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Ohjauksen vaa  muksia

Työ- ja työhönvalmennusta sekä erilaisia toimenpiteitä tuo  avilta valmennusorgani-
saa  oilta odotetaan ja vaaditaan yhä laadukkaampia ja vaiku  avampia palveluja sekä 
amma  llistumista, jo  a työ  ömien ohjautuminen avoimille työmarkkinoille paranee. 
Valmennusorganisaa  oiden palvelut ja käytössä olevat työvälineet ovat kuitenkin kir-
javia, eikä kaikille yhtenäistä seuranta-, arvioin  - ja palautejärjestelmää ole ollut käy-
tössä. 

Työvälineet

Seurannan ja arvioinnin välineitä on toki olemassa paljonkin. Työvälineet eivät vain 
ole tavoi  aneet välityömarkkinatoimijoita, jotka suurimmalta osalta ovat kolmannen 
sektorin järjestöjä. Näillä työllistävillä järjestöillä ei ole käytössään resursseja kalliiden 
järjestelmien hankkimiseen, niiden ylläpitoon ja päivi  ämiseen. 

Ratkaisu?

Hallitusohjelmassa on esite  y vaa  muksia laadukkaiden työvalmennuspalvelujen 
tuo  amiselle, joten tämä ja toimijoiden tarve on ollut lähtökohtana valmennuksen 
työvälineistön ja palautejärjestelmän yhtenäistämiselle. Syntyi OsaajaPlus – järjestel-
mä, joka on välityömarkkinoilla valmennuksessa olevan asiakkaan seuranta, arvioin   
ja palautejärjestelmä. Tässä julkaisussa keskitytään kuvaamaan erityises   OsaajaPlus- 
järjestelmän käy  öä valmennuksen työvälineenä, mu  a myös hieman siihen lii  yvää 
kehi  ämistyötä ja taustoja. 

1. SAATTEEKSI

Hyvä ohjaaja! Edessäsi on ”Avain OsaajaPlus 
maailmaan – Työvälineitä ja hyviä käytäntöjä oh-
jaustyön tueksi”. Oppaan tarkoituksena on pe-
rehdy  ää sinut ohjauksen saloihin sekä havain-
noin  in, arvioin  in ja palau  een antamiseen. 
Kirjasesta löydät myös OsaajaPlus -järjestelmän 
käy  öön lii  yviä ohjeita valmentaessasi tule-
vaisuuden osaajia työelämän tarpeisiin. Samalla 
voit tutustua Duunari- hankkeeseen (ESR), sen 
tavoi  eisiin, tuloksiin ja tulevaisuuden kehi  ä-
mishaasteisiin.
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2. KIITOS

Suuri kiitos kehi  äjäkumppaneillemme ja muille välityömarkkinatoimi-
joille, TE-toimistoille ja työvoiman pavelukeskuksille, jotka ole  e olleet 
mukana Duunarin OsaajaPlus- järjestelmän kehi  ämistyössä.

Kehi  äjäkumppanit:

SOVATEK -sää  ö (ent. Tekevä)

Jyvälän Setlemen    ry 

Jyvässeudun Työ  ömät ry

Jyväskylän Katulähetys ry

Äänekosken Katulähetys ry 

Kiitos myös mukana olleille keskisuomalaisille yrityksille sekä kehi  ämis-
yh  öille Jykes Oy:lle sekä Ääneseudun Kehitys Oy:lle. 

Kiitos yhteistyöstä ja palau  eesta: 

Äijälän vammaisten tuki ry 

Viitaseudun Kumppanuus ry

Keski-Suomen Hevosjalostuslii  o ry 

Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Hankasalmen 4H yhdistys 
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Laatu ja vaiku  avuus

OsaajaPlus -järjestelmä helpo  aa niin yk-
si  äisen valmentautujan edistymistä työ-
markkinoilla kuin valmennusorganisaa  on 
ja lähe  äneen tahon  edon saan  a val-
mennusjakson aikana tapahtuneesta toi-
minnasta. Samalla saadaan  etoa valmen-
nusorganisaa  on toiminnan kehi  ämiseksi 
laadukkaiksi ja vaiku  aviksi palveluiksi.
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Tulevaisuus ja ennakoin  

Meidän on myös muiste  ava kur-
kistaa kristallipalloon; ennakoita-
va, valmistaudu  ava tulevaan ja 
varmiste  ava, e  ä osaajia rii  ää 
myös tulevaisuudessa suurten 
ikäluokkien eläköityessä. 
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3. VÄLITYÖMARKKINAT - MÄÄRITTELYÄ JA LINJAUKSIA

Välityömarkkinat käsite on melko uusi ja eri yhteyksissä välityömarkkinoita 
on kuva  u hieman eri tavoin. Vuonna 2007 hallitusneuvos Päivi Kerminen 
Työ- ja elinkeinoministeriöstä kuvasi asiaa seuraavalla tavalla; ”Välityö-
markkinoilla tarkoitetaan työ  ömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin 
sijoi  uvia työskentelymahdollisuuksia. Välityömarkkinat tarjoavat yhtäältä 
vaihtoehdon pitkäaikaistyö  ömyydelle ja toisaalta mahdollisuuden edetä 
avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin. Väli  ömien tavoi  eiden ja si-
sällön näkökulmasta välityömarkkinat jaetaan siirtymätyömarkkinoihin ja 
väli  äviin työmarkkinoihin. Siirtymätyömarkkinoilla työ  ömät työnhakijat 
ovat joko työmarkkinatoimenpiteessä tai palkkatuessa työssä”. Työ- ja elin-
keinoministeriön tavoi  eiden mukaan välityömarkkinoilla on tarkoitus sel-
vi  ää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä parantaa heidän työmarkkina-
valmiuksiaan ja työllistymisedellytyksiään avoimille työmarkkinoille (Työ- ja 
elinkeinoministeriö).

Välityömarkkinoihin lii  yy voimakas odotushorison   , toteaa Raija Lääperi 
(2010). Välityömarkkinoilta toivotaan löytyvän uudenlaisia työmahdolli-
suuksia erityises   pitkäaikaistyö  ömille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työ-
markkinoilta alhaisen koulutustason, vajaakuntoisuuden, päihde- tai mie-
lenterveysongelmien takia. Paikallistasolla on panoste  u julkisen sektorin 
toimijoiden ja muiden yhteistyöverkoston aikaansaamiseen muun muassa 
hanketoiminnan kau  a. Ongelmallisinta tässä on ulkopuolisten palvelu-

tuo  ajien toimiminen työpaikkojen tai työtoiminnan järjestäjinä tai paik-
koina erilaisista työnteon rajoituksista kärsiville (Lääperi 2010). 

Suomen hallitus on peräänkuulu  anut erityises   kolmannen sektorin toi-
mijoita turvaamaan työvoimansaan  a tulevaisuudessa.  Lindström ja Pelko-
nen (2008) toteavat, e  ä hallituksen työllisyydenhoidon linjaukset ja uudis-
tukset vaa  vat kolmannelta sektorilta valmennuspalveluiden kehi  ämistä, 
jo  a kolmannella sektorilla työskentelevillä olisi mahdollisuus työllistyä 
paremmin avoimille työmarkkinoille.

Järjestöissä työskentelevät työvalmentajat ovat yleensä itse olleet ensin 
työvalmenne  avia eli samassa  lanteessa kuin ihmiset, joita he nyt työ-
valmentajan roolissa ohjaavat ja opastavat. Voidaanko työvalmentajia siis 
kutsua termin hengessä työvalmentajiksi, vai ovatko he jotain muuta? Mil-
laista koulutusta työvalmentajat ovat saaneet, ja tarvitsevatko he ylipäänsä 
lisäkoulutusta? Pitäisikö koulutuksella tukea vertaistuen kaltaista toimin-
taa, vai pitäisikö työvalmentajia koulu  aa amma   maisempaan työssä oh-
jaamiseen kolmannella sektorilla? (Huuhka 2010).

Nämä ovat kysymyksiä, joita myös kolmannen sektorin toimijat ovat poh  -
neet. Keväällä 2010 voimaan tullut laki työvoimapalveluista on aiheu  anut 
”harmaita hiuksia” myös keskisuomalaisille välityömarkkinatoimijoille. Lain 
valmistelun hitaus ja  edon puu  uminen aiheu   vat ylimääräistä paine  a 
jo muutoinkin haastavaan valmennuspalveluiden tuo  amiseen. 
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3.1. Kolmannen sektorin rooli välityömarkkinoilla

Kolmannen sektorin toimijoiden rooli työllistämispalveluiden tuo  ajina on jo jonkin aikaa ollut mer-
ki  ävä. Esimerkiksi vuonna 2008 palkkatuella työllistetyistä sijoi  ui kolmannelle sektorille noin 30 %. 
Kolmasosa sijoi  ui yrityksiin ja kolmasosa julkiselle sektorille, erityises   kun  in (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2010).

Yksilötason työllistymisvaikutuksia tarkasteltaessa nousevat esiin sekä yksilön työ- ja toimintakyky 
e  ä organisaa  oiden oma rooli työllistäjänä. Edellytykset työllistymisvaikutusten syntymiselle saat-
tavat olla heikot, mikäli työllistymistoimenpiteisiin hakeutuu eri  äin vaikeas   työlliste  ävissä oleva 
henkilö, joka ensisijaises   tarvitsisi kuntoutusta ja valmennusta. Mikäli työllistämispalveluja tarjoava 
organisaa  o ei tässä tapauksessa tarjoa valmennus- ja kuntoutuspalveluita, vaan tarvitsee itsenäi-
seen työskentelyyn kykenevän työntekijän, eivät vaikutukset yksilön eivätkä organisaa  on kannalta 
voi olla kovinkaan hyvät. Myönteiset vaikutukset yksilölle eivät väl  ämä  ä aina tarkoita myönteisiä 
vaikutuksia työllistävälle organisaa  olle (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

Vaikutusten kannalta nime  y toimenpide ei väl  ämä  ä ole olennaista, vaan keskeiseksi nousee or-
ganisaa  on o  ama rooli välityömarkkinoilla ja se, minkälaisia ovat sen tuo  amat tukipalvelut (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2010). Seuraavassa taulukossa on kuva  u organisaa  oiden roolia suhteessa väli-
työmarkkinoihin.

TEM:n 2010  laaman tutkimuksen mukaan palkkatue  u työ näy  äisi olevan merki  ävin välityömark-
kinatoimenpide, jota kolmannen sektorin organisaa  ot tarjoavat. Organisaa  oiden palvelutoiminta 
on myös hyvin riippuvainen erilaisista työ- ja elinkeinohallinnon tukimuodoista (palkkatuki, työllisyys-
polii   nen avustus) sekä omista myyn  tuotoista. Näin ollen palkkatukityössä olevat henkilöt koe   in 
kiinteäs   palvelutoimintaan osallistuvina henkilöinä, jotka kykenevät itsenäiseen työskentelyyn. Näil-
lä palkkatuetuilla henkilöillä paikataan myös ohjausresurssien puute  a. 
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Taulukko 1. Organisaa  oiden erilaiset roolit suhteessa välityömarkkinoihin (TEM 2010)

1. PALVELUTUOTANTO

• Työntekijät tuotannon välineenä

• Työntekijät itsenäisiä, eivätkä tarvitse kovinkaan paljon 
ohjausta tai muuta tukea ->  organisaa  o ei tarjoa varsi-
naista ohjausta tai muuta tukea jakson aikana

• Varsinainen työllistäminen ei päätavoite vaan nimen-
omaan tehokas palvelutuotanto

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN

• Asiakkaat kuntoutujia - eri  äin heikossa työmarkkina-
asemassa olevat

• Järjestö ei varsinaises   työnantaja -> enemmänkin kun-
tou  aa, koulu  aa, ope  aa ja tukee

2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMINEN JA OHJAUS

• Tavoi  eena ensisijaises   asiakkaan työllistäminen joko 
omaan organisaa  oon tai muualle -> muutos työnteki-
jän statuksessa

• Tukityölliste  y henkilö tarvitsee tuke ja ohjausta työs-
sään ja tyllistymispolun selkey  ämisessä

• Organisaa  o tarjoaa huoma  avas   enemmän tuli- ja 
ohjauspalveluista, kuin vaihtoehdossa 1

4. SEGMENTOIDUT PALVELUT

• Organisaa  o on tuo  eistanut palvelunsa eri asiakas-
ryhmien tarpeisiin ja pystyy o  amaan tukityölliste  yjä 
kaikista kolmesta ryhmästä sekä tarjoamaan kullekkin 
tarpeisiin vastaavaa tukea ja ohjausta
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4. MIKÄ DUUNARI 

Duunari = käsillään työtä tekevä perustyöntekijä, työläinen, 
oman toimialansa osaaja. 

(h  p://fi .wik  onary.org/wiki/duunari)
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Elokuvien ja laulujen sankari.

(h  p://cdon.fi /elokuvat/visa_m%C3%A4kinen%5E_vapaa_duunari-606413)

Maukka Perusjätkä, suomalainen muusikko tuli tunnetuksi uuden aal-
lon musiikillaan 1970-luvun lopussa ja nimesi vuonna 1985 ilmesty-
neen albuminsa ”Duunariksi”. 

(h  p://fi .wikipedia.org/wiki/Maukka_Perusj%C3%A4tk%C3%A4#Diskografi a)
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4.1. Duunari- hanke

Tässä yhteydessä Duunari on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Keski-
Suomen maakunnan alueen kun  en rahoi  ama kehi  ämishanke. 

Toiminta-aika: 16.6.2008 - 31.12.2010. 

Toiminta-alue: Keski-Suomen maakunta. 

Duunaria hallinnoi: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
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KEVÄT – ohjelma: 
Duunari toimi osana 
Keski-Suomen vä-
lityömarkkinoiden 
kehi  ämisohjelma 
KEVÄTtä, johon sitou-
tuneiden hankkeiden 
kesken kehi  ämis-
vastuuta jae   in 
kunkin organisaa  on 
ydinosaamisen ja 
asete  ujen teemojen 
mukaan.

Sosiaalisten
yritysten ja edel-

edistäminen

3.Sektorin
työllistämistoiminnan 

-
vuuden

yhteistyö

Työnhakijoiden osaa-

ARVIOINTI

PROJEKTIOHJAUS

KEVÄT
Keski-Suomen

välityömarkkinoiden 

KUNTIEN
TYÖLLISTÄMISSOPIMUKSET

KUNTIEN
TYÖLLISTÄMISMALLIT

TYÖNHAKIJAN TIETO- JA 
KUNTOPAKETTI

PALVELUOHJAUS 
-PROSESSI

PALVELUOHJAAJA 
-TYÖPARIT

ASIAKASFOORUMIT

ASIANTUNTIJA-
TAPAAMISET

PALVELU-
KARTOITUKSET

KUNTOUTTAVA 
TYÖTOIMINTA

VÄLITTÄJÄ 
-ORGANISAATIO

ASIAKKAIDEN 
JATKOPOLKUJEN 
KEHITTÄMINEN

ETSIVÄ
NUORISOTYÖ

OHJAUS- JA VALMEN-
NUSKOULUTUS

OSAAJAPLUS 
-VALMENNUKSEN 
ARVIOINTILOMAK-
KEET JA -TODISTUS

TYÖPANKKI/REKRY
TOIMISTOKOKEILU

YRITYS-
YHTEISTYÖ OLEMASSA 

OLEVAN OSAAMI-
SEN ARVIOINTI

AIKUINEN TAKAISIN 
TYÖELÄMÄÄN - AMMA-
TILLISEN POLUN RAKEN-

TUMISTA TUKEVAT 
OHJAAVAT KOULUTUKSET

OSAAMISPOLKUJEN 
MALLINTAMINEN

OHJAUSPALVELU-
TIIMIT

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN PERUSTA-

MISNEUVONTA

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN REKISTE-

RÖINTI

SOSIAALISTEN 
YRITYSTEN 

KEHITTÄMINEN

YRITYSNEUVOJIEN 
KOULUTUS

EDELLEENSIJOITTAMISEN 
MALLINTAMINEN

KUNTIEN
TYÖNSUUNNIT-

TELIJAT

KOORDINOINTI

PALKKATUKITYÖSSÄ 
TOIMIVIEN OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN

AMMATILLISTEN 
TUTKINTOJEN SUORIT-

TAMINEN OSANA 
AMMATILLISTA POLKUA

PITKÄKESTOINEN 
OHJAUS AMMATILLISEN 
POLUN RAKENTUMISES-

SA
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4.2. Taustaa Duunari- hankkeelle

Duunari -hankkeen taustalla oli laaja 3. sektorin toimijoiden yhteistyö, pitkä-
aikaiset pohdinnat, esiselvitykset ja käytännön kokemukset. 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) toteu    vuonna 2007 Euroopan Sosi-
aalirahaston (ESR) rahoi  amana tulevan hankesuunni  elun tueksi 3. sekto-
rin toimijoille suunnatun esiselvityksen. Selvitys toteute   in teemahaastat-
teluna. Haasta  eluissa keskity   in yhdistyksen työllistämismahdollisuuksiin 
ja niiden kehi  ämiseen välityömarkkinoiden näkökulmasta. Haasta  elun ja 
alueella toteute  ujen muiden selvitysten pohjalta koo   in yhteenveto, esi-
selvitys, jota hyödynne   in hankkeen tavoi  eiden ase  elussa. 

Esiselvityksessä ja hankkeen suunni  elussa oli mukana 13 keskisuomalaista 
välityömarkkinatoimijaa, työllistävää 3. sektorin organisaa  ota ja sää  ötä. 
Esiselvitykseen valitut toimijat olivat ak  ivisia 3. sektorin työllistäjiä ja toi-
mialansa kehi  äjiä. Selvitys teh  in pääasiassa Jyväskylän seudulta, Jämsästä 
haastatel  in yhtä toimijaa ja Äänekoskelta kolmea. Esiselvityksessä tarkastel-
 in mm. toimijoiden työllistämispalveluiden volyymia, yhdistyksen toimintaa 

suhteessa välityömarkkinoihin, työllisyyden kehi  ämistarpeita, yritys- ja op-
pilaitosyhteistyötä sekä toiminnan laatua ja tuloksellisuu  a. (Seppälä 2007)

Teemahaasta  elusta saaduista vastauksista laadi   in yhteenveto, joka toimi 
kehi  ämissuunnitelmana ja pohjana Duunari -hankkeen projek  suunnitel-
malle. Osa kehi  ämisehdotuksista kirja   in muiden KEVÄT- ohjelmassa mu-
kana olevien hankkeiden suunnitelmiin. 
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5. TOTEUTUS 

Duunari- hanke käynnistyi kesällä 2008, jolloin projek  päällikkö aloi    työn-
sä. Työpariksi vali   in yrityskoordinaa  ori syyskuussa 2008. Hankehenkilös-
tö koostui siis kahden henkilön muodostamasta työparista täydenne  ynä 
osa-aikaisella taloushallinnon osaajalla. Hankkeen rekrytoin  vaiheessa oli 
tultu siihen tulokseen, e  ä työparitoiminta on paras ratkaisu resursseiltaan 
pienen hankkeen läpi viemiseksi. Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmas-
sa hankehenkilöstöä oli huoma  avas   enemmän, joka olisi mahdollistanut 
yhden kehi  äjän sijoi  amisen kunkin kehi  äjäkumppanin organisaa  oon. 
Tämä ei kuitenkaan toteutunut lopullisessa rahoituspäätöksessä.

Verko  uminen läh   he   alusta alkaen hyvin käyn  in. Väli  äjä – hankkeen 
kanssa yhdessä järjeste  yjen verkostokahvi  laisuuksien ja verkoston kehit-
tämispäivien ansiosta saimme alusta alkaen mukaan 12 organisaa  ota. Ti-
laisuuksiin vali   in verkoston esille nostamia teemoja ja hae   in teemojen 
mukaisia asiantun  joita alustamaan päiviä. Tilaisuuksia järjeste   in koko 
toiminnan ajan joka toinen kuukausi.

Duunari- todistus ja siihen lii  yvä arvioin   oli suurempi kokonaisuus, kuin 
kukaan oli ennakolta ajatellut. Tämä johtui pääosin siitä, e  ä mitään toimi-
joille yhtenäistä seuranta- ja arvioin  menetelmää ei ollut käytössä. Näin ol-
len jouduimme ensin kehi  ämään yhteiset mi  arit ja arvioin  työvälineet, 
joiden perusteella varsinainen todistus voitaisiin myöntää. Samalla tarkas-
tel  in erilaisia mahdollisuuksia myös yhteisen rekrytoin  toimiston perusta-
miseksi sekä toteute   in yrityskäyntejä. Rekrytoin  toimistoajatusta vie  in 
eteenpäin vuoden 2009 loppuun saakka, jonka jälkeen Sovatek- sää  ö o    
tehtävän hoitaakseen Töihin!Palvelun pui  eissa.
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6. TULOKSET 

Duunari- hankkeen tavoi  eista merki  ävimpään, kolmannen sektorin toimijoiden kokoami-
seen yhteiseksi kehi  äjäverkostoksi pysty   in jo pieneltä osin vastaamaan. Tiivis yhteistyö 
Väli  äjä- hankkeen ja sen kahdeksan osahankkeen kanssa toteutui koko hankekauden ajan. 
Tätä kau  a saa  in verkostoon mukaan 12 työllistävää järjestöä, jotka oppivat toinen toisil-
taan ja jakoivat  eto-taitoa keskenään. Toki tämä oli vain pieni osa keskisuomalaisista järjes-
töistä, mu  a tulosta on pide  ävä hyvänä päänavauksena laajemman ja  iviimmän yhteis-
työn käynnistymiselle. Verkosto on rakentunut myös OsaajaPlus –järjestelmän levi  ämisen 
kau  a ja laajentunut sen myötä myös Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle.

Toinen tärkeä tavoite oli Duunari- Todistuksen luominen. Todistus nime   in myöhemmin 
OsaajaPlus – Todistukseksi ja sen oheen syntyi OsaajaPlus- järjestelmä, joka sisältää sekä asi-
akkaan seurannan-, arvioinnin-, e  ä palau  een antamisen työvälineitä sekä niihin lii  yvän 
ohjeistuksen. Hyödyntämällä koko järjestelmää valmentajat saavat työvälineistä ir   enem-
män ja saavat lisää eväitä valmennustyöhön. Järjestelmän kau  a valmentajien työ helpo  uu 
ja sen antama  eto luo pohjan OsaajaPlus- Todistuksen myöntämiselle. Näin kaikkien orga-
nisaa  oiden on mahdollista arvioida valmentautujiaan yhteismitallises   ja antaa palaute  a 
lähe  äneille tahoille samalla palautemenetelmällä.

Kolmas tavoite oli kehi  äjäkumppaneiden yhteisen Rekrytoin  toimiston kehi  äminen ja pe-
rustaminen. Tämä osoi  autui tavoi  eista haasteellisimmaksi. Melko pian havai   in, e  ä viisi 
kehi  äjäkumppania eivät pysy sitoutumaan yhteisen toimipisteen perustamiseen. Tämä joh-
tui pitkäl   siitä tosi-asiasta, e  ä samojen valmennuspalveluiden tuo  ajina kilpailevat tahot 
eivät näissä olosuhteissa ole valmiita panostamaan yhteisen palvelupisteen perustamiseen, 
vaan jokaisella on omat tavoi  eensa ja toimintatapansa. Rekrytoin  toimisto sinällään jäi siis 
perustama  a, joskin kehi  äjäkumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltua ja Sovatek- sää-
tön toteu  amaa Töihin!Palvelua voidaan pitää hyvänä yhteistyön tuloksena.
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7.1. Duunari -Todistuksesta OsaajaPlus –Järjestelmäksi

Kolmannen sektorin toimijat tuo  avat yhä enemmän palveluja. Pärjätäk-
seen kilpailussa muiden kanssa, järjestöt ovat alkaneet karsia amatööri-
mäistä ote  a pois toiminnastaan. Esimerkiksi maallikkojen antamaa apua 
ei enää työllistävissä järjestöissä toteuteta. Järjestöiltä edellytetään am-
ma   maista ja pitkäjänteistä toimintaa palveluntuotannossaan. Amatöris-
miin lii  yy pelko, e  ä palvelut tuotetaan liian heppoisen amma   taidon 
varassa. Erityises   sosiaali- ja terveysalalla palveluntuotannolle ase  amat 
laatuvaa  mukset ovat suuret. Usein vain asianomaisen koulutuksen saa-
nut voi toimia palvelun tuo  ajana. Järjestöihin onkin palka  u amma   laisia 
esimerkiksi amma   au  ajiksi. Amma   laisten palkkaamiseen on vaiku  a-
nut myös se, e  ä palvelun laatua tarkkailevat julkisen sektorin vastaavien 

Kuvio. Kehi  ämisaikataulu

tehtävien amma   laiset. Amma   laistuminen näkyy järjestöjen toiminnas-
sa myös siten, e  ä niiden tavoi  eet ovat selkeitä mu  a kapea-alaisia, pää-
määrä  etoisempia ja välineellisempiä (Helander 1998).

