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Välityömarkkina-asiakkaiden
segmentointi
asiakasohjauksen tueksi
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1. Välityömarkkinoiden taustaa
Välityömarkkinat on varsin uusi termi. EU:n toimenpideohjelmissa käsite välityömarkkinat ja siihen kuuluva
toiminta alkoivat näkyä varsinaisesti vuonna 2007 alkaneella ohjelmakaudella. Lapin välityömarkkinoita
koordinoi Lapin TE-keskuksen Suunto-projekti, joka on koko ESR:n ohjelmakauden mittainen (2008–2013)
valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluva kehittämishanke. Välityömarkkinoiden palveluiden
vaikuttavuuden parantamiseksi Suunto – projektin yhdeksi tehtäväksi on asetettu välityömarkkinaasiakkuuksien segmentointi, joka on toteutettu yhdessä Rovaniemen alueen välityömarkkinoita
koordinoivien tahojen kanssa. Segmentointityössä ovat olleet mukana myös Lapin Yliopistosta sosiologian
professori Asko Suikkanen ja Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen ammatillisen kuntoutuksen työryhmä.
Tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan tulevasta työvoimapulasta, joka realisoituu
2010 – luvun jälkeen, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Työvoiman tarjonnan niukkeneminen
tulevaisuudessa ei auta automaattisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä töihin.
Työllisyyspolitiikan painopistealueet (2007–2011) liittyvät osaavan työvoiman saannin turvaamiseen,
rakenteellisen työttömyyden alentamiseen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen. Matti Vanhasen
toisen

hallituksen

(2007-)

työllisyyspolitiikan

yhtenä

keskeisenä

tavoitteena

on

parantaa

työvoimapoliittisten tavoitteiden vaikuttavuutta. Työllisyysmäärärahoja kohdennetaan erityisesti yrityksissä
tapahtuvan tukityöllistämiseen, pienten yritysten palveluiden parantamiseen ja välityömarkkinoiden
toimivuuden parantamiseen luomalla edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle.
Työhallinnon uudistamisstrategian kulmakivenä on tehostaa työvoimavarojen tehokasta käyttöä, mikä
edellyttää työpolitiikan painopisteen muuttamista passiivisesta aktiiviseen. Työministeriö käynnisti
välityömarkkinoiden

kehittämistyön

osana

työvoiman

palvelukeskusten

ja

työvoimatoimisto

-

palvelurakenteen ja verkostoyhteistyön kehittämistä vuonna 2006. Kyseisen vuoden lopulla oli
rakenteelliseen työttömyyteen luettavia henkilöitä koko maassa 146 000.

Rakennetyöttömyyden

alentamisessa välityömarkkