesin, että unelmani omasta kahvilasta saa vielä odottaa aikaansa. Saimme koulutuksessa
myös Uusyrityskeskuksen ”Perustamisoppaan alkavalle yrittäjälle, 2018” sieltä sain hyvää tietoa esimerkiksi
luvanvaraisista ja ilmoituksenvaraisista toimialoista.
Olen saanut paljon henkilökohtaista apua myös Vantaan Uusyrittäjäkeskukselta. Starttiraha mahdollisti alkuun rahoittamaan kustannuksia, joita ravitsemusyrityksen perustaminen aiheutti.

Virolainen yrityskulttuuri on hyvin erilainen kuin suomalainen. Koulutuksen myötä tiedän mistä Suomessa
saan yrittäjänä apua, osaan kysyä, olen verkostoitunut
ja vaihdan usein kokemuksia kollegan kanssa, jolla on
”Herkkuja Älisiltä kotileipomo” Espoossa.
Olen Mosi Herati. Olen tullut Suomeen alaikäisenä
turvapaikanhakijana ilman huoltajaa vuonna 2015.
Olen pyrkinyt osallistumaan mahdollisimman paljon
erilaisiin tapahtumiin ja työskennellyt vapaaehtoisena
SPR:llä. Suomessa haaveenani on oman yrityksen perustaminen ja haluan ajaa täällä myös rauhan asiaa.
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Monikulttuurinen oppimisympäristö voi synnyttää runsaasti
luovuutta, erilaisia toimintatapoja ja innovatiivisuutta.

sen myötä yritystoiminnassa pelisäännöt ja toiminta
muuttuvat aina vain kansainvälisemmiksi. Digitaalisuus rikkoo alueelliset, kulttuurilliset rajat ja tällöin
globaalisuus on valttia ja usein avain menestykseen.
Mentoroinnin ajoittuminen suhteessa koulutukseen
nousi palautteissa. Kokeneita yritysmentoreita toivottiin koulutuspäivien yhteyteen ja erityisesti oman alan
mukaisia asiantuntijoita kertomaan kokemuksistaan.
Jatkossa tulee kehittää tiivistä mentoritoimintaa jo
koulutusvaiheessa ja koulutuksen aikana.

DuuniPolku yrittäjyyskoulutuksesta sain tiedon Facebook kaveriltani. Haaveeni oli perustaa oma yritys
liittyen valokuvaamiseen. Valokuviani on ollut esillä
yhteensä viidessä näyttelyssä, ja lyhytelokuva ”Kaukana kotoa” esitettiin Refugee Film Festivalilla. Voitin valokuvauskilpailun keväällä 2017 ja valokuvanäyttelyni
kiertää ympäri suomea. Näyttely on ollut Helsingissä,
Turussa, Espoossa, Ylivieska, Kotkassa, Porvoossa ja
Kauniaisissa. Tähän mennessä n. 7440 ihmistä on
nähnyt näyttelyn. Tulevaisuudessa haluan perustaa
valokuvauspalveluyrityksen, sekä verkkokaupan.

Hanke on synnyttänyt uudenlaista yrittäjyyttä ja verkostoitumista. Monikulttuurinen oppimisympäristö
voi synnyttää runsaasti luovuutta, erilaisia toimintatapoja ja innovatiivisuutta. Keskeistä oli opiskelijoiden
oma vertaistuki esimerkiksi suomalaisen liiketoimintasanaston ymmärtämisessä. Yrittäjäksi ryhtyminen
ja yrittäjämäinen toiminta näkyy usein viiveellä jonkun ajan kuluttua koulutuksesta. Siksi koulutuksen
hyötyjä tulee tarkastella aina pitemmällä aikavälillä.

Koulutus olisi saanut olla pidempi, koska minä en
tiennyt aiemmin yrittäjän työstä paljon esimerkiksi
minkälaisia velvollisuuksia yrittäjällä on ja veroasioista opin lisää. Toimin jo yrittäjänä. Afganistanissa naiset tekevät paljon käsitöitä, joita haluan tuoda tänne,
ja samalla viedä jatkossa täältä koulutusta heille. Nyt
toimin Instagramissa ja käytän kevytyrittäjän laskutuspalvelua.

Uuden koulutusmallin markkinointi mahdollisille
koulutukseen osallistujille vaatii aikaa. Ensimmäiseen
koulutukseen ilmoittautui 16 opiskelijaa ja toiseen
jo 65 hakijaa. Opiskelijoiden omat verkostot ja kokemukset koulutuksesta vaikuttivat hakijamäärään positiivisesti.

Mitä DuuniPolku Yrittäjyyskoulutuksella
on saavutettu
Yrittäjyyskoulutushanke tuotti koulutettujen opiskelijoiden lisäksi kokemuksia, tietoa, taitoa ja ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden
yrittäjyyskoulutuksesta. Tuloksena syntyi toteuttamiskelpoinen koulutusmalli, kokemuksia maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttamisesta,
ajatuksia verkostoyhteistyöstä eri organisaatioiden
ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, kokemuksia
mentoroinnista ja kehittämisehdotuksia koulutuksen
jatkokehittämiseksi.

Mikä on onnistunut ja vaikuttava hanke? Hanke jonka tulokset jäävät elämään, leviämään ja tuottavat
tavoiteltua tulosta. Maahanmuuttajien yrittäjyys tuo
maahan uusia ideoita, taloudellista toimeliaisuutta,
kulttuuria mikä hyödyntää koko kansantaloutta. Tulevaisuus näyttää hankkeen vaikuttavuuden.

Koulutuspalaute opiskelijoilta oli kiittävää - erityisesti
yrittäjän arki (5 op) ja Web sivujen tekeminen ja ylläpito (5 op) sai erinomaista palautetta. Digitalisoitumi-
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M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

MIT Ä OPITTIIN?

•

•

•

•

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttaminen vaatii pedagogista asiantuntijuutta
kouluttajilta. Monet heistä tulevat kulttuureista ja koulutusympäristöistä, joissa on korostunut opettajan rooli auktoriteettina ja oikean
tiedon jakajana. Kasvojen menettämisen pelko, kielteisen palautteen antamisen vaikeus
tai uskonnolliset rajoitteet saattavat vaikuttaa
oppimista ja verkostoitumista. Pedagogisesti monipuolinen, opettajan ja opiskelijan
välitöntä ja avointa vuorovaikutusta korostava
toiminta ja oppimisympäristö voivat hämmentää opiskelijaa. Nämä seikat opettajan tulee
huomioida pedagogisissa ratkaisuissa.

•

•

Ryhmien heterogeenisuuden vuoksi (kielitaito
ja aikaisempi koulutustausta) koulutuksessa ei
päästy riittävän syvälliseen oppimisen tasoon
ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Jatkossa
tuleekin kiinnittää huomio opiskelijoiden koulutustaustaan ja riittävään kielitaitoon.
Hankkeessa yhtenä tavoitteena oli opiskelijoiden verkostoituminen keskenään. Jatkossa
tulee kiinnittää huomiota kimppayrittäjyyttä
tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Heitä
tulee kannustaa yhdistämään samankaltaisia
ideoita, sen sijaan, että kukin yrittäisi kehittää
omaa yritysideaa yksin.

•

Koulutuksessa kaikki opiskelijat eivät perustaneet yritystä. Keskeistä ja tärkeää oli myös
yrittäjyyteen ja yrittäjämäisen asenteen oppiminen, esimerkiksi vastuullisuus, samoin
kuin kyky suunnitella, asettaa tavoitteita ja
johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.
Koulutuksen katsottiin onnistuneeksi myös
silloin, kun opiskelija kustannuslaskelmien
ynnä muiden tietojen jälkeen totesi, että
kannattavaa yritystoimintaa on vielä mahdoton käynnistää ja liiketoimintaideaa tulee
vielä kehittää.

Lähdeluettelo
Kotouttamisohjelma 2018–2021, valtuusto 26.2.2018.
Espoo. Espoon kaupunki. Luettu 13.8.2019 https://www.espoo.fi/download/noname/%7B6F530A19-F292-408B-9F02-ECE7328C9E1A%7D/105704

MIT Ä JATKO KE HITE TTÄVÄÄ?

•

Koulutusmalli on jatkossa toteuttamiskelpoinen. Yrittäjyyskoulutuskokonaisuus
(20+10op) on tarvittaessa mahdollista
toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun
puitteissa.

Yrityskoulutusmalli saattaa sopia sellaisenaan kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille
koska, yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat
maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin
kantasuomalaisilla yrittäjillä. Jatkossa tulisikin kokeilla opiskelijoiden sekaryhmää, jossa
kaikilla opiskelijoilla olisi korkeakoulutausta ja
tietty määritelty taso suomen kielestä. Tämä
vahvistaisi verkostoitumista ja integroitumista
Suomalaiseen kulttuuriin.

Nieminen, Tarja & Sutela, Hanna & Hannula, Ulla 2015.
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi suomessa
2014. Työterveyslaitos, Kotouttamisrahasto, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus. Helsinki. Luettu
17.6.2019 https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_uso_201500_2015_16163_net.pdf
Nikkanen Antti 2019. Talouselämä, päivitetty 26.4.2019
Luettu 17.6.2019. https://www.talouselama.fi/uutiset/yhden-nuoren-syrjaytyminen-maksaa-suomelle-230-000680000-euroa-tai-enemman-ja-paalle-tulee-inhimillinen-hinta/0ee1b613-42c8-489a-b214-51daeb5732e7

Hankkeen tavoitteena oli myös tehostaa
Metropolian, Espoon kaupungin, yritysten ja
maahanmuuttajajärjestöjen välistä yhteistyötä.
Tämän yhteistyömallin kehittäminen jatkuu
vielä ja kehittämistä tulee jatkaa tavoitteellisemmin ja tiiviimmin. Myös maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen hyödyntämistä tulee
kehittää. Järjestöt toimivat väylänä, kohtaamispaikkana ja tiedon välittäjinä maahanmuuttajayrittäjille sekä kohderyhmille, että muille
kumppaneille.

OKM:n Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017. Luettu
17.6.2019 https://minedu.fi/yrittajyyslinjauksetTEM 2019.
Tilastokeskus 2019. Maahanmuuttajat väestössä Luettu
20.8.2019 https://www.tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/
maahanmuuttajat-vaestossa.html
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CASE-KUVAUS

3. Kuinka Mastermind group kehittyi?
Jaana Gummerus, Espoon kaupungin Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Espoon kaupungin rooli on ollut verkoston rakentaminen kaupungin eri toimijoiden kanssa siten, että
DuuniPolku-oppilaat voivat jatkaa ryhmäytymistä,
osallisuutta ja yrittäjyyteen liittyviä suunnitelmiaan
Metropolian koulutuksen jälkeen. He eivät jääneet
tyhjän päälle, vaikka teoreettinen koulutus loppui.

Mastermind group on ideahautomo ja mentorointiverkosto, joka tarjoaa maahanmuuttajille ohjausta,
sparrausta, mentorointia, verkostoja sekä ymmärrystä
yrittäjyyden realiteeteista Suomessa.

Yrittäjyys on merkittävä
työllistymisvaihtoehto.

Mastermind group käynnistettiin
tarpeeseen

Maahanmuuttajien osuus väestöstämme kasvaa jatkuvasti. Kaikenlainen työllisyyden ja osallisuuden tukeminen on tärkeää maahanmuuttajille itselleen, heidän perheilleen sekä koko yhteisölle. Useilla heistä on
erittäin paljon ammatillista osaamista ja potentiaalia
uusien innovatiivisten yritysten käynnistämiseen. Jotta tämä merkittävä resurssi saadaan käyttöön, tarvitsemme uudenlaisia, innovatiivisia palveluita. Näiden
avulla nopeasti kasvavaa väestöryhmää voidaan tukea
heidän vahvuuksistaan lähtien. Yhteistyön eri toimijoiden kanssa pitää olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista,
sillä haluamme Mastermind groupin jäävän elämään
myös DuuniPolku-hankkeen jälkeen.

Hankkeen alkuvaiheessa huomattiin, että maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat oletettua enemmän
henkilökohtaista kontaktia. Opettajien ja mentoreiden
kulttuurinen ymmärrys on ratkaisevan tärkeää niin
yrittäjyyskoulutuksessa kuin mentoroitavien ohjaamisessa.

Yrittäjänä menestyminen vaatii paljon tietotaitoa, ja
käytännön hankaluuksia voi ilmetä useista eri syistä.
Yksi maahanmuuttajataustaisten suurimmista haasteita on, etteivät he tunne Suomen lainsäädäntöä ja
kulttuuria kovin hyvin. Siksi tarvitsemme uudenlaista,
tietopohjaista koulutusta yrittäjyyteen sekä uudenlaista asiakasymmärrystä.
Espoon osatoteutuksessa edistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä. Espoon kaupungin
osahankkeen tehtävänä oli luoda uudenlaisia kumppanuuksia ja raja-aidat ylittäviä toimintatapoja.

16.4.19. Do you think
like an entrepreneur? -seminaarin
osallistujia ja takana
Mastermind groupin
päämentori ja Forasec
Oy:n yrittäjä Ahmed
Muhamed. Kuva:
Jaana Gummerus.

DuuniPolku-hankkeen teoreettisen yrittäjyyskoulutuksen toteutti Metropolia AMK kahdelle eri koulutusryhmälle.
• Ryhmä 1: 16.4.–29.10.2018
• Ryhmä 2: 7.11.2018–15.3.2019
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”Yrittäjyys etenkin alkuvaiheessa on haastavaa.
Siksi on hyvä kuulua ryhmään, joka kannustaa
ja auttaa sinua kehittymään yrittäjänä. Ja kun
olet positiivisten ihmisten ympäröimänä, joilla
on tietoa ja taitoa, jotka toimivat kannustajina
ja joilla on halu auttaa, niin polkusi yrittäjänä
helpottuu huomattavasti.”
Adam Abdi Adam, vertaismentori
Mastermind Group
Kuva: Jaana Gummerus

Mastermind groupin mentorit ovat
vertaisia

Verkostoyhteistyön, mentoroinnin ja vertaismentoroinnin tarpeellisuus vahvistui entisestään duunipolkulaisten yrittäjyyssuunnitelmien myötä. DuuniPolku-oppilailta kuultuja yrittäjyyden haasteita:

Mastermind groupin päämentori Ahmed Muhamed
on menestynyt yrittäjä. Hän ohjaa ryhmäläisiä kertoen
omista kokemuksistaan yrittäjyyden alkutaipaleilla.
Minkälaisia haasteita maahanmuuttajataustainen
startup-yrittäjä on kohdannut ja miten ne on selätetty.
Ahmed valmentaa ryhmäläisiä mm. oman yrittäjyysidentiteetin vahvistamisessa.

Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii paljon rohkeutta. Tärkeää
on saada tukea sellaiselta, joka ymmärtää minua. (kulttuurilliset haasteet) Suomen kielen taitoni on niin huono,
että en uskalla kysyä. En tiedä, mitä pitäisi kysyä. Vaikea
kertoa mitä oikeasti osaa. Tarvitsen juuri minun yritykselleni tietoa. Opetus pitää olla henkilökohtaista. Haluan
kuulla muita samassa tilanteessa olevia.

Adam Adam ja Sharmaake Hussein ovat vertaismentoreita ja toimivat ryhmässä innostajina ja kannustajina.
Molemmat ovat aloittaneet oman yritystoiminnan
Mastermind groupin myötä. Ryhmän yhteisömentori
Aden Hussein on toiminut yhteyshenkilönä DuuniPolku-oppilaisiin sekä järjestöihin päin. Mentoreiden
omista kulttuuritaustoista on merkittävästi hyötyä,
kun tavoitellaan maahanmuuttajataustaisia yrittäjyydestä kiinnostuneita mukaan ryhmään.

DuuniPolku-oppilaat tarvitsivat juuri omalle yritykselleen räätälöityä tietoa ja henkilökohtaista ohjausta.
Lisäksi erityistarpeeksi nousi kokemusasiantuntijuus.
Yritystoimintaa suunnittelevat haluavat kuulla kokemuksia oman yritystoiminnan aloittamisesta muilta
samassa tilanteessa olevilta, vertaisilta. Näiden tarpeiden vuoksi käynnistettiin ”DuuniPolku Mastermind
group” – itsensä kehittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden ryhmä. Nimi Mastermind group otettiin
käyttöön siksi, että nimi kuvaa tarkemmin mentorointia, vertaismentorointia ja verkostoyhteistyötä. Kehitämme yhdessä ja vaihdamme ajatuksia. Mastermind
groupin toimintatapa on erittäin keskusteleva ja kuunteleva.

Luentoja, sparrausta,
kokemusasiantuntijuutta
”DuuniPolku Mastermind group” kokoontuu Espoon
Otaniemessä, Aalto-yliopiston tiloissa säännöllisesti
kuukausittain. Mentorointi on painottunut yrittäjän
identiteetin vahvistamiseen. Jokaisella tapaamiskerralla on osallistujien toiveiden mukainen teema, josta
kerrotaan etukäteen, jotta osallistujien on helpompaa
orientoitua valmiiksi aiheeseen. Teemoja ovat olleet
pitchaus-harjoittelut, myynti, vuorovaikutustaidot, tulevaisuuden visioiminen ja oman yrityksen visionäärinen johtaminen. Näitä tietotaitoja harjoitellaan konkreettisesti tapaamisten aikana. Ryhmä on vieraillut
esim. YritysEspoossa saamassa tietoa eri palveluista
tai vaikkapa starttirahan hakemisesta.

Mastermind group ei ole koulutusta, vaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Ryhmässä tuetaan liikeidean kypsymistä ja erilaisten vaihtoehtojen puntarointia. Tavoitteena on, että mastermindgroupilaisilla
on valmiimmat liiketoimintaideat, jotka edesauttavat
menestymään. Mastermind group toimii kehitysalustana mm. Omnian Yrittäjän ammattitutkinnolle ja YritysEspoon asiakkuudelle.
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tajat ESME ry ja Startup Refugees. Kehitämme toimintaa win-win-win-periaatteella. Meillä kaikilla on samoja tavoitteita työllisyyden ja osallisuuden tukemiseksi.

Haasteena on ollut se, että yrittäjyydestä kiinnostuneet
maahanmuuttajataustaiset eivät useinkaan ole riittävän pitkällä suunnitelmissaan, jotta heidän toiveensa
yrittäjyydestä toteutuisivat sellaisinaan. Oikeanlainen
tieto ja realismi yritystoiminnan mahdollisuuksista
Suomessa voivat olla vähäisiä. Uusyrityskeskuksissa
palvellaan toki kaikkia, myös ideavaiheen asiakkaita.
Mutta jos hakee neuvontaa oman yrityksen käynnistämiseen liian kypsymättömän liikeidean kanssa, on
vaarana, että asiakas turhautuu ja pettyy. Startup-yrityksellä on paljon paremmat mahdollisuudet menestyä markkinoilla, kun alkavaa yrittäjää tuetaan jo
ideointi- ja käynnistysvaiheessa. Pidemmälle mietitty
yritysidea ja sen toiminnan mahdollisuudet on hyvä
olla puntaroituna valmiiksi myös silloin, jos alkaa opiskella yrittäjyyttä.

Uuden palvelutoiminnan synty
Yrittäjyydestä kiinnostuneiden maahanmuuttajataustaisten ryhmä kasvaa. DuuniPolku-hankkeen Mastermind groupin toiminta kiinnosti myös Omnian koulutusorganisaatiota. Do you think like an entrepreneur?
-seminaari järjestettiin huhtikuussa 2019 Otaniemessä. Seminaarin tavoite oli kartoittaa yrittäjyyskoulutukseen liittyviä toiveita suoraan yrittäjyydestä kiinnostuneelta kohderyhmältä. Saimme arvokasta tietoa
maahanmuuttajataustaisten tarpeista ja ajatuksista.
Kokemusasiantuntijuus ja onnistuneet yrittäjäkokemukset sekä vertaistoiminta nousivat voimakkaasti
esille. Palautteiden perusteella Omnia käynnisti maahanmuuttajataustaisille räätälöidyn Yrittäjän ammattitutkinnon. Koulutus alkoi syyskuussa 2019 ja opiskelu
kestää noin 12 kuukautta. Mastermind group toimii
opiskelijoiden ideahautomona ja sparrausverkostona.

Tuemme erityisesti sellaista yrittäjyyttä,
jossa hyödynnetään monikulttuurillista
osaamista.
Yrittäjyydestä kiinnostuneilla tai startupeilla on mahdollisuus tulla ensin Mastermind group -ryhmään
kypsyttämään omaa yritysideaansa, jotta he ovat valmiimpia yrityksen kehittämiseen. DuuniPolku-hankkeen aikana on rakennettu yhteistyöverkosto, joka
palvelee ryhmäläisiä monissa erilaisissa tarpeissa. Espoon DuuniPolku on kehittänyt aktiivista yhteistyötä
seuraavien tahojen kanssa: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia; YritysEspoo; Espoon kaupungin
työllisyyspalvelut; Uudenmaan TE-toimisto; Suomen
Yrittäjät; Aalto Startup Center; Espoon maahanmuut-

Kuviossa 1 on esitetty Espoon kaupungin ja Omnian
uusi palvelu- ja yhteistyömuoto. Omnian koulutus on
räätälöity maahanmuuttajataustaisille yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Kasvava joukko yrittäjyydestä kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisia ihmisiä on halukkaita työllistämään itsensä yrittäjinä, mutta he eivät
ole hakeutuneet jo olemassa olevien yrittäjyyspalveluiden pariin. Heidän yritysideansa ja yrittäjyysminäkuvansa tarvitsevat vielä rohkaisua ennen kuin he

Kansainvälinen Tulevaisuuspäivä: Mastermind
groupissa visioitiin oman
yrityksen johtamista.
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Seminaarista Do you think
like an entrepreneur?
Espoo, Otaniemi.
Kuvat: Jaana Gummerus

Jatkossa Espoon ”DuuniPolku Mastermind group” toivottaa myös kantasuomalaiset startupit mukaan ryhmään. Haluamme, että yrittäjähenkinen ryhmä pääsee
hyödyntämään monikulttuurisuuden mahdollisuuksia. Olemme panostaneet heti alusta alkaen hyvään
viestintään. Mastermind groupille on tehty säännöt,
joilla tuetaan luotettavaa ja kannustavaa ilmapiiriä.
Yhteyttä pidämme pääsääntöisesti WhatsApp-ryhmäviestein ja oma suljettu Facebook-ryhmä toimii hyvänä
tiedotusalustana. Ryhmän startup-yrittäjät kirjoittavat
blogeja kannustaakseen muita ja esitelläkseen omaa
yritystoimintaansa.

ovat valmiita siirtymään eteenpäin haaveissaan. Jotta
heidän yritysideansa ja toimintansa olisivat realistisia
ja tuottaisivat kannattavaa yritystoimintaa, he tarvitsevat mentorointia ja lisää ymmärrystä yrittäjyyden
realiteeteista Suomessa. Tähän tarpeeseen vastaa Espoon ”DuuniPolku Mastermind group”, ideahautomo
ja mentorointiverkosto. Mastermind groupissa yrittäjyydestä kiinnostuneet pääsevät ryhmäytymään ja
löytävät helpommin tiensä tarvitsemiensa palveluiden
luokse. Mastermind groupin kanssa yhteistyössä ovat
uusyrityskeskukset, yritysjärjestöt, Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupungin työllisyyspalvelut. Yhteistoiminta on kuntarajoja ylittävää. Mastemind groupin
kautta osallistujat ovat valmiimpia siirtymään joko
YritysEsoon asiakkaiksi tai Omnian yrittäjäkoulutukseen. Kummassakin tapauksessa heidän yritysideansa
ovat valmiimpia ja he ovat vahvemmin verkostoituneita sekä heidän yrittäjyysidentiteettinsä on kypsempi.
Näin heillä on paremmat mahdollisuudet onnistua yritystoiminnan aloituksessa.

Juurrutus ja tutkimuksellinen jatkokehitys on suunnitteilla: Kuinka lisätä maahanmuuttajien osallisuutta ja
yrittäjyyttä? Suunnittelemme myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä maahanmuuttajataustaisten startupyrittäjien onnistumistarinoiden esille
tuomisessa. Ryhmässä on paljon ICT-alan osaajia, joten some-viestintä ja tietotekniikka ovat monella ryhmäläisellä yrittäjyyden ytimessä. Nämä uudet suunnitelmat sekä tukevat yrittäjien toimintaa että tuovat
yhteiskunnalle viestiä monikulttuurisen yrittäjyyden
mahdollisuuksista. Vaikka toiminnasta kiinnostuneita riittää, niin työmaata on vielä paljon. Päämentori
Ahmedin sanoin: ”Toivoisin, että Mastermind groupin
toiminta juurtuisi kaupungin matalan kynnyksen palveluksi yrittäjyydestä kiinnostuneille.”

”Mastermind group on ollut erittäin hyödyllinen. Suurin
anti on ollut, että olen saanut omia tavoitteitani eteenpäin. Niin se vain on, että lyöttäytymällä yhteen samanhenkisten ihmisten kanssa tavoitteet ovat olleet helpommin saavutettavissa. Mastermind-ryhmässä olen päässyt
kehittämään yritysideani ajatuksen tasolta todelliseksi.
Ryhmä on toiminut minulle katalysaattorina. Ryhmässä
olen saanut apua omiin haasteisiini ja olen päässyt myös
auttamaan muita jakamalla minun osaamistani. Arvostan myös, että olen päässyt verkostoitumaan useiden eri
tahojen kanssa sekä luomaan mahdollisia yhteistyösuhteita.” Adam Abdi Adam -blogikirjoitus 27.6.2019

Mastermind group on huomattu ja
verkosto laajenee
Tuntuu hyvältä, kun toiminta herättää kiinnostusta.
Olimme erityisen ilahtuneita, kun 6Aika-strategiatoimistolta tultiin kuvaamaan Mastermind groupin toimintaa. Tämä koettiin arvokkaaksi huomionosoitukseksi ryhmäläisten joukossa, ja se lisäsi uskoa omien
yrittäjyyshaaveiden toteuttamiseen. Yksi osallistuja
kertoi, että hän oli saanut rohkeuden aloittaa yrittäjänä, kun oli kuullut muiden mastermindgroupilaisten kokemuksia. Kevään aikana kolme osallistujaa
aloittivat yrittäjinä ja muutama kimppayrittäjyys on
suunnitteilla. Verkostossa on voimaa! Linkki videoon:
https://youtu.be/QY6iSl05ZBQ
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kuvio 1_uusi palvelu.jpg. Piirros Jaana Gummerus.

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ

MIT Ä OP IT TIIN?

•
•
•

•

Henkilökohtainen ja kulttuuritaustoja ymmärtävä kohtaaminen nousee erittäin tärkeään
rooliin kun ohjataan tai opetetaan maahanmuuttajataustaisia yrittäjyydestä kiinnostuneita
henkilöitä.

•

Vertaismentorointi ja esimerkit onnistumisista
ovat ratkaisevia osallistujien kannustamisessa.

•

Innostaminen, eri mahdollisuuksien esittely ja
yritysideoiden realistinen puntarointi pitää olla
jatkuvasti tasapainotettuina ohjauksessa.
MIS S Ä ON NISTU TTIIN?

•
•
•
•

Laaja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa
yli kuntarajojen
Sitoutuneet toimijat ja aktiivinen toiminta
Syntyi uusi palvelu: Mastermind group – mentorointiverkosto yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille maahanmuuttajille.
Käynnistettiin uusi maahanmuuttajataustaisille
räätälöity Omnian yrittäjän ammattitutkinto
´Be an entrepreneur´.
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DuuniPolku-hankkeen päätyttyä varmistetaan
ryhmäläisille tuttu polku Espoon kaupungin
palveluiden pariin.
Lisätään entisestään yrittäjyyskoulutukseen
kytkeytyvää yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
Mastermind groupin toimintaa laajennetaan
muualle Suomeen.

CASE-KUVAUS

4. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria – tartuimme
intoon ja kehitimme yhdessä
Annina Kipponen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

nimitys asenteelle, joka korostaa itseohjautuvaa työotetta työhön, yrittäjyyteen ja työnhakuun. Roadshown
myötä yhteistyö oppilaitoksen ja työllisyyspalveluiden
välillä laajeni myös muihin henkilöstön, opiskelijoiden
ja työttömien työnhakijoiden valmennuksiin itsensä
työllistämiseen liittyen. Tämä casekuvaus on kokoava
tiivistelmä kaikesta Tampereella kehitetystä toiminnasta, joka on listattu alla:

Työnteon tavat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja uusia tapoja itsensä työllistämiseen ja
työllistymiseen on syntynyt. Samaan aikaan kun digitalisaatio, alusta- ja jakamistalous ovat muuttaneet kulttuurin ja uuden työn muotoja, on opiskelijoiden into ja
kiinnostus yrittämistä kohtaan kasvanut. DuuniPolku,
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu ja Tampereen
kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut halusivat tarttua tarpeeseen viedä uuden työn viestiä opiskelijoille,
edesauttaa työllistymistä vahvistavaa ajattelutapaa ja
ennaltaehkäistä työttömyyttä.

• Yrittelijäisyyslähettilästoiminta
• Itsensä työllistämisen roadshow
• Itsensä työllistämisen pop-upit

Työllisyyskokeilu mahdollisti yhteistyön
itsensä työllistämisen vahvistamiseksi

• Nuoret Itsensätyöllistäjät -video

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu mahdollisti uudenlaisten yhteistyömuotojen kokeilun oppilaitoksen ja työllisyydenhoidon rajapinnassa. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden itsensä
työllistämisen palvelut saivat tilaa alueen mediassa,
minkä jälkeen pyyntöjä tulla kertomaan opiskelijoille
uuden työn muodoista ja itsensä työllistämisen tavoista tuli oppilaitoksen henkilöstöltä. Päätimme järjestää
Tredussa Itsensä työllistämisen roadshown eli yrittelijääseen toimintatapaan kannustavan kiertueen. Yrittelijäs toimintatapa on työllisyyspalveluiden lanseeraama

• Hyvinvointipalveluiden keikkatyöt WorkPilots
-sovelluksella

• Yrittäjyyssohva

• 4H -yrittäjyys ja yrittäjyysvalmennus kesätyönä
• Liekeissä -yrittäjyystapahtuma lukiolaisille ja
ammattikoululaisille
Tarkemmat kuvaukset yrittelijäisyyspalveluista:
https://sway.office.com/LH3cILePbz6OrIXz?ref=email
Roadshowlla esiteltiin uudet työnmuodot, yrittäjä- ja
yrittäjämäiset palvelut, työttömyysturva yrittäjyyteen
liittyen, keikkatyösovelluksia ja laskutuspalveluita,
osuuskuntatoimintaa, Tailor’s House -räätälipalveluita työnantajan ja nuoren potentiaalisen työntekijän
yhdistämiseksi sekä yrittäjätarinoita. Kiertueen aikana
tahto vahvistaa itsensä työllistämisen ja yrittelijään
toimintatavan taitoja voimistui ja päätimme kokeilla
lisää uusia palveluita.
Veimme hiusalan opiskelijat Tampereen Nuorkauppakamari Ry:n Liekeissä-yrittäjyystapahtumaan, järjestimme työllisyyskokeilun yrittäjyysasiantuntijoiden kanssa Itsensä työllistämisen PopUpeja Tredun
toimipisteissä, vierailimme luokissa asian tiimoilta ja
tuotimme Nuoret Itsensätyöllistäjät -videon opetus-
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Yrittelijäs toimintatapa on työllisyyspalveluiden lanseeraama
nimitys asenteelle, joka korostaa itseohjautuvaa työotetta
työhön, yrittäjyyteen ja työnhakuun.

varmistamalla, että nuorten omat projektit, oman jutun kokeilut ja itsensä työllistämisen mahdollisuudet
huomioidaan tulevaisuudessa Tredussa vahvemmin.
Tätä työtä on tehty Yrittäjyyden strategisen kehittämisen työryhmässä sekä yrittäjyysheimossa, joka koostuu yrittäjyydestä innostuneista Tredun työntekijöistä.

henkilöstön tueksi. Lisäksi Tredun opiskelija, taikuri
ja juontaja Aatu Itkonen otti DuuniPolkuun yhteyttä
ja kertoi haluavansa tehdä yhteistyötä nuorten kevytyrittäjyyteen innostamisen suhteen kertomalla omaa
tarinaansa. Järjestimme hänen kanssaan tapahtumat
opiskelijoille ja henkilöstölle auditoriossa. Vertaisen
puheenvuoro oli vaikuttava, ja Aatu lähti Tredun maakunnan toimipisteiden roadshowlle Tredun johdolla.
Yhteistyöstä alkoi yrittelijäisyyslähettilästoiminta, jossa vertainen kertoo omaa tarinaansa itsensä työllistämisen polulta.

Tarjosimme käytännön mahdollisuuksia
yrittelijääseen toimintaan
Käytännön mahdollisuuksia yrittelijäiseen toimintaan
tarjosimme yhdessä Work Pilots Oy:n kanssa. Kerroimme keikkatyömahdollisuuksista nuorille Tredun
Kohtaamon PopUpeilla ja rakensimme yhteistyössä
Hyvinvointipalveluiden keikkatyöpoolin, josta työnantaja tai kotitalous voi tarjota ensimmäisiä työmahdollisuuksia hyvinvointialojen opiskelijoille Tredussa.
Pooli perustettiin Kasvatus- ja ohjausalan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa, mutta myös muut
alan opiskelijat Tredussa ovat sinne tervetulleita. Hyvinvointialojen keikkatyöpoolia on avattu tarkemmin
Asiakaslähtöiset palvelut –osiossa.
Yhteistyötä yrittäjyyden vahvistamiseen tiivistettiin
myös Tampereen 4H-yhdistyksen kanssa mainostamalla heidän yrittäjyysvalmennustaan ja jatkoa
kesäyrittäjänä. Valmennuksesta ja 4H-yrittäjätoiminnasta oli mahdollisuus saada myös osaamispisteitä
tutkintoon.

Nuoret Itsensätyöllistäjät -videolla Kaisa, Esa ja Sanni kertovat, miten he saivat tuulta purjeisiin oman juttunsa kanssa.
Merja Retkin työllisyyspalveluita antaa vinkit kevytyrittäjänä
toimimiseen.
https://www.youtube.com/watch?v=kGZWPMQ25E0

Tulokset: 300 nuorta vahvisti itsensä
työllistämisen tietoja ja taitoja

Henkilöstö sai omia koulutuksia itsensä työllistämisestä. DuuniPolku järjesti opinto-ohjaajille ja erityisopettajille Itsensä työllistämisen syventävän työpajan,
jossa sai kysyä mitä tahansa yrittäjyyteen ja itsensä
työllistämiseen liittyen. Syventävää pajapäivää on pidetty myös Tredun hyvinvointipalveluiden henkilöstölle sekä kauneus- ja hiusalan opettajille. DuuniPolku on
ollut vaikuttamassa Tredun strategisiin painopisteisiin

Itsensä työllistämisen roadshowlla, PopUp -pisteillä ja
luokissa on tavattu yhteensä noin 300 tredulaista opiskelijaa ja nuorta Tampereen alueella, joiden tietoja ja
taitoja on vahvistettu. Henkilöstön edustajia on tavattu noin 70 yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen saralla.
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Tredun jatkamana työnä myös maakuntien opiskelijat
saivat vahvistusta itsensä työllistämisen taitoihin.

M I T Ä OPI T T I I N?

•

Yrittelijäisyyslähettilästoiminta on juurtunut Treduun
ja jatkossa Nuori Yrittäjyys -ohjelman opiskelijat kiertävät kertomassa omaa vertaisen yrittäjätarinaansa
muille opiskelijoille. Roadshow ja PopUp –toiminta
saivat jatkoa syksyllä 2019 sekä henkilöstön että opiskelijoiden tapahtumina. Tredun henkilöstö on ottanut Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut vahvaksi
kumppanikseen tukemaan valmistuvien opiskelijoiden
itsensä työllistämisen tietoja ja taitoja. Liekeissä -tapahtumaa ja 4H:n mahdollisuuksia aiotaan hyödyntää
jatkossakin osana opetusta.

•

Yrittäjyyteen liittyvä työttömyysturva
valmistumisen jälkeen on opiskelijoille ja
henkilöstölle vierasta
Uusien yrittäjyyspalveluiden pilotointi ja
jalkauttaminen koko Tredun tasolle vaatii
kokoaikaista resurssia ja koordinointia

M I S S Ä ONNI S T U T T I I N?

•
•
•

Yksi tärkeimpiä saavutuksia on ollut saada yrittäjyys
Tredun yhdeksi strategiseksi kärjeksi. Siinä työssä DuuniPolku on ollut mukana omalla työelämän muutoksen
tuntemuksellaan ja opiskelijan äänenä. Työtä on tehty
yhdessä sparraillen ja ideoiden. Toiseksi DuuniPolku
–hanke on verkottanut yrittäjyystoimijoita ja Tredua
lähemmäksi toisiaan. Kehitettäväksi jää vielä hyväksi
havaittujen käytäntöjen jalkauttaminen Tredun Tampereen ja maakuntien toimipisteisiin, yrittäjyyspalveluiden polutus opiskelijoille sekä henkilöstön taitojen
vahvistaminen yrittäjyyskasvatukseen. Kuvassa 3 näkyy, missä työryhmissä ja keiden toimijoiden kanssa
DuuniPolku on tehnyt yhteistyötä hankkeen aikana.

Yrittäjyys on strateginen painopiste Tredussa
300 opiskelijaa ja 70 henkilöstön jäsentä
oppi uusista työnmuodoista ja yrittelijäistä
työskentelytavoista
Yrittelijäisyyslähettilästoiminta ja työllisyys- ja
kasvupalveluiden itsensä työllistämisen
palvelut osaksi Tredun yrittäjyyskasvatusta

M I T Ä J AT KOK E H I T E T T ÄV ÄÄ?

•
•
•

Yhteistyön vahvistaminen alueen
yrittäjyysverkostojen kanssa
Yrittäjyyspalveluiden kuvaus ja näkyväksi
tekeminen Tredussa
Yrittäjyyden vahvistaminen aidoksi
vaihtoehdoksi palkkatyön rinnalla

Itsensä työllistämisen PopUp-piste. PopUpeja pidettiin
useassa Tredun Tampereen toimipisteessä joko
Kohtaamossa, opiskelijoiden
olotiloissa, käytävillä tai
luokissa. Kuva Mediapoliksen
PopUpilta, jota Lilli Tolvila on
pystyttämässä.
Kuva: Annina Kipponen
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Kuvio 3. Yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen toimijat, joiden kanssa DuuniPolku
-hanke on tehnyt yhteistyötä. DuuniPolku on toiminut asiantuntijana erilaisissa
verkostoissa sekä tarjonnut henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua
alueella toimivien verkostojen toimintaan.

Yrittäjyyden strateginen
työryhmä, Tredu

Yhteisten aineiden
opettajat, yrittäjyys

4H-yhdistys

Työttömät
työnhakijat

Työllisyys- ja
kasvupalvelut

Ammatilliset
opettajat

Work Pilots Oy

Tailor’s
House

Yrittäjyysheimo
Tredu

TalentChain
-verkosto

Tribe Tampere

Tampereen
Nuorkauppakamari

77

TE-palvelut

Opintoohjaajat

Yrittelijäät nuoret
ja opiskelijat

Opiskelijat

Matrocks Oy

Starttaamo
365/12-hanke Tredu

Nuoret
Yrittäjät ry

TIIVISTELMÄ

6Aika: DuuniPolku
– hankkeen osatoteuttajat ja tekijät
ESPOO
Espoon kaupungin osatoteutuksessa käynnistettiin
uusi palvelu, joka yhdistää työllisyyspalveluiden, koulutusorganisaatioiden, maahanmuuttajajärjestöjen ja
yrittäjyyttä edistävien tahojen välistä verkostoitumista. Espoossa on yhä kasvava määrä vieraskielisiä, joilla
on paljon ammatillista osaamista, mutta he ovat työttömiä. Yrittäjyys on maahanmuuttajataustaisille yksi
merkittävä vaihtoehto työllistyä. Espoossa lanseerattiin Mastermind group - mentorointiverkosto yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Ryhmäläiset saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata jo
olemassa olevaa yritysideaa. Hankeyhteistyötä tehtiin

ensin Metropolia AMK:n kanssa. Koulutusyhteistyötä
kehitettiin edelleen Espoon kaupungin koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa ja hankkeen myötä on käynnistetty uusi maahanmuuttajataustaisille räätälöity
yrittäjän ammattitutkinto `Be an entrepreneur´.
Espoon kaupungin Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö
Jaana Gummerus, projektikoordinaattori.
Aden Hussein, yhteisömentori.

HELSINKI
Helsingin osatoteutuksessa toteutettiin Helsingin
kaupungin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston
yhteishankkeena. Pääkohderyhmänä olivat helsinkiläiset, pitkään työttöminä olleet yli 30-vuotiaat henkilöt.

työnhakusovellusta, jota käytettiin sekä osaamisen
tunnistamisen työkaluna että työnhaussa. Sen avulla
tunnistettiin myös asiakkaiden osaamistarpeita ja heitä ohjattiin yksilöllisille koulutuspoluille. Työnhakusovellusta kehittäen ja sen ominaisuuksia monipuolisesti
hyödyntäen sekä asiakasohjausta tehostaen löydettiin
kohtaanto-ongelmaan uusia ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää osaamiskartoitusta
pitkään työttömänä olleiden aikuisten osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi sekä kartoittaa mahdollinen tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Osaamista tunnistettiin suhteessa työelämän
tarpeisiin ja samalla etsittiin uusia ratkaisuja työntekijöitä etsivien yritysten ja työtä etsivien työnhakijoiden
väliseen kohtaanto-ongelmaan. Hankkeessa pilotoitiin

Helsingin kaupunki
Eveliina Ikonen, projektikoordinaattori, Aikuisten TYP.
Erika Reino, opettaja, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Niina Touré, projektisuunnittelija, Aikuisten TYP.
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METROPOLIA
Metropolia Ammattikorkeakoulun osatoteutus
toimi Espoon kaupungin yhteishankkeena, joilla oli yhteinen yrittäjyystavoite ja kohderyhmä. Kumpikin osapuoli toimi itsenäisenä osatoteuttajana. Metropolia
AMK:n tavoitteena oli kehittää, koulutuskokonaisuus
maahanmuuttajanuorten yrittäjyyden tukemiseen,
joka samalla tukisi osallistujien kykyä hyödyntää tietoteknistä osaamista yritystoiminnassa. Hankkeen
kohderyhmänä olivat maahanmuuttajataustaiset
nuoret, jotka suunnittelevat lähtevänsä yrittäjiksi tai
toimivat jo yrittäjinä. Hankkeen aikana toteutettiin
kaksi kertaa yrittäjyyskoulutuskokonaisuus 20 op (+10
op), joka sisälsi opiskelijoiden osaamiskartoitukset,

henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat, koulutusosiot
ja mahdollisuuden suorittaa itsenäisesti suoritettavia
verkkokursseja. Koulutusosiot olivat Liiketoimintasuunnitelma 5 op+5 op, yrittäjän arki 5 op ja yrityksen
web-sivujen teko ja ylläpito 5 op.
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Päivi Laine, projektipäällikkö.
Ari Moilanen, asiantuntija.
Heini Puuska, asiantuntija.
Ville Jääskeläinen, asiantuntija.

OULU
Oulun osatoteutuksessa kehitettiin uusi toimintamalli, työssävalmennus, tukemaan työttömien työnhakijoiden ja vastavalmistuneiden oikea-aikaisia
siirtymiä työllistymiseen tai koulutukseen. Valmennuksessa hyödynnettiin arviointimenetelmää, joka perustui yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan.
Työssävalmennus tuki osapuolten välistä yhteistyötä,
osaamisen osoittamista ja työnhakijan soveltuvuutta
työpaikkaan. Valmennuksen etenemiseen ja tuloksiin
liittyvä kirjaaminen osoittautui hyödylliseksi siirtymävaiheissa ja edisti työnhakijoiden sijoittumista työsuhteisiin yrityksiin sekä koulutukseen. Lisäksi tavoitteena
oli kehittää palveluseteli työnantajille rekrytoinnin madaltamiseksi. Työssävalmennukseen osallistuttuaan
työnantaja sai valmennussetelin. Seteli otettiin vastaan myönteisesti, se on tukenut työttömän tai vastavalmistuneen henkilön työllistymistä.

teistyökumppanit olivat mukana kehittämässä työssävalmennus- ja valmennussetelimallia. Lisäksi yhteistyössä järjestettiin yritysten aamupalatilaisuuksia,
joille oli tilausta yritys- ja työllistämisaiheiden levittämisen ja keskustelun paikkoina.

Yritykset olivat avainasemassa työllistämisessä ja
hankeyhteistyössä. Työssävalmennusyritysten lisäksi lukuisat yritykset osallistuivat työllistämistoimiin
ja kehittämiskeskusteluihin. Oulun kauppakamari,
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, TE-palvelut ja muut yh-

BusinessOulu työllisyyspalvelut

Yhteistyössä keskiasteen oppilaitosten, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa kehitettiin
työnhakijoille erilaisia koulutuspolkuja, käytiin keskustelua ennakoivasta työelämäohjauksesta ja toteutettiin ryhmämuotoista uraohjausta. Lisäksi vastavalmistuneita ohjautui hankkeen työllistämispalveluun.
Työnäyttö kehittyi yhtenä rekrytoinnin kanavana Oulussa työllisyyspalveluiden, työnantajien ja oppilaitosten yhteistyönä. Se nähtiin hyvänä mahdollisuutena
osoittaa osaaminen työnantajille ja täten koettu hyvänä työllistämisen tukena.

Miia Narkaus, projektipäällikkö.
Sanna Syrén, projektikoordinaattori.
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TAMK
Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) osatoteutuksessa tavoitteena oli kehittää lyhytkestoinen
yrittäjyysvalmennus erityisesti nuorille, yrittäjyyttä
vaihtoehtona miettiville osallistujille. Pedagogisesti
haluttiin toteuttaa yrittäjyyskurssi, jossa tieto yhdistyisi tulevaisuusohjaukseen ja minäpystyvyyden kehittämiseen. Toteutus sisälsi kolme tieto- ja taitoaluetta: liiketoimintasuunnitelman laadinnan, markkinoinnin ja
taloushallinnan. Näiden lisäksi ohjelmassa harjoiteltiin
tiimityön taitoja, itseohjautuvuutta, esiintymistaitoja ja
“pitchausta”. Tärkeänä osa-alueena olivat myös vierailu Ensimetriin sekä yrittäjien tapaaminen. TAMKissa
toteutettiin kolme valmennusta, ensimmäinen Tredun
opiskelijoille, toinen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja kolmas maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Valmennusmateriaali kootaan 6Aika-sivustolle
materiaaliksi avoimeen käyttöön.

Ulla-Maija Koivula, projektipäällikkö.
Riitta Vihuri, asiantuntija.
Petteri Vilén, asiantuntija.
Pietro Albanese, asiantuntija.
Päivi Hämäläinen, tiedottaja.

TAMPERE
Tampereen kaupungin osatoteutuksessa edistettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
työllistymistä opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa. Uusia yhteistoiminnallisia palveluita ja toimintamalleja rakennettiin yhdessä Tampereen kaupungin
työllisyys- ja kasvupalveluiden ja Tampereen seudun
ammattiopisto Tredun kanssa. Yritysten rekrytointi- ja
osaajatarpeisiin, kuten Särkänniemeen, syntyi toimintamalli edistämään opintojen aikaisia työllistymispolkuja. Hoiva-alan yritysten rekrytointitarpeisiin vastattiin Tredusta Duuniin -rekrytointitapahtumilla. Eri
koulutusalojen opiskelijoiden itsensä työllistämisen ja
työnhaun taitoja vahvistettiin mm. Tredusta Tekijäksi
työelämään - valmennuksissa, jotka opinnollistettiin.
Yhteistyökokeilussa oppilaitoksen kanssa tunnistettiin opiskelijoiden varhaisen tuen tarve, johon vastattiin moniammatilisessa yhteistyössä oppilaitoksen
sisäisten toimijoiden ja ulkoisten verkostojen (esim.
Ohjaamo, TE-palvelut) kanssa. Yhdessä oppilaitoksen