Myös yritysten toimintaympäristö muu  uu. Työn sisällöt ja työelämän ovat 
jatkuvassa muutoksessa. Uusia työpaikkoja syntyy ja niitä häviää jatkuvas  . 
Hyvin toimiville työmarkkinoille on ominaista se, e  ä yritykset voivat käyt-
tää tarpeen mukaan erilaisia työllistämisen muotoja: pysyviä ja kokoaikaisia 
työsuhteita, määräaikaisia työsuhteita, osa-aikatyötä ja työvoiman vuok-
raamista. Näin voidaan tarjota työtä mahdollisimman monelle ja vastata 
paremmin myös työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin ja elämän  lanteisiin 
(Elinkeinoelämän keskuslii  o 2010).
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Aluksi koo   in yhteen kaikki kehi  äjäkumppa-
neilla käytössä olevat työvälineet. Tässä yhtey-
dessä havai   in, e  ä jopa Duunarin viidellä ke-
hi  äjäkumppanilla on käytössään täysin erilaiset 
seuranta- ja arvioin  työvälineet tai niitä ei ollut 
käytössä lainkaan. Tode   in, e  ä tavoi  eeksi ase-
tetun Duunari – todistuksen kehi  äminen ilman 
yhtenäistä arvioin  a on täysin mahdotonta. Tästä 
johtuen lähde   in ensin luomaan seurantatyövä-
lineitä, joiden pohjalta varsinainen arvioin   olisi 
mahdollista toteu  aa.  Käytössä olleista ja joista-
kin kaupallisista sähköisistä lomakkeistoista valit-
 in välityömarkkinatoimijoille sopivimpia malle-

ja, joista lähde   in edelleen työstämään parasta 
mahdollista.

Seurantatyövälineiden erilaisuus tai puu  umi-
nen oli yllätys myös kehi  äjäkumppaneille sekä 

meille hanketyöntekijöille. Samaan aikaan Suomi 
putosi laman kouriin, joten hankesuunnitelmaan 
teh  in muutoksia jo vuoden 2008 lopulla. Tässä 
yhteydessä päädy   in  lanteeseen, jossa kehitys-
työ suunna   in yhtenäisen seurantalomakkeis-
ton luomiseen ja vasta si  en kehite   in varsinai-
nen Duunari- Todistus ja siihen lii  yvä arvioin  . 
Tämä kokonaisuus sai myöhemmin nimekseen 
OsaajaPlus- järjestelmä.

OsaajaPlus- järjestelmän kehi  ämistyössä ja koe-
käytössä oli mukana erityyppisiä organisaa  oita, 
jotka edus  vat kolma  a sektoria, kun  a sekä 
sosiaalisia yrityksiä. OsaajaPlussan manuaalista 
versiota koekäyte   in noin vuoden ajan, jonka ai-
kana teh  in kaksi käy  äjäkyselyä. Näiden käy  ä-
jäkyselyiden pohjalta teh  in tarvi  avia muutok-
sia ja luo  in pohja sähköisille lomakkeille syksyllä 
2009. Sähköiset lomakkeet valmistuivat organi-
saa  oiden koekäy  öön marraskuussa 2009 ja 
ne olivat koekäytössä 35 organisaa  ossa. Kolmas 
käy  äjäkysely toteute   in keväällä 2010 ja sen 
perusteella teh  in vielä muutoksia lomakkeiden 
sisältöön ja tekniseen toteutukseen. Kesän ja 
syksyn 2010 aikana OsaajaPlus- järjestelmä on 
levinnyt yli 150 organisaa  oon, joista n. 50 toimii 
Keski-Suomen maakunnan alueella. Koko kehi  ä-

Duunarin kehi  ämistyö keski  yi juuri näihin laa-
tuvaa  muksiin ja ohjausosaamisen lisäämiseen, 
huomioiden yritysten tarpeet ja muutokset työ-
elämässä. Lähde   in kehi  ämään yhtenäistä kus-
tannuksiltaan edullista seuranta- ja arvioin  työ-
välineistöä välityömarkkinatoimijoiden käy  öön. 
Kehi  ämistyötä toteute   in prosessina, josta laa-
di   in kehi  ämisaikataulu.

mistyön ajan hanketyöntekijät olivat koekäy  äji-
en tukena ohjaten ja konsultoiden käy  äjiä. 

Ongelmiltakaan ei välty  y. Suurimmaksi haas-
teeksi osoi  autui kehi  ämistyöhön sitoutumi-
nen ja ajan käy  ö toimivan järjestelmän aikaan 
saamiseksi. Valmennustyötä on totu  u teke-
mään  etyillä toimintatavoilla, joita ei ole helppo 
muu  aa uuteen suuntaan, vaikka lopputulok-
sena oma työ helpo  uisikin. Palkkatukityötä ei 
ole useinkaan nähty valmennusprosessina, jolle 
asete  aisiin erityisiä tavoi  eita ja joita seura-
taan systemaa   ses  . Myös palau  een antami-
nen lähe  äneelle taholle on puu  unut palkka-
tukityössä olevien kohdalta. Näiden epäkoh  en 
korjaamiseen on OsaajaPlus- järjestelmän kehit-
tämistyössä ja käytön perehdytyksessä pyri  y 
panostamaan.
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7.2. Työpankki-kokeilusta Töihin!Palveluun

Val  oneuvosto pää    elokuussa 2008 sosiaalitur-
vauudistuskomitean (SATA) työhön lii  yvän valta-
kunnallisen työpankkikokeilun käynnistämisestä. 
Valtakunnallisen työpankkikokeilun tavoi  eena 
oli lisätä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevi-
en henkilöiden työllistymistä avoimille työmark-
kinoille. Kokeilulla pyri   in lisäämään yritysten 
halukkuu  a tarjota työtä em. henkilöille ensin 
vuokraamalla työtä työpankista ja myöhemmin 
palkkaamalla heidät itse. Kokeilulla tähdä   in 
sosiaaliturvauudistuksen tavoi  eisiin: työn kan-
nustavuuden parantamiseen, köyhyyden vähen-
tämiseen ja rii  ävän perustulon turvaamiseen 
kaikissa elämän  lanteissa. Tarkoituksena oli 
hakea laajalla rintamalla kokemuksia työpank-
kitoiminnasta uuden kustannustehokkaan val-
takunnallises   moniste  avan työllistämismallin 
kehi  ämiseksi. Vuoden 2008 lopulla sosiaali- ja 
terveysministeriö käynnis   yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa sopivien työpank-
kien etsinnän valtakunnalliseen työpankkikokei-
luun. Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä 
johtoryhmä valitsi mukaan 50 hakijan joukosta 
seitsemän eri puolella Suomea sijaitsevaa toimi-
jaa tai toimijaverkostoa. Helmikuussa 2009 käyn-

nistyi vuoden 2009 loppuun jatkuva kokeilu seit-
semän alueellisen työpankin kanssa. Mukana oli 
eri puolilla Suomea toimivia yhdistyksiä, sää  ö, 
verkostoja ja sosiaalisia yrityksiä. Työpankkiko-
keilun rahoituksesta vastasi sosiaali- ja terveys-
ministeriö (STM 2010).

Duunari kehi  äjäkumppaneineen hakivat rahoi-
tusta yhteiselle työpankkikokeilulle Keski-Suo-
meen. Työpankin ko  pesäksi muodostui Sovatek 
-sää  ö, silloinen Työvalmennus-sää  ö Tekevä. 
Kyseinen organisoituminen oli uusi kaikille, kos-
ka kaikki muut Työpankki-kokeiluun osallistuneet 
tahot olivat yksi  äisiä organisaa  oita. Keskisuo-
malaisessa mallissa olivat mukana kaikki Duuna-
ri- hankkeen kehi  äjäkumppanit täydenne  ynä  
hankkeen panoksella. Organisoitumista on kuvat-
tu tarkemmin seuraavalla sivulla olevassa organi-
soitumiskaaviossa.

Tässä yhteydessä oli oivallinen mahdollisuus ko-
keilla suunniteltua Rekrytoimisto -mallia. Kokeilu 
nime   in OsaajaPlus –Työpankiksi ja sille luo  in 
yhtenäinen ulkoasu yrityksille jae  avine esi  ei-
neen sekä foldereineen.
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Kuvio. OsaajaPlus –työpankin prosessinkuvaus
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Kuva. OsaajaPlus- Työpankki

Työpankkikokeilun aikana Duunari- hankkeen 
yrityskoordinaa  ori teki yhdessä Jyväskylän Seu-
dun Kehi  ämisyh  ö Jykes Oy:n yritysasiamiesten 
kanssa yhteisiä yrityskäyntejä.  Yritykset olivat 
eri  äin kiinnostuneita toimintamallista, mu  a 
yleisen työllisyys  lanteen vuoksi työnantajilla 
ei ollut juurikaan tarjota työtehtäviä työpankille 
välite  äviksi. Yrityskäyntejä toteute   in 45 yri-
tykseen, joista löytyi viisi tehtävää. Näihin viiteen 
tehtävään ei kuitenkaan löytynyt tekijöitä työ-
pankin kau  a, vaan ne täyte   in muutoin. Syynä 
tähän pide   in sitä, e  ä työpaikat eivät olleet Jy-
väskylän kaupungin alueelle, vaan niihin kulkemi-
nen olisi vaa  nut oman auton käy  öä. Työpankin 
kokeiluaika jäi eri  äin lyhyeksi eli noin puolen 
vuoden pituiseksi. Näin ollen tulokset jäivät ko-
vin laihoiksi.

Kokeilusta saa  in kuitenkin tärkeää  etoa siitä, 
onko viiden eri organisaa  on ylipäätään mah-
dollistaa toimia yhteisenä rekrytoin  kanavana 
ja pitää yhtey  ä yrityksiin ohjaten työlliste  yjä 
avoimille työmarkkinoille. Kokemuksen perus-
teella päädy   in malliin, jossa yritysyhteistyötä 
toteutetaan yhden organisaa  on toimesta ja 
muut organisaa  ot voivat niin halutessaan ohja-

ta asiakkaitaan tähän rekrytoin  pisteeseen. 

Syksyllä 2009 OsaajaPlus- ohjautumismalli sai 
tuulta siipiensä alle, kun malli esitel  in Jyväsky-
län kaupungin Työllsyysjaostolle. Tästä sai alkun-
sa Sovatek- Sää  ön  Töihin!Palvelu vuoden 2010 
alussa. Töihin!Palvelu toimii usean eri rahoitus-
lähteen turvin ja siinä työskentelee kuusi hen-
kilöä haastatellen työnhakijoita ja ohjaten heitä 
räätälöidys   yritysten tarpeisiin. Alkuperäisestä 
rekrytoin  toimistoajatuksesta poiketen työnha-
kijat ohjautuvat Töihin!Palveluun pääsääntöises   
TE-toimistosta ja työvoiman palvelukeskuksesta, 
ei siis välityömarkkinatoimijoilta. Tämä toimin-
tatapa mahdollistaa erilaisten taloudellisten tu-
kitoimien käytön työnhakijan ja työpaikan yhdis-
tämisen tukena. Tämä malli ei kuitenkaan edistä 
välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille 
ohjautumista. Töihin!Palvelun tekemästä hyväs-
tä ohjaustyöstä huolima  a on siis edelleen rat-
kaisema  a, miten välityömarkkinoilta avoimille 
työmarkkinoille ohjautuminen tapahtuisi välityö-
markkinatoimijoiden joustavassa yhteistyössä. 
Suurimpina haasteina ovatkin yhteistyö ja ver-
ko  uminen, joita vaikeu  avat erilaiset projek-
 rahoitukset ja toiminta-avustukset, joita kaikki 

alueen toimijat vuosi  ain hakevat. Tämä lyhyt-
jänteisyys ja hakkeisiin lii  yvä rahoituspohja ei 
ole paras mahdollinen 
tapa toteu  aa pitkäjän-
teistä yhteistyötä, jossa 
kukin taho voisi erikois-
tua ja toteu  aa yhteis-
työtä ilman jatkuvaa kil-
pailua rahoituksista. 
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OsaajaPlus - Kartoitus ja Työpankkimallin kehi  äminen yli 500 päivää työ  ömänä olleiden palvelutarpeiden kartoi  ami-
seksi ja työlliste  yjen edelleensijoi  amiseksi avoimille työmarkkinoille.

Lähtökohdat:

• Asiakkaiden palvelutarpeiden tehoste  u kartoi  aminen ja ohjaus kul-
lekin sopivimman ja oikea-aikaisimman palvelun piiriin (kuntoutus, 
eläkemahdollisuuksien selvi  ely yms.) tai työllistyminen välityömark-
kinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille.

• Rii  ävät henkilöstöresurssit. -> Jyväskylän Työvoiman palvelukeskuk-
sen ja/tai TE- toimiston työmarkkinatuki  imin  perustoiminta. Lisäksi 
selvitetään v. 2009-2010 ajaksi  Duunari-hankkeen , Työpankkikokeilun 
(2009) ja Tekevä -sää  ön MaMu -projek  n rahoitusmahdollisuudet n. 
2 henkilötyövuoden käy  ämiseen ko. toimintaan lii  yvän työnantaja-
yhteistyön tehostamiseksi. 

• Toimivan ja jo olemassa olevan työnantajayhteistyön edelleen kehi  ä-
minen yri  äjien, kehi  ämisyh  ön yritysasiamiesten, ja yri  äjäjärjestö-
jen kanssa

Käytännön tuloksen ja hyödyt: 

• Toiminnan tuloksena työllistymisprosessit nopeutuvat ja läpivirtaus 
tehostuu välityömarkkinoilta edelleen avoimille työmarkkinoille, kun-
toutukseen, eläkemahdollisuuksien selvi  elyyn ja erilaisiin tukitoimiin 

(päihde, mielenterveys jne) -> yksi  äisten henkilöiden elämänlaatu 
paranee.

• Työmarkkinatuella (yli 500 pv työ  ömänä olleet) olevien henkilöiden 
määrä vähenee en  stä nopeammin -> kaupungin maksamat työmark-
kinatukiosuudet ja toimeentulotuet pienenevät, verotulot  kasvavat 
jne. vrt. esimerkki, taloudellinen hyöty*). 

Määrälliset ja laadulliset tavoi  eet:

• Vuoden aikana (11/2009-10/2010) haastatellaan 500 henkilöä (n. 30% 
yli  500pv työ  ömänä olleista) -> kaikki ohjataan eteenpäin kullekin 
sopivimman toiminnon piiriin.

• Välityömarkkinoille (kunta, 3. sektori, yritykset yms.) työllistyy tai oh-
jautuu toimenpiteisiin n.  400 henkilöä vuodessa.

• Avoimille työmarkkinoille ohjautuu arviolta n. 15-20% haastatelluista 
eli  75-100 henkilöä joko suoraan tai välityömarkkinoiden kau  a

• Työvoiman edelleensijoi  aminen OsaajaPlus -Työpankin kau  a avoi-
mille työmarkkinoille (sis. työn ja tekijän yhteensovi  amisen ja siihen 
lii  yvän byrokra  an hoidon)

ESITYS OSAAJAPLUS TYÖPANKKIMALLISTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLE 2009
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• Työ- ja työhönvalmennus sekä työssä oppiminen tapah-
tuu Työpankki-organisaa  ossa (kts. kuva) sekä kunnassa 
palkkatukityössä, työkokeilussa, työelämävalmennuksessa 
sekä kuntou  avassa työtoiminnassa oleville henkilöille

• Työnantajien etsiminen ja perehdy  äminen, valmennus-
toiminnan vieminen tarpeen mukaan myös yrityksiin (toi-
mii jo MAMUPlus toiminnan pui  eissa Tekevä-Sää  össä).

• Luodaan yli 500 päivää työ  ömänä olleiden henkilöiden 
ohjaukseen toimiva kartoitus-, ohjaus-, edelleensijoi  a-
mis- ja työllistämismalli Jyväskylän alueelle. 

Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalveluiden oman palkkatuki-
työllistämisen ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vuo-
den 2009 ne  omenot ovat 6 804 300 euroa.

Esim. Taloudellinen hyöty kunnalle*) : 80 henkilöä ohjataan 
pois ns. 500 pv työ  ömänä olleiden listalta (avoimille työmark-
kinoille, kuntoutukseen, eläkkeelle tai muihin toimenpiteisiin)  
-> Säästö kunnalle 422400€/vuosi (laskuri)* 

Em. Kehi  ämishankkeen jälkeen v 2011-> tarvitaan resurs-
seja tehostetun yritysyhteistyön (työn ja tekijän yhteensovit-
tamisen) toteu  amiseen. Työntekijöiden palkkauskulut 2hlö 
= n. 110 000€ vähennetään säästöistä, jolloin säästöä syntyy  
312400€/vuosi.



27



28

7.3. Opiskelijat mukana käytännön 
kehi  ämistyössä

Olemassa olevien työvälineiden koko-
amis- ja kartoitustyössä saimme apua 
Jyväskylän amma   korkeakoulun hyvin-
voin  koulutusalan opiskelijoilta, jotka 
suori   vat työssäoppimisjaksojaan ja op-
pimistehtäviään Duunari –hankkeessa. 
Opiskelijat toteu   vat tehtäviään sekä 
yksilö, e  ä paritehtävinä, sekä laajempia 
kartoituksia myös ryhminä. Tässä yhtey-
dessä koo   in kaikkien viiden kehi  äjä-
kumppanin olemassa olevat seurannan 
ja arvioinnin työvälineet ja lomakkeet yh-
teen, tarkastel  in niiden sisältöä sekä va-
li   in toimivimmat osat OsaajaPlus- jär-
jestelmän pohjaksi. Opiskelijat selvi   vät 
myös muualla käytössä olevien seuranta 
ja arvioin  työvälineiden sopivuu  a ja 
käyte  ävyy  ä välityömarkkinatoimijoi-
den työvälineinä.

Duunarissa työssäoppijoina olleita opis-
kelijoita on työllistynyt useisiin eri hank-
keisiin, joten verko  uminen on tässäkin 
yhteydessä kanna  anut. 
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8. OHJAUS JA VALMENNUS VÄLITYÖMARKKINOILLA

Valmennustyöltä ja välityömarkkinatoimijoilta vaaditaan yhä amma   maisempaa 
ote  a valmennuspalveluiden tuo  ajina. Tässä yhteydessä, jos koskaan voidaan 
puhua amma  llistumisesta. Svante Beckmann (1981)  ivistää amma  llisuuden 
ominaispiirteet seuraavas  : amma  llisuus on selkeäs   raja  ua toimintaa, toimin-
nan suori  aja ei ole itse pääasiallinen vastaano  aja, toimintaa suoritetaan eri-
tyistä korvausta vastaan ja se edelly  ää erityiskoulutusta ja harjoi  elua (Ma  hies 
1993).

2000-luvun työvalmennukselta ja työvalmentajilta vaaditaan vankkaa  eto-taitoa. 
Valmentajien amma   taidolle on tullut uusia haasteita, kun työpajojen ja muiden 
välityömarkkinatahojen perustehtävänä on sekä työssä oppimisen e  ä psykososi-
aalisen tuen palvelujen tuo  aminen (Pekkala 2007). 

Nämä vaa  mukset ovat nostaneet esille ohjausosaamisen sekä uusien toimivien 
työvälineiden tarpeellisuuden välityömarkkinaorganisaa  oissa. Asiakastyö ei ole 
pelkästään vuorovaikutusta, vaan sen tulee olla mitä suurimmassa määrin harkit-
tuja toimenpiteitä ja suunnitelmallista menetelmien ja välineiden käy  öä. Vuoro-
vaikutus voi toimia yhtenä tärkeänä työvälineenä ohjaustyössä (Mäkitalo 2004). 

Duunari- hanke ohjauksen ja valmennuksen kehi  äjänä

Jyvälän Setlemen    ry:n Taitajasta ohjaajaksi – Työvalmentajien ohjauskoulutus- 
hankkeen koulutuksiin osallistuneet ohjaajat ja valmentajat on perehdyte  y Duu-
nari- hankkeessa kehitetyn OsaajaPlus- järjestelmän käy  öön. 

Duunari- hankkeen aikana huoma   in myös se tosiseikka, e  ä eri toimijat käy  ä-
vät eri termejä samoista asioista. Termistöä halu   in yhtenäistää ja luo  in ”Sele-
keellä Suomen kielellä” –kor   .
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8.1. Ohjaus ja oppiminen tavoi  eellisena prosessina

Monet toimintatavat työelämässä ovat kehi  yneet posi  ivises  .  Työteh-
tävistä ja tavoi  eista keskustellaan työpaikoilla avoimemmin ja töiden 
organisoin  in suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin. Oppimismah-
dollisuuksia pidetään parempina kuin aikaisemmin ja työntekijöitä kannus-
tetaan kokeilemaan uusia asioita. 

Työolobarometrin mukaan työssä jaksamiseen ja jatkamiseen vaiku  avat 
työpaikan vuorovaikutussuhteet, avoimuus ja johtamistapa. Kannustus uu-
siin asioihin ja uuden oppimiseen näy  ävät lisäävän työintoa, samoin luot-
tamukselliset henkilöstön ja johdon väliset suhteet. Terveelle aikuiselle ei 
ole vaarallista, vaikka stressitaso välillä nousee ja välillä laskee. Innostuk-
selle on anne  ava sijaa työelämässä. Sen sijaan pakkotah  suuden aiheut-
tamaa pitkäaikaista stressiä tulee väl  ää. Jos kiire on kohtuutonta, on työn 
organisoin   ja työjärjestelyt harki  ava uudelleen (EK 2010).

Nämä kysymykset nousevat esille myös välityömarkkinoita edustavissa or-
ganisaa  oissa ja ne tuodaan usein esille ohjausresurssien rii  ämä  ömyy-
tenä sekä osaamisen lisäämisen ja oppimisen esteenä. Onko siis tarve  a 
töiden uudelleen organisoinnille, koulutukselle ja työtä helpo  avien työvä-
lineiden käy  öönotolle?

Työssä oppimisen ohjaus etenee vaihei  ain valmistautumisesta arviointei-
hin ja uuden kehi  ämiseen. Työhön valmentautuminen, työssä oppiminen 
ja niissä ohjaaminen vaa  vat aina yhteistyötä eri tahojen kanssa. Valmen-
nustoiminnan vaiku  avuuden kannalta tätä yhteistyötä vaaditaan erityises-
  asiakkaan, valmennusorganisaa  oiden ja lähe  ävien tahojen, esimerkiksi 

työ- ja elinkeinotoimiston välillä. Kuinka yksilö-, yhteisö- ja järjestelmätaso 
saadaan sekä teoree   ses   e  ä käytännössä yhdistymään toiminnan tasol-
la? (Pasanen 2004).

Uusien yhteistyömuotojen kehi  elyssä on ote  ava huomioon 1) Järjestel-
mätason ratkaisujen kehi  äminen mm. yhteiset projek  t kahden tai use-
amman eri ins  tuu  on yhteistyöksi, 2) käytännön yhteisöjen oman toimin-
nan, erityises   ohjauksen ja valmennuksen palvelemaan työssä oppimisen 
toteutumista ja 3) oppimistoiminnan uudistaminen koko valmennusproses-
sin aikana. (Pasanen 2004). 

Edellä kuvatut seikat on huomioitu jo Duunarin hankesuunnitelmassa ja nii-
tä on pyri  y nouda  amaan koko kehi  ämistyön ajan. Uudet työvälineet 
tuovat myös ohjaus- ja valmennustyöhön jämäkkyy  ä ja pako  avat tarkas-
telemaan mahdollista työn uudelleen organisoin  a. 

Ohjausprosessia kuvataan ohjausta käsi  elevissä lähteissä monilla eri ta-
voilla. Duunari- hankkeessa kehitetyn OsaajaPlus –järjestelmän yhteydessä 
sekä valmentajille suunnatuissa perehdytyksissä ja koulutuksissa ohjaus-
prosessia on kuva  u Moxleyn 1989 Case Management -mallia mukaillen. 
Tämä palveluohjaukselle ja kuntoutusprosesseille tyypillinen ohjausmalli 
on havai  u myös käytännön työvalmennustyössä toimivaksi tavaksi toteut-
taa suunnitelmallisia ohjausprosesseja (Era, Pelkonen 2007).
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Kuvio 1. Case Management - aja  elumallin 
viisi vaihe  a. Moxley 1989.
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8.2. Ohjauksen välineitä

Heikki Pasanen (2004) on nimennyt ohjauksen ja ohjauskeskustelun välinei-
tä seuraavas  : kunnioitus ja empa  a, sopiminen, kysyminen, selvi  äminen 
ja tarkentaminen, konkre  soiminen ja väli  ömyys, yhteen vetäminen, kon-
frontoin   eli krii   nen ja kyseenalaistava keskustelu, tavoi  een ase  ami-
nen, toiminnan suunni  elu ja ongelmanratkaisu. Nämä välineet ovat  iviis-
  linkite  ynä myös OsaajaPlus- järjestelmän käy  öön ja niitä kanna  aakin 

aika-ajoin palau  aa mieleen ohjaustyön  imellyksessä.