strategisen ohjaushankkeen kanssa rakennettiin varhaisen tuen toimintamalli, joka on kuvattu mm. Varhaisen tuen toimintamalli -oppaassa. Varhaisen tuen
jalkauttamiseen sisältyi myös henkilöstövalmennusta.
Digitaalisia työkaluja testattiin opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa. Opiskelijoita osallistettiin palveluiden ja työuraohjauksen kehittämiseen. Opetus- ja
ohjaushenkilöstön osaamista tuettiin eri tavoin työuraohjauksen vahvistamiseksi. Hankkeeseen osallistui
yli 600 opiskelijaa, työnhakijaa, opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja asiakaslähtöistä yritysyhteistyötä tehtiin eri
tavoin.
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
Anne Kumpula, projektipäällikkö.
Annina Kipponen, projektisuunnittelija.
Lilli Tolvila, projektisuunnittelija.
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TUAMK
Turun ammattikorkeakoulun (TuAMK) osatoteutus toteutettiin pitkälti yhdessä Turun kaupungin
osahankkeen kanssa. Osahankkeet kehittivät yhdessä työnhakijan haastattelumallin työllisyyspalvelujen
ohjaavien työntekijöiden käyttöön. Malli perustuu
motivoivan haastattelun menetelmiin sekä asiakas-,
voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Lisäksi
osahankkeet toteuttivat yhdessä nuorille työnhakijoille kaksi mentorointijaksoa, joiden pohjalta ammattikorkeakoulun osahankkeessa kehitettiin vertaismentorointiin perustuva mentorointimalli ja julkaistiin
mentoroinnin käsikirja työllisyys- ja koulutuspalvelujen käyttöön.

Verkkotietopalvelun rinnalle laadittiin palvelupolkumallit työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmille. Mallit
toimivat työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden
asiakasohjauksen tukena.

Turun kaupungin osahankkeessa rakennettiin avoin
verkkotietopalvelu (Työllisyysviuhka), jonne koottiin
tiedot Turun seudulla tarjolla olevista työllistymistä
edistävistä palveluista. TuAMK oli tiiviisti mukana verkkotietopalvelun kehittämisessä ja rakentamisessa.

Niina Vuoristo, projektivastaava.
Tiina Laakso, sisällöntuottaja.
Outi Linnossuo, sisällöntuottaja.
Susanna Virta, sisällöntuottaja.
Marju Lindholm, projektityöntekijä.

Lisäksi TuAMK kehitettiin toiminnallisia menetelmiä
ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien tukemiseksi ja
julkaistiin aiheesta opas ammatillisten oppilaitosten
käyttöön. Menetelmien kehittäminen tapahtui yhteistyössä Turun ammatti-instituutin kanssa.
Turun ammattikorkeakoulu

TURKU
Turun kaupungin osatoteutus toteutettiin yhdessä
Turun ammattikorkeakoulun osahankkeen kanssa.
Turun osahankkeessa rakennettiin avoin verkkotietopalvelu (Työllisyysviuhka), jonne koottiin tiedot Turun
seudulla tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista. Verkkotietopalvelussa tiedot ovat keskitetysti
yhdessä paikassa ja kaikkien käytettävissä. Verkkotietopalvelun rinnalle rakennettiin palvelupolkumallit
työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmille. Mallit toimivat
työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden asiakasohjauksen tukena.

den käyttöön. Malli perustuu motivoivan haastattelun
menetelmiin sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Lisäksi hankkeessa toteutettiin
nuorille työnhakijoille kaksi mentorointijaksoa, joiden
pohjalta kehitettiin vertaismentorointiin pohjautuva
mentorointimalli työllisyys- ja koulutuspalvelujen käyttöön.
Turun kaupunki, Työllisyyspalvelukeskus
Arto Alakoski, hankekoordinaattori.

Osahankkeet kehittivät yhdessä työnhakijan haastattelumallin työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöi-
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KIRJOIT TA JAT

Julkaisun artikkelien ja case-kirjoittajat
aakkosjärjestyksessä:

Alakoski, Arto: VTM, hankekoordinaattori.
Turun kaupunki, Työllisyyspalvelukeskus.

Narkaus, Miia: YTM, BusinessOulu työllisyyspalvelut,
projektipäällikkö.

Gummerus, Jaana: Kulttuurituottaja amk, AmO, yrittäjä, MAT, opiskelija Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaspalvelu liiketoiminnassa Yamk. Espoon kaupungin
Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö, projektikoordinaattori, Mastermind groupin vetäjä.

Reino, Erika: KM, Helsingin kaupunki, Stadin ammattija aikuisopisto, Työelämäpalvelut, opettaja.
Syren, Sanna: Toimintaterapeutti, BusinessOulu työllisyyspalvelut, projektikoordinaattori.

Kipponen, Annina: KM, laaja-alainen opettajan pedagoginen kelpoisuus. Tampereen kaupungin työllisyys- ja
kasvupalvelut, projektisuunnittelija.

Tolvila, Lilli: Opinto-ohjaaja, ammatillinen opettaja.
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut,
projektisuunnittelija.

Koivula, Ulla-Maija, YTL, SoTe-johtamisen MBA, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö.

Vihuri, Riitta: KTM, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, asiantuntija.
Vilén, Petteri: ekonomi, KTM, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, asiantuntija.

Kumpula, Anne: YTM, yhteiskunnallisten aineiden
opettajan pedagoginen pätevyys. Tampereen kaupungin työllisyys-ja kasvupalvelut, projektipäällikkö.

Virta, Susanna: VTM, sosiaalityöntekijä, tuntiopettaja,
Turun ammattikorkeakoulu, sisällöntuottaja.

Laakso, Tiina: YTM, KM, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja,
lehtori, Turun ammattikorkeakoulu, sisällöntuottaja.

Vuoristo, Niina: VTL, sosiaalityöntekijä, lehtori, Turun
ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö.

Laine, Päivi: TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
projektipäällikkö.
Linnossuo, Outi: VTT, sosiaalityöntekijä, Ekspressiivisen
taidetyöskentelyn ohjaaja, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu, sisällöntuottaja.
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Onnistuneen työllistymisen resepti:
Roppakaupalla rohkeutta
Tiraus hyvää tuuria
Aimoannos asennetta
Verkostot vesille
Ystävällisiä yhteydenottoja
Näkyvästi tekijänä
Osaamisesta onnistumisia
Yhdessä ja itsenäisesti
Sinne missä tarve on
Kaikkia keinoja hyödyntäen!

Osallisuus

Mentorointi

Valmennusseteli

Palvelupolkukuvaukset

eiskehittäminen

Osallisuus

entorointi

ämän
rpeet

istö

Työuraohjaus

Työssävalmennus
Mastermind Group

Työnhakuvalmiudet Työelämän tarpeet

Oppimis- Itsensä
ympäristö työllistäminen

Työllisyysviuhka
Työkaluja ohjaukseen

Työuraohjaus

Digityökalut työllistymistä tukemassa

Työssävalmennus

Verkostot

misympäristö

Työkaluja ohjaukseen

Digityökalut työllistymistä tukemassa

Polkuja työelämään

Työelämän
tarpeet

Yhteiskehittäminen
Varhainen tuki

Yhteiskehittäminen

Polkuja työelämä

Palvelupolkukuvaukset

Motivoiva haastattelu 
Varhainen tuki Itsensä

työllistäminen

Palvelupo
kuvaukset