Kunnioitus ja empa  a ovat onnistuneen ohjauksen perusedellytyksiä. 
Muussa tapauksessa ei ole kysymys ohjaus-suhteesta tai -  lanteesta. Näis-
tä vuorovaikutuksen onnistumisen perustekijöistä valmentajan tai ohjaajan 
kanna  aa pitää kiinni, koska hän toimii mestarin tai mentorin roolissa ja 
esikuvana valmentautujalle. Hän antaa valmentautujalle myös kuvan edus-
tamastaan organisaa  osta. Kunnioitus ja empa  a eivät kuitenkaan tarkoita 
ee   ses   väärän toiminnan hyväksymistä ja näissä  lanteissa on väl  ämä-
töntä käsitellä kunkin henkilökohtaisia syitä ja seurauksia. Kunnioitusta ja 
empa  aa on helppo osoi  aa kuulemalla, kuuntelemalla ak  ivises  , ole-
malla ”läsnä täysillä” (Pasanen 2004).

Sopiminen on tärkeä väline valmennuksen ja ohjauksen alussa. Sopiminen 
voidaan aloi  aa vaikkapa keskustelemalla siitä, onko valmentautuja ollut 
aikaisemmin vastaavanlaisessa ohjaus  lanteessa. Ohjaaja tai valmentaja 
kertoo, mistä on kysymys, mikä on hänen roolinsa, paljonko aikaa on va-
ra  u jne. Vastaavas   valmentautuja tuo esille omat näkemyksensä. Täs-
sä yhteydessä valmentajalla on oiva  laisuus omalla esimerkillään ohjata 
valmentautujaa tasavertaiseen keskusteluun, vaikka ohja  avan vuoropu-

heluun johda  aminen olisikin ”kiven takana”.  Sopiminen onkin alkuneu-
vo  elu, jolla luodaan yhteinen ymmärrys asioihin. Olennaiset asiat eivät 
useinkaan selviä ensimmäisellä ohjauskerralla ja siksi ohjaajalla on käytös-
sää myös muita ohjauskeskustelun välineitä. (Pasanen 2004).

Kysyminen, selventäminen ja tarkentaminen ovat myös ohjauskeskustelun 
välineitä joilla ohjaaja tai valmentaja au  aa itseään ymmärtämään ohja  a-
van  lanne  a. Tämä  eto on saatavilla vain toiselta kysymällä. Tällöin oh-
jaaja perustaa käsityksensä  etoon eikä omiin uskomuksiinsa, oletuksiinsa 
tai epäilyihinsä ohja  avan toiminnan syistä. Näin ohjaaja toimii myös eet-
 ses   oikein. Valmentautujan asian käsi  ely kysymisen kau  a ja sen pe-

rusteella puhuminen tuovat esille myös en, e  ä valmentautujan asiasta ja 
 lanteesta ollaan kiinnostuneita (Pasanen 2004).

Konkre  soiminen ja väli  ömyys ovat edelliseen ryhmään kuuluvia ohjaus-
keskustelun välineitä. Väli  ömyys vii  aa ohjaajan omaan suhtautumiseen 
ohjaus  lanteeseen ja läsnäoloon, rentouteen ja ennen kaikkea siihen, e  ä 
ohjaajan tarvitsee olla vain aidos   oma itsensä. On parempi olla noudat-
tama  a mitään mekaanista kaavaa, ulkoisia neuvoja ja ”temppuja”, vaan 
kuunnella ”omaa ääntään.” Väli  ömyys poistaa myös muureja valmenta-
jan ja valmenne  avan väliltä. On kuitenkin välte  ävä innostumasta liikaa ja 
kertomasta omia ”vieläkin hurjempia” kokemuksiaan (Pasanen 2004).

Yhteen vetäminen muodostuu jossain keskustelun vaiheessa tärkeäksi. 
Yhteenvedon kau  a ohjaaja voi tuoda esille käsityksensä siitä, millaisena 
hän näkee ohja  avan  lanteen. Ohja  ava voi myös korjata tai tarkentaa 
ohjaajan tulkintoja, jos ne kuulostavat hänestä virheellisiltä. Tällöin välty-
tään väärinymmärryksiltä ja päästään yhteisymmärrykseen asioista. Ohjaa-
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jan ei tule tehdä ”omia päätelmiään”, vaan esi  ää omalla suullaan sen, 
mitä hän on käsi  änyt ohja  avan ilmaisseen. Ohjaajan kau  a tulevat 
yhteenvedot ovat merki  äviä arviointeja ja palau  eita valmentautujan 
etenemisestä (Pasanen 2004).

Hyvän ohjaussuhteen muodostu  ua voidaan ohjauskeskustelun kei-
nona käy  ää myös konfrontoin  a eli krii   stä tai kyseenalaistavaa 
keskustelua. Ohjaus ei siis ole vain kevy  ä suhtautumista ohja  avan 
 lanteeseen. Ohjaaja voi hyväksi muodostuneen ohjaussuhteen aikana 

huomau  aa valmentautujan toistuvista virheistä, arvokysymyksistä ja 
ee   ses   vääristä teoista, joissa kyseenalaistaminen on tarpeen (Pasa-
nen 2004).

Tavoi  een ase  aminen, toiminnan suunni  elu ja ongelmanratkaisu 
ovat ohjaajan toiminnallisia taitoja, joilla suunnitellaan ja suunnataan 
katse tulevaan toimintaan ja rakennetaan perspek  iviä tekemiselle. Ta-
voi  eet ja ongelmanratkaisu ovat osoi  amassa sitä, e  ä ohjauskeskus-
telut pää  yvät joihinkin tuloksiin ja uusien tavoi  eiden ase  amiseen. 
Konkree   suus on aina muiste  ava tavoi  eiden ase  amisessa ja toi-
minnan suunni  elussa. Tavoi  eisiin ja toimintoihin keski  yminen tulee 
mukaan ohjauskeskusteluihin luonnostaan, jolloin muut seikat jäävät 
helpos   taka-alalle. Näin ei kuitenkaan saisi olla, vaan aika-ajoin kan-
na  aa ase  ua kuulemaan, mitä valmentautujalle muutoinkin kuuluu 
(Pasanen 2004). 

Ohjauksen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa, onpa kysymys työs-
sä tai elämänhallinnan taidoista, koulutukseen tai avoimille työmarkki-
noille ohjaamisesta tai viimekädessä eläkeratkaisuun tukemisesta.
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8.3. Osaamisen määri  ely ohjaavan valmenta-
jan työssä

Osaamisalueiden määri  elyssä lähdetään usein 
liikkeelle ydinosaamisen määri  elystä. Ydinosaami-
nen on strateginen väline, joka ohjaa organisaa  on 
toimintaa ja koske  aa näin tavalla tai toisella kaik-
kia organisaa  ossa työskenteleviä. Ydinosaamisella 
toteutetaan organisaa  on tavoi  eita käytännössä 
(Jalava ym. 1999). Valmennuspalveluja tuo  avissa 
organisaa  oissa ydinosaaminen pitää sisällään eri-
tyises   valmennuspalvelujen tuo  amisen  laajille 
(  laaja-tuo  aja-malli).

Perusosaamisella tarkoitetaan niitä lähtökoh  a ja 
reunaehtoja, jotka määri  ävät kyseisen toimialan. 
Se muodostaa teoriapohjan koko osaamiselle (Mä-
kitalo 2004). Perusosaaminen ka  aa kunkin toimi-
alan perus  edot ja -taidot. Valmennustyössä pe-
rusosaaminen sisältää lisäksi työnjohdollisia taitoja 
oman toimialan tehtävissä. 

Avainosaamisella tarkoitetaan yleisiä ihmissuhde-
taitoja, jotka toimivat ”por  navaajina” kaikelle toi-
minnalle. Kysymys on siis vuorovaikutustaidoista. 
Näitä vuorovaikutustaitoja tarvitaan muun muassa 
valmentautujien mo  vaa  on tukemisessa (Mäkita-
lo 2004).
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8.4. Rii  ävä työkyky- ja –kunto

Tie  yyn työhön tai tehtävään rii  ävän työkyvyn arvioin   on ollut välityömarkkinoilla erit-
täin haastavaa. Arvioin  työvälineet ovat pääsääntöises   olleet vain terveydenhuollon am-
ma   henkilöiden käytössä ja tulki  avissa. Näin ollen välityömarkkinatoimijoiden asiantun-
temus ei ole rii  änyt työkyvyn ja -kunnon arvioin  in.

Toimintakyvyn, toimintarajoi  eiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) on toiminut 
pohjana joidenkin työkyvyn rajoi  eiden arvioin  in lii  yvien työvälineiden pohjana. ICF 
ohjeistaa moniamma  llista työnjakoa toimintakyvyn, toimintarajoi  eiden ja terveyden ar-
vioinnissa ja edistämisessä. Luokituksen tarkoitus on parantaa kommunikaa  on tasoa eri 
toimialojen ja hallinnonalojen välisessä verkostoituvassa yhteistyössä ja toimintakykyyn 
lii  yvissä asioissa (Ojala 2004).

ICF ja sen tulkinta vaa  vat kuitenkin terveydenhuolloin amma   henkilön tukea, jo  a sitä 
voitaisiin hyödyntää välityömarkkinoilla täysipainoises  . Useimmilla välityömarkkinatoimi-
joilla ei kuitenkaan ole tähän mahdollisuu  a. Siksi välityömarkkinatoimijoiden tulee tehdä 
tarvi  aessa  ivistä yhteistyötä oman alueensa perusterveydenhuollon kanssa. Tästä hyvä-
nä käytäntönä voidaan mainita Jyväskylän kaupungin toteu  amat työ  ömän maksu  omat 
terveystarkastukset, joita toteutetaan kaikilla terveysasemilla. (h  p://www.jyvaskyla.fi /
sote/terveys/tarkastukset)

Vaikka kysymyksessä ei olekaan työkyvyn arvioin  , ovat työnhakijat saaneet oikeansuun-
taista ohjausta ja neuvontaa sekä tarvi  aessa myös lääkärin apua. Samalla välityömarkki-
natoimijat ovat saaneet vahvistusta tulevan työntekijän tai valmennukseen tulevan tervey-
den  lasta, kun työnhakija on toimi  anut saadun  edon työnantajalle. Tämä on helpo  anut 
työtehtävien suunni  elua työsuhteen tai valmennuksen ajalle. Ennen kaikkea tarkastuksis-
ta saatu hyöty on kohdistunut yksi  äiseen työnhakijaan itseensä jo ennen työllistymistä.
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Kuva. Kutsu maksu  omaan terveystarkastukseen
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8.5. Havainnoin  , arvioin   ja palau  een antaminen

Havainnoin  , arvioin   ja palau  een antaminen, mitä ne ovat valmennus-
työssä? Meistä kukin tekee jatkuvas   havaintoja ympäristöstään ja arvioi 
näkemäänsä, kuka mitenkin. Palaute livahtaa usein kuin itsestään kommen-
toidessamme näkemäämme, kuulemaamme ja kokemaamme. Tämä joka-
päiväinen arvioin  toimintamme ei kuitenkaan ole järjestelmällistä ja suun-
nitelmallista, emmekä väl  ämä  ä aina mie   miten palau  een annamme. 
Arvioin  mme ja palau  eemme ovat siis omia, yksilöllisiä ja subjek  ivisia 
näkemyksiämme sekä mielipiteitämme.  

Havainnoinnin avulla selvitetään toimintaa: mitä kohde tekee tai mitä toi-
minnan, tässä yhteydessä työtehtävien ja valmennuksen aikana tapahtuu. 
Havainnoin   tehdään useimmiten katsomalla omin silmin (h  p://www2.
uiah.fi /projek  /metodi/062.htm).

Arvioinnilla (evaluaa  o) tarkoitetaan arvo  amista. Arvioinnin tavoi  eena 
on tavallises    edon ja ymmärryksen lisääminen kohteena olevan ohjat-
tavan toiminnasta. Valmennusprosessissa arvioin   kohdistuu ohja  avan 
työssä selviytymiseen, osaamiseen sekä työ- ja toimintakykyyn suhteessa 
hänen työtehtäviinsä. Arkielämän arvioin   ei ole tutkimusta, koska siitä 
puu  uu systemaa   suus (www2.uiah.fi /projek  /metodi/062.htm). Do-
kumentoimalla, kirjaamalla ylös arvioin  mme,  etoa voidaan hyödyntää 
myös tutkimuksen ja jatko-ohjauksen taustalla. 

Palau  een antaminen on  lanteen ja toiminnan tarkastelua työssä, opis-
kelussa tai oppimisessa yleensä. Palaute  lanteessa tarkastellaan sitä, mikä 
on toiminut hyvin ja mikä puolestaan vaa  i korjaamista tai kehi  ämistä. 

Palau  een tulee antaa saajalleen  etoa ja ideoita tulevaisuu  a varten ja 
siitä on hyötyä vain silloin, kun se on to  a. Hyvää palaute  a voi antaa siten, 
e  ä ohjaa valmentautujaa kysymyksillä ja mal  aa odo  aa, kunnes hän itse 
oivaltaa, mitä  lanteen parantamiseksi voi tehdä. Suorien neuvojen anta-
mista kanna  aa aina harkita  lannekohtaises  . Palaute  a antaessaan kan-
na  a myös poh  a, kuinka paljon palaute  a toinen voi o  aa kerralla vas-
taan ja onko palaute ymmärre  y oikein.  (www.kuntoutussaa  o.fi /ter  u/
tyossaoppimisen_ohjaus/ohjaus_palaute.html)

Seuraavalla sivulla on kuva  u käytännön ohjaus- ja valmennustyössä hy-
väksi havai  ua ja toimivaa palau  een antamisen keinoa, hampurilaispalau-
te  a.
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1. Myönteisiä yksityiskoh  a
Anna tarkka myönteinen palaute asiasta. Kerro mikä asiassa on 

hyvin. 

2. Kehitys- ja korjausehdotukset
Anna yksilöityjä ehdotuksia siitä, mikä asiassa voisi olla vieläkin 

paremmin. Kerro miten asiaa mielestäsi voisi kehi  ää.

3. Muuta sano  avaa asiasta
Kerro vielä mitä muuta haluat asiasta sanoa.

h  p://pre20031103.stm.fi /suomi/ikaohjelma1998-2002/voimaa/palaute.htm
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8.6. Itsearvioin  

Itsearvioinnilla on merki  ävä rooli myös ohjauksen ja valmen-
nuksen onnistumiselle. Itsearvioinnissa henkilö tarkastelee 
omaa toimintaa, toimintatapoja ja kokemuksia järjestelmällises-
   e  yjä arvioin  kriteerejä vasten. Itsearvioin   edelly  ää kykyä 

ase  aa oma toiminta krii   sen tarkastelun kohteeksi (refl ektoin-
 ). Tarkastelu voi kohdistua toiminnassa syntyneisiin kokemuk-

siin, tunteisiin, havaintoihin ja palaute  etoihin. Itsearvioinnissa 
pyritään ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat  etyllä tavalla. 
Se kuuluu tärkeänä osana prosessi- ja vaikutusten arvioin  in 
sekä vertaisarvioin  in ja kehi  ämistyöhön. Arvioinnin tarkoitus 
ja arvioin  kysymykset ohjaavat arvioinnin toteutustapaa. Arvi-
oinnin rakenteet pyritään pitämään rii  ävän kevyinä. Parhaim-
millaan itsearvioin  a toteutetaan osana normaalia toimintaa. 
Silloin arvioin   tukee yksilön ja yhteisön oppimista ja toiminnan 
kehi  ämistä. Itsearvioinnissa hyödynnetään perinteisiä tutki-
mus- ja  edonkeruumenetelmiä, erityises   yksilö- ja fokusryh-
mähaasta  eluja, päiväkirjoja ja lomakekyselyjä. Toiminnallisilla-
kin menetelmillä voidaan tuo  aa käy  ökelpoista arvioin   etoa, 
etenkin jos tarvitaan nopeaa palaute  a suurelta ihmismäärältä 
tai arvioijana on jokin erityisryhmä. Itsearvioinnin avuksi on ke-
hite  y eri tarkoituksiin soveltuvia arvioin  työkaluja, esim. itse- 
ja vertaisarvioin  menetelmä Kuvas  n, Empowerment-arvioin  , 
SWOT-analyysi, erilaiset vertaisarvioinnin menetelmät ja organi-
saa  olähtöiset laadun- ja tuloksellisuuden arvioin  in kehitetyt 
menetelmät (Yliruka 2000).
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9. OSAAJAPLUS- SEURANTA-, ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ

OsaajaPlus -valmentautujan seuranta- arvioin  - ja palautejärjestelmä on siis syntynyt hallitusohjelmaan kirjatuista tavoi  eista sekä 
välityömarkkinatoimijoiden tarpeista. Aluksi kehi  äjäkumppanina olivat 3. sektorin toimijat, mu  a kehitystyön edetessä huomat-
 in, e  ä myös kunnissa, oppilaitoksissa ja sosiaalisissa yrityksissä on tarve  a kyseisen kaltaisille työvälineille, jo  a palkkatukityö 

kehi  yisi valmennuksellisempaan ja tavoi  eellisempaan suuntaan.

OsaajaPlus –järjestelmä on rakenne  u siten, e  ä sitä voidaan käy  ää joko kokonaisuutena tai soveltuvin os  n. Kokonaisuutena 
järjestelemä palvelee sekä valmentautujaa, valmentajaa e  ä valmennusorganisaa  ota parhaalla mahdollisella tavalla. Soveltuvilta 
osin käyte  ynä hyöty saa  aa jäädä  etyiltä osin vajaaksi, mu  a saatu  eto voi palvella esimerkiksi valmentautujan eteenpäin 
ohjautumista rii  ävällä tavalla.

Ohjausta kuvataan OsaajaPlus- järjestelmässä kuuden kuukauden pituisena prosessina, joka sisältää aina Case Management- mal-
lin mukaisen tarpeen arvioinnin, suunnitelman tavoi  eineen, interven  on, seurannan, arvioinnin ja palau  een antamisen (Moxley 
1989). Tämän prosessin kau  a voidaan arvioida tapahtunu  a toimintaa suhteessa asete  uihin tavoi  eisiin ja tehdä edelleen uusia 
suunnitelmia ja jatkosuosituksia. Prosessi voidaan toistaa joko kuuden kuukauden jaksoissa tai nopeamminkin, mikäli tavoi  eita 
on muute  ava valmennusjakson aikana. Koko prosessin ajan ohjaus toimii yhteisenä nimi  äjänä ja kulkee  iviis   valmennuksen 
tukena. 

Järjestelmä on rakenne  u erityises   palkkatukityössä olevien henkilöiden seurannan, arvioinnin ja palau  een antamisen välineek-
si. Tästä johtuen kokonaisuus palvelee parhaiten vähintään kuuden kuukauden valmennusjaksolla olevaa henkilöä. OsaajaPlus- jär-
jestelmän käy  öä valmennusprosessissa on myös kuva  u kuuden kuukauden jakson aikana.

Koekäytön tuloksena havai   in, e  ä järjestelmää voidaan soveltuvin osin käy  ää myös niin sanotuissa toimenpiteissä olevien hen-
kilöiden seurantaan ja arvioin  in. Tässä yhteydessä toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi kuntou  avaa työtoimintaa, työkokeilua 
ja työelämävalmennusta tai harjoi  elua.

Kokonaisuutena OsaajaPlus -järjestelmä on parhaimmillaan. Kokonaisuus palvelee näin valmentautujaa, valmentajia, valmennu-
sorganisaa  oita sekä lähe  äneitä tahoja, joihin valmentautuja palaa valite  avan usein myös jakson pääty  yä, vaikka lähe  ävän 
organisaa  on ase  ama tavoite olisikin ollut eteenpäin ohjautuminen. 
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-järjestelmän käy  ö valmennusprosessissa.

Lähe  ävä 

taho:

TE-toimisto, 

TYP. sosiaali-

toimi tms.

Avoiment 

työmarkkinat 

tai koulutus

Palkkatukityö - tai valmennusjakso 6 kk

Organisaa  okohtainen perehdytys, henkilökohtainen valmennuksellinen tuki 
ja mahdolliset muut tukitoimet

Työpaikka
haasta  elu

Työ- tai valmen-
nusjakso alkaa

Työ- tai val-
mennusjakso

Työ- tai valmen-
nusjakso pää  yy

Perus  etolomake Valmennussuunnitelma

Oma Elämäni Kehityskeskustelu
Päätöskeskustelu

-> Palaute lähe  ä-
neelle taholle

Suostu-
muslomake

Lisäarvo avoimille työ-
markkinoille hae  aessa
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9.1. Henkilö  etolaki ja henkilörekisteriseloste edellytyksenä rekis-
tereiden ylläpidolle

OsaajaPlus –järjestelmän kehi  ämistyön aikana on noussut esille kysymyk-
siä sähköisten  etojen tallentamiseen ja arkistoin  in lii  yväistä asioista 
ja rekisteriselosteen laa  misvelvoi  eesta.  Rekisterinpitäjän on laadi  ava 
jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilö  e-
tojen tulevasta käsi  elystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Informoinnissa 
voi käy  ää  etosuojaseloste  a, jossa rekisteriselosteeseen on yhdiste  y 
rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus. Tieteellistä tutkimusta varten yllä-
pidetyistä henkilörekistereistä voidaan tehdä yksityiskohtaisempi rekisteri-
seloste (h  p://www.  etosuoja.fi /1582.htm ).

Rekisteri- ja  etosuojaselosteet ohjeineen löytyvät osoi  eesta h  p://www.
 etosuoja.fi /2584.htm Samasta osoi  eesta löytyy myös paljon muuta tär-

keää  etoa, johon kanna  aa ehdo  omas   tutustua. 

Henkilö  etolaki (523/1999) on sääde  y toteu  amaan yksityiselämän suo-
jaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilö  etoja 
käsiteltäessä sekä edistämään hyvän  etojenkäsi  elytavan kehi  ämistä ja 
nouda  amista. Lakia sovelletaan automaa   seen henkilö  etojen käsi  e-
lyyn sekä myös muuhun henkilö  etojen käsi  elyyn silloin, kun henkilö  e-
dot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen 
osa. (h  p://www.  etosuoja.fi /1577.htm)

Henkilö  etolaissa säännellään henkilö  etojen käsi  elyn yleisistä edelly-
tyksistä, niistä velvoi  eista, joita kaikessa henkilö  etojen käsi  elyssä tulee 
aina nouda  aa, rekisteröityjen henkilö  etojen käsi  elyyn lii  yvistä oi-

keuksista, lain soveltamisen valvontajärjestelmästä sekä sank  oista, jotka 
voivat seurata henkilö  etolain vastaisista käsi  elyistä. Laki osoi  aa muun 
muassa, missä tapauksissa henkilö  etojen käsi  ely on mahdollista ilman 
rekisteröidyn suostumusta. Henkilö  etojen käsi  elyn yleisten edellytysten 
lisäksi yleisvelvoi  eiden nouda  amisen merkitys on keskeinen hyvän  e-
tojenkäsi  elytavan saavu  amiseksi. Laissa säädetään vaa  muksesta mää-
ritellä aina henkilö  etojen käsi  elyn tarkoitus sekä suunnitella henkilö  e-
tojen käsi  ely etukäteen. Lain muita yleisvelvoi  eita ovat tarpeellisuus- ja 
virhee  ömyysvaa  mukset sekä huolellisuus- ja suojaamisvelvoi  eet, jotka 
niin ikään tulee o  aa huomioon kaikessa henkilö  etojen käsi  elyssä. Hen-
kilö  etojen käsi  elyn yleiset edellytykset perustuvat rekisterinpitäjän toi-
minnan tarpeisiin. Kussakin rekisterinpitäjän tehtävässä tarpeellisia ja vir-
hee  ömiä  etoja voidaan käsitellä, mu  ei muita. (h  p://www.  etosuoja.
fi /1577.htm)

Rekisterinpidon avoimuuden periaate  a edustaa rekisteriselosteen laa  -
mis- ja saatavillapitovelvoite. Rekisterinpitäjälle on sääde  y velvoite infor-
moida rekisteröityjä henkilö  etoja kerä  äessä. Rekisteröidyillä on oikeus 
saada tarkastaa itseään koskevat  edot. Rekisteröidyillä on myös oikeus 
vaa  a virheellisen  edon korjaamista sekä kieltää henkilö  etojensa käsit-
tely suoramarkkinoin  a, etämyyn  ä ja mielipide- ja markkinatutkimusta 
samoin kuin sukututkimusta ja henkilömatrikkelia varten. (h  p://www.  e-
tosuoja.fi /1577.htm)

Henkilö  etolainsäädännön täytäntöönpanoa ohjaa ja valvoo  etosuojaval-
tuute  u. Tietosuojavaltuutetun on ediste  ävä hyvää  etojenkäsi  elyta-
paa sekä ohjein ja neuvoin pyri  ävä siihen, e  ä lainvastaista mene  elyä 
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ei jatketa. Tarvi  aessa  etosuojavaltuutetun on saate  ava 
asia  etosuojalautakunnan pääte  äväksi tai ilmoite  ava se 
syy  eeseenpanoa varten. Henkilö  etolaissa ja rikoslaissa 
on sank  ot henkilö  etolain vastaisesta mene  elystä. Hen-
kilö  etolainsäädännön säätämisen tarkoituksena on ollut 
erityises   ehkäistä  etotekniikan ja uuden teknologian 
käy  öön lii  yviä  etosuojariskejä sekä varmistaa ja ohjata 
hyvän  etojenkäsi  ely- ja  edonhallintatavan aikaansaa-
miseen. Sen vuoksi lain säännösten huomioono  aminen ja 
erityises   suunnitelmallisuuden vaa  mus on väl  ämätöntä 
huomioida, kun henkilö  etojen käsi  elyä aiotaan toteu  aa 
automaa   sen  etojenkäsi  elyn avulla. (h  p://www.  eto-
suoja.fi /1577.htm)

Organisaa  oiden ja hankkeiden on huolehdi  ava  etojen 
arkistoinnista ja hävi  ämisestä kutakin tahoa koskevan lain 
ja ohjeistuksen mukaises  . Esimerkiksi Euoopan sosiaalira-
haston hankkeiden arkistoin  aika on 15 vuo  a. Yleispätevää 
arkistoin  ohje  a ei siis ole olemassa. Asia kanna  aa tarkis-
taa oman organisaa  on arkistoinnista vastaavalta henkilöltä 
tai rahoi  ajan ohjeista. Kansallisarkistolla on lupatoimivalta 
henkilörekisterien arkistoin  in sen jälkeenkin, kun rekisteri 
ja sen  edot muutoin tulisi lain mukaan hävi  ää. 

Lisä  etoa kaikkeen henkilö  etoja koskevaan lainsäädän-
töön löytyy Tietosuojavaltuutetun toimistosta tai interne-
 stä www.  etosuoja.fi  



44

9.2. Ohjeita OsaajaPlus- järjestelmän käy  öön

Seuraavassa on kuva  u OsaajaPlus- järjestelmää sekä kunkin työvälineen 
käy  öä, koekäy  äjien kommen  eja ja kysymyksiä sekä ava  u eniten kysy-
myksiä herä  äneitä koh  a. Muutoin ohjeita löytyy sähköisistä lomakkeista 
keltaisten kysymysmerkkien alta avautuvista ohjeistuksista. 

Kaikissa OsaajaPlus- lomakkeissa toistuu lomakkeen alussa oleva lähet-
täneen tahon yhteys  eto-osa. Tämä siksi, e  ä lähe  änyt taho yhteys  e-
toineen on tarvi  aessa helpos   löyde  ävissä kunkin henkilön kirjatuista 
 edoista. Kaikkien lomakkeiden lopussa on avoin ken  ä, ”Muuta tärkeää”, 

johon voi kirjata mm. organisaa  okohtaisia asioita tai muuta, mitä lomak-
keissa ei muutoin tule esille.

Kysymyksiä on herä  änyt myös se, miksi aloite  u lomake on täyte  ävä ker-
ralla loppuun saakka? Tietosuojalain mukaises   tällä varmistetaan se, e  ä 
täyte  yihin, hyväksy  yihin ja tallenne  uihin lomakkeisiin ei tehdä myö-
hemmin muutoksia valmentautujan  etämä  ä. Mikäli muutoksia syystä tai 
toisesta tehdään, on kyseinen lomake täyte  ävä muutosten osalta uudel-
leen ja hyväksyte  ävä se valmentautujalla.

Osa lomakkeiden vastausken  stä saa  aa näy  ää pieniltä, mu  a teks  ä 
kirjoite  aessa kentän sivuun ilmestyy joko vierityspalkki, esim. Perus  eto-
lomake, kohta 2. Koulutustausta. Joissain kohdissa taas kirjoitetun teks  n 
fon   koko pienenee teks  ä kirjoite  aessa, esim. Perus  etolomakkeen koh-
ta 4. Työhistoria, työtehtävät.

Kaikkien lomakkeiden lopussa on myös kohta allekirjoituksille. Tämä kohta 
täytetään siinä tapauksessa, e  ä yksi  äinen lomake tulostetaan asiakkaan 

mukaan tai muuhun työllistymistä ja kuntoutumista edistävään tarkoituk-
seen. Muutoin lomakkeita voidaan säily  ää sähköisessä muodossa ja tällöin 
rii  ää, e  ä valmentautuja lukee kirjatut  edot ja sähköiseen lomakkeeseen 
laitetaan merkki         kohtaan Olen nähnyt kirjatutut  etoni ja hyväksyn ne. 
Tässä kohdassa valmentautuja saa  edoksi myös sen, e  ä täyte  yihin  e-
toihin ei tehdä muutoksia. Tallentamisen jälkeenhän tämä ei ole myöskään 
teknises   mahdollista.

Mitään asiakas  etoja sisältävää materiaalia ei  etosuojalain mukaan saa 
lähe  ää sähköpos  tse, vaan kaikki eteenpäin toimite  ava  eto tulee tulos-
taa, hyväksy  ää valmentautujalla ja toimi  aa eteenpäin joko valmentau-
tujan itsensä välityksellä tai pos  tse.
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9.2.1. Perus  etolomake

Perus  etolomakkeen tarkoituksena on toimia valmennukseen tulevan 
ensimmäisenä  lannekartoituksena ja ohjauskeskustelun avaajana. Koe-
käytön aikana lomake  a on useimmiten käyte  y jo haasta  elulomakkee-
na ennen varsinaisen työsuhteen tai toimenpiteen alkamista. Perus  edot 
voidaan koota myös valmennussuhteen alussa muutamien ensimmäisten 
päivien aikana. Perus  edot toimivat jatkossa valmennussuunnitelman poh-
jana.

9.2.2. Suostumuslomake

Suostumuslomake  a voidaan käy  ää valmentautujan  etojen vaihtami-
seen eri yhteyksissä. Sama lomake käy kaikkeen  etojen vaihtamiseen. 
Tietojen vastaano  aja on kuitenkin AINA yksilöitävä lomakkeeseen mah-
dollisimman tarkkaan, jo  a valmentautuja  etää kenelle  etoja annetaan 
ja hyväksyy  etojen vaihtamisen allekirjoituksellaan. Suostumus tarvitaan 
myös valmennusorganisaa  oiden väliseen  etojen vaihtoon.

9.2.3. Oma elämäni

Oma Elämäni on lomake, jolla valmentautuja itse kertoo elämäänsä ja 
työ  ömyyteensä lii  yvistä asioista ja siitä mikä tai kuka on tukenut häntä 
työ  ömyyden aikana sekä mahdollisissa uusissa valinnoissa. Koekäy  äjien 
mielestä hyvä tapa käy  ää ko. lomake  a on tulostaa se valmentautujan 
mukaan ko  in vietäväksi. Valmentautujalle mukaan tuloste  ava lomakkeen 
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täy  öohje (lomake 3b. Oma Elämäni Ohje) au  aa manuaalisen lomakkeen 
täy  ämisessä. Näin kullakin on rauhassa aikaa täy  ää lomake  a ja asiat 
voidaan kirjata  etokoneelle myöhemmin yhdessä. Myös Oma Elämäni – 
lomakkeelle kirja  u  eto toimii valmennussuunnitelman pohjana.

9.2.4. Valmennussuunnitelma

Valmennussuunnitelmaan kirjataan tavoi  eet kullekin valmennus- ja työ-
jaksolle. Samalla aikataulutetaan valmennuksen etenemistä ja sovitaan 
tulevasta kehityskeskustelusta. Tämä siksi, e  ä sekä valmentautuja, e  ä 
valmentaja voivat paremmin suunnitella tulevaa, kun kehityskeskustelun 
ajankohdasta on sovi  u ajoissa. Järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus 
tuovat myös jämäkkyy  ä valmennusprosessiin. Valmennussuunnitelman 
tarkoituksena on ensisijaises   luoda valmennusjaksolle tavoi  eet ja paran-
taa samalla valmennuksen laatua ja vaiku  avuu  a.

9.2.5. Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelussa palataan valmennussuunnitelmassa asete  uihin ta-
voi  eisiin ja niiden toteutumiseen. Samalla tavoi  eita voidaan muu  aa tai 
tarkentaa paremmin valmentautujan tarpeita vastaaviksi. Kehityskeskus-
telu toimii myös valmennusorganisaa  on kehi  ämisen välineenä tuoden 
esille valmennuksen ja organisaa  on kehi  ämisehdotuksia. Kehityskeskus-
telussa paneudutaan tavoi  eiden lisäksi myös työsuojelullisiin asioihin ja 
niiden edelleen kehi  ämiseen organisaa  ossa.

9.2.6. Päätöskeskustelu

Päätöskeskustelussa käydään läpi niiden tavoi  eiden toteutumista, jotka 
valmennussuunnitelmaan on kirja  u ja joita kehityskeskustelussa on mah-
dollises   tarkenne  u. Päätöskeskusteluun kirjataan myös jatkosuunnitel-
mat ja valmentajan antamat suositukset lähe  äneelle taholle toimite  a-
vaksi (TE -toimisto tai TYP, sosiaalitoimi tms.). 

Koska sähköisiä lomakkeita ei saa lähe  ää sähköpos  lla, Päätöskeskuste-
lulomake voidaan tulostaa ja allekirjoi  aa valmentautujan mukaan toimi-
te  avaksi edelleen lähe  äneelle taholle. Erityisen tärkeää on palau  een 
toimi  aminen työvoimaneuvojalle silloin, kun valmentautuja palaa TE 
-toimiston asiakkaaksi. Näin oma neuvoja on  etoinen siitä, mitä valmen-
nusjakson aikana on tapahtunut ja ovatko suunnitelmat muu  uneet jakson 
aikana. 

9.2.7. OsaajaPlus –Arvioin  

Arvioin   – osiota (exel- lomake) koekäy  äjät ovat toteu  aneet joko kerran 
tai jopa useita kertoja valmennusjakson aikana. Useimmiten arvioin   on 
toteute  u kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin arvioinnin tulosta on hyö-
dynne  y niin hyvien asioiden korostamisessa, kuin kehite  ävien alueiden 
tukemisessa. Näin voidaan jäljellä olevan valmennusjakson aikana puu  ua 
erityises   valmentautujan kehi  ymistä vaa  viin asioihin ja tukea häntä nii-
den eteenpäin viemisessä. 

Arvioin  tuloksen ollessa kaikilta osin hyvällä (3) tasolla, voidaan valmen-
tautujalle myöntää OsaajaPlus –Todistus. 
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Arvioin  lomake on järjestelmän ainut exel- pohjainen lomake. Arvioin  a 
tehtäessä on hyvä muistaa, e  ä kunkin arvioijan on vasta  ava kysymyksiin 
omalta arvioin  sivultaan. Nämä sivut löytyvät näytön alareunan palkista 
(työntekijä, työvalmentaja...). Yhteenvetosivulle ei voi tehdä merkintöjä, 
eikä siitä saa myöskään poiste  ua  etoja, vaan kaikki muutokset tapahtu-
vat kunkin täy  äjän oman arvioin  sivun kau  a.

9.2.8. OsaajaPlus – Todistus

OsaajaPlus- Todistuksen myöntämisen lähtökohtana on valmentautujalle 
asete  u tavoite, joka on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Todistus 
myönnetään lähtökohtaises   vain niille valmentautujille, joita voidaan suo-
sitella avointen työmarkkinoiden tehtäviin ja jotka ovat saavu  aneet Osaa-
jaPlus – arvioinnissa vähintään hyvän (3) tason.

On hyvä muistaa, e  ä arvioinnissa saadut tulokset kirjoitetaan auki Osaa-
jaPlus –todistukseen. Arvioin  a ei siis kirjata todistukseen numeroina, vaan 
sanallisina lauseina. Kirjoitusohjeita löytyy pdf- todistuslomakkeesta kel-
taisten kysymysmerkkien             alta. 

Todistuksen kehi  ämistyön yhteydessä nousi esille epäilys, e  ä todistuksen 
myöntämä  ä jä  äminen aiheu  aisi eriarvoisuu  a valmentautujien välille. 
Käytäntö on kuitenkin osoi  anut, e  ä kaikki eivät edes halua ko. todistus-
ta, vaan myöntäminen liitetään valmennukselle asete  uun tavoi  eeseen, 
avoimille työmarkkinoille ohjautumiseen. Todistus ei korvaa varsinaista 
työtodistusta, vaan toimii lisäarvona avointen työmarkkinoiden työpaikko-
ja hae  aessa.
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TE-toimistot ja työvoiman palvelukeskukset (TYP) toivovat saa-
vansa myönnetyt OsaajaPlus-Todistukset nähtäväkseen, joten 
ohjeistakaa valmentautujia näy  ämään todistus myös työvoi-
maneuvojille ja palveluohjaajille heidän palatessaan TE –toimis-
ton tai TYPn asiakkaiksi.

TE-
van
ohj
ma
ton
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Mikä on keskeinen asiakkaan saama hyöty OsaajaPlussasta?
OSAAJAPLUSSAN PEREHDYTYKSIIN OSALLISTUNEET KOMMENTOIVAT JÄRJESTELMÄÄ SEURAAVASTI;
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Miten OsaajaPlus -järjestelmää voisi parantaa?
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Anna palaute  a OsaajaPlus- järjestelmästä, Risuja & Ruusuja
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10. TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, e  ä sen käy  öön tarvi  avat ohjel-
mat ovat maksu  a lada  avissa interne  stä. Tämä siksi, e  ä useimmilla vä-
lityömarkkinatoimijoilla ei ole vara  u resursseja kalliisiin  etojärjestelmiin 
ja  etokoneohjelmiin. Tämä mahdollistaa OsaajaPlus –järjestelmän käytön 
myös pienille kolmannen sektorin toimijoille.

Huomioitavaa on, e  ä näillä maksu  omilla ohjelmilla täyte  yihin ja tallen-
ne  uihin lomakkeisiin ei voi tehdä muutoksia. Siksi kukin lomake on täy-
te  ävä valmiiksi ennen tallentamista. Mikäli valmentautujan  lanteeseen 
tulee kirja  avia muutoksia, tarvi  avasta lomakkeesta on laadi  ava uusia 
versio. Huomioitavaa on toki se, e  ä esimerkiksi valmennussuunnitelmaan 
voidaan tehdä muutoksia kehityskeskustelun yhteydessä.

Järjestelmän kehi  ämisvaiheessa asiaa pohdi   in ja tul  in siihen tulokseen, 
e  ä valmentautujan kehi  ymis- tai etenemisprosessia voidaan tarkastella 
vain säily  ämällä alkuperäiset dokumen  t. Hyvänä puolena on pide  ä-
vä myös sitä, e  ä valmentautujan kerran hyväksymät lomakkeet pysyvät 
muu  uma  omina, koska kukaan ei pääse muutoksia tekemään. Tämä oli 
myös yksi painava syy siihen, miksi päädy   in maksu  omaan ohjelmavaih-
toehtoon.

Tämä vaihtoehto takaa myös sen, e  ä lomakepohjat pysyvät muu  umat-
tomina ja näin ollen samansisältöisinä kaikilla käy  äjillä. Samalla ei ole 

myöskään vaaraa, e  ä lomakepohja jostain syystä muu  uisi tai katoaisi. 
Tämä edelly  ää  etenkin sitä, e  ä täytetyt lomakkeet tallennetaan aina 
valmentautujan nimellä hänen omaan kansioonsa. Näin varmistetaan se, 
e  ä tyhjät lomakkeet ovat edelleen käyte  ävissä. 

10.1. Tarvi  avat ohjelmat OsaajaPlus -järjestelmän käy  öön ja 
tallentamiseen

Adobe Reader tai vastaava PDF -  edostojen lukemiseen soveltuva ohjelma. 
Huomioitavaa on, e  ä lomakkeiden käy  öön vaaditaan vähintään 8.0 ver-
sio Adobe Reader -ohjelmasta.

Excel tai OpenOffi  cen vastaava taulukkolaskentaohjelma arvioin  taulukon 
käy  öön.

PDF Creator tai vastaava ns. virtuaalitulos  nohjelma, lomakkeiden tallen-
tamiseen.

Huom. Tätä ei tarvita, jos  etokoneelle on asenne  u Adobe Acrobat tai vas-
taava lomakkeiden muokkaamiseen soveltuva ohjelma.

Kaikki lomakkeiden käy  öön ja tallennukseen tarvi  avat ohjelmat, saa la-
da  ua ilmaiseksi interne  stä (Adobe Reader, Open Offi  ce, PDF Creator). 
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10.2. Korosta kentät ominaisuus

Mikäli lomakkeesta löytyy epäselviä koh  a, etkä ole varma missä teks  ä 
tulisi olla, löytyy Adobe Reader sekä Adobe Acrobat ohjelmista ”Korosta 
kentät” painike, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa. 

Kuva. Korosta kentät ominaisuus

Tästä painamalla ohjelma korostaa lomakkeen kaikki teks  kentät vaalean-
sinisellä värillä, joka selkey  ää huoma  avas   lomakkeen täy  öä. Tämä ko-
rostuu erityises   OsaajaPlus -Todistusta täyte  äessä.

Kuva. Ilman kentän korostusta Kentät koroste  uina

10.3. Lomakkeiden tallentaminen

Huomioithan e  ä seuraavan esimerkin mukaisen tallennuksen jälkeen lo-
makkeisiin ei voi tehdä enää muutoksia. Tallenne  uihin lomakkeisiin ei jää 
kentän korostuksia tai sivussa olevia keltaisia ohjemerkintöjä. Kun täyte  y 
lomake on valmis, paina näytön vasemmassa ylälaidassa olevaa tulosta pai-
nike  a.

HUOM! Mikäli  etokoneellesi on asenne  u Adobe Acrobat tai vastaava 
ohjelma, tallennus tapahtuu normaalis   ”tallenna” tai ”tallenna nimellä” 
painikkeesta, seuraava esimerkki ei koske teitä.

Tulos  men valinta

Paina ”tulosta” -painike  a
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Valitse Tulos  n -listasta käyte  ävän tulos  men nimeksi ”PDFCreator” ja 
paina ”OK”.

Näytölle avautuu seuraava ikkuna

Yllä olevista kohdista tärkeimpiä ovat: 

Otsikko
Luotu/Muoka  u
Tekijä.



55

Otsikko tarkoi  aa  edoston nimeä jolla lomake tallennetaan  etokoneelle. Esimerkiksi ”OsaajaPlus -Todistus + valmentautujan nimi”.

Luotu/Muoka  u ken  ä näy  ää päivämäärän ja kellon ajan jolloin lomake on tallenne  u.

Tekijä on se henkilö, joka on ollut lomakkeen täy  äjänä. Ohjelma ehdo  aa automaa   ses   tekijäksi sitä henkilöä, jonka tunnuksilla on sillä hetkellä kir-
jaudu  u  etokoneelle.

Kuten huomaat, vaihtoehtona on myös Lähetä sähköpos  ssa -painike. Tätä EI SAA KÄYTTÄÄ, koska kysymyksessä ovat valmentautujan henkilö  edot, 
joita henkilö  etolain mukaan ei saa lähe  ää sähköpos  lla!

Kun olet antanut halutut  edot niille kuuluviin ken   in, paina ”Tallenna  edosto”

Ruutuun avautuu ikkuna ”Tallenna nimellä”.

Valitse haluamasi salasanalla suoja  u kansio, johon haluat lomakkeen tallentaa ja paina ”Tallenna”.

Huomioithan, e  ä tallentamisen jälkeen lomakkeeseen ei siis enää voi 
tehdä muutoksia, joten täytäthän lomakkeen kerralla valmiiksi ennen 
tallentamista!

10.4 Löydetyt yhteensopivuus ongelmat ja ratkaisut

1. Joillain vanhemmilla Adobe Reader 8.x versioilla lomakkeisiin ilmestyy 
”logot” teks   vasempaan yläkulmaan ja osa valmiista teksteistä saa  aa 
näkyä päällekkäin. Ongelman saa ratkaisua päivi  ämällä Adobe Reade-
rin uusimpaan versioon.

2. Foxit Reader ohjelma ei näytä Ä tai Ö kirjaimia tallennetuissa lomak-
keissa. Ongelma ratkeaa avaamalla lomakkeet Adobe Readerilla, Foxit 
Readerin sijaan. 
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Työn iloa OsaajaPlus - järjestelmän parissa!
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11. OSAAJAPLUS – JÄRJESTELMÄN SAATAVUUS

OsaajaPlus–järjestelmä on kokonaisuudessaan saatavilla Yhdistystorin internet -sivuilta www.yhdistystori.fi  -> Tietopankki -> Dokumen  t -> OsaajaPlus. 
Sivustoa ylläpitää Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Tuki ja Kehi  ämispalvelut.
Yhdistystorin sivustolta löytyvät sähköiset OsaajaPlus – lomakkeet, valmennusprosessia kuvaava kaavio, tekninen ohje sekä tämä kirjanen, Avain OsaajaP-
lus – maailmaan - Työvälineitä valmentautujan laadukkaaseen arvioin  in – verkkojulkaisu. 
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12. POHDINTAA JA SUOSITUKSIA

Kuten kaikki hankkeet, Duunarikin päätyy. Duunarin aikana kehitetyssä 
OsaajaPlus- järjestelmässä on etsi  y parasta mahdollista menetelmää vä-
lityömarkkinoilla valmentautuvien henkilöiden seurantaan, arvioin  in ja 
palau  een antamiseen. Lähtökohtana ollut maksuton ja helppokäy  öinen 
järjestelmä on toteutunut. Järjestelmän käy  öön on perehdyte  y yli 150 
organisaa  ota ja n. 300 käy  äjää on osallistunut organisaa  okohtaisiin, 
paikallisiin ja alueellisiin perehdytys  laisuuksiin ympäri Suomea. Samal-
la osallistujat ovat saaneet mukaansa OsaajaPlus- avaimen, USB- muis  n, 
johon OsaajajaPlus –järjestelmä tarvi  avine latauslinkkeineen on tallen-
ne  u. OsaajaPlus- järjestelmälle on hae  u rekisteröityä tavaramerkkiä ® 
Paten   - ja rekisterihallitukselta. OsaajaPlus -järjestelmää ylläpitää Keski-
Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Kehi  ämistyö on ollut aika-ajoin raskasta, mu  a sitäkin antoisampaa. Siitä 
kiitos välityömarkkinaorganisaa  oille ja valmentajille, jotka ovat mahdollis-
taneet kehi  ämistyön onnistumisen. On ilahdu  avaa, e  ä ympäri Suomea 
on löytynyt kiinnostus yhtenäisen valmennuksen työvälineistön käy  öön-
otolle

Aika-ajoin kehi  äjäkumppaneissa ilmeni pientä hankeväsymystä ja mus-
tasukkaisuu  a  e  yjä toimintoja kohtaan. Kaikkia hyviä käytäntöjä ei oltu 
valmiita jakamaan yhteiseen käy  öön. Tämä johtunee siitä, e  ä myös Työ- 
ja elinkeinoministeriön uudet linjaukset keväällä 2010 aiheu   vat epä  e-
toisuu  a ja kiris  vät kilpailu  lanteita toimijoiden välillä. Kilpailu  lanteet 
korostuivat erityises   Jyväskylän seutukunnalla. Muilta seutukunnilta ja 
maakunnista yhteinen kehi  ämishalukkuus löytyi helpommin.

Kuten OsaajaPlussan nykyiset käy  äjätkin toteavat, jatkokehi  ämistyölle 
on edelleen selkeä tarve. Tiedonsiirron helpo  amiseksi olisi luotava sovel-

luspohjainen järjestelmä, jolloin organisaa  on eri henkilöt voisivat tarkas-
tella valmentautujan  etoja helpos   verkon välityksellä. Verkossa toimiva 
 etojärjestelmä antaisi mahdollisuuden  etojen siirtoon ja tarkasteluun 

myös valmennusorganisaa  oiden sekä lähe  äneiden ja vastaano  avien 
tahojen kesken. Tämä tehtävä on kuitenkin melko suuri ja vaa  i suurehko-
ja selvityksiä mm. henkilö  etolain ja  etosuojan osalta. Tähän ei Duuna-
ri- hankkeen resursseilla ollut mahdollisuu  a, joten jatkoa ajatellen asiaa 
tulee tarkastella uudelleen. 

Kuntou  avan työtoiminnan työvälineistä on myös selkeä puute. Tähän tar-
koitukseen nyt kehite  yjä työvälineitä olisi päivite  ävä, jo  a ne palvelisivat 
paremmin kuntou  avan työtoiminnan seurannan ja arvioinnin tarpeita. Eri-
tyises   elämänhallinnan mi  aamisen välineitä on kaiva  u välityömarkkina-
toimijoiden taholta. Näiden kuntoutujien seurantaan ja arvioin  in lii  yvien 
työvälineiden osalta lienee tarve  a kääntyä Sosiaali- ja Terveysministeriön 
puoleen ja hae  ava rahoitusratkaisuja tämän sektorin rahoituskanavista.

Tällä hetkellä TE-toimistot voivat vain suositella OsaajaPlussan käy  öönot-
toa välityömarkkinaorganisaa  oissa. Toivo  avas   suomalaiset toimijat löy-
tävät yhteises   hyväksytyt työvälineet käy  öönsä.

Toivomme, e  ä suomalainen valmennustyö saa uu  a potkua työvalmenta-
jille suunna  ujen koulutusten ja perehdytysten sekä OsaajaPlus -järjestel-
män käytön myötä ja seuranta, arvioin   sekä rakentava palaute edesaut-
tavat valmentautujia etenemään työurallaan ja heidän elämänlaatunsa 
paranee. Toivomme myös, e  ä yritysten tarvitsemia osaajia löytyy myös 
tulevaisuudessa ja Keski-Suomen maakunta voi olla ylpeä osaajistaan. Sa-
malla on muiste  ava, e  ä ”maailma muu  uu Eskoseni”, joten kehi  ämis-
työ jatkukoon.
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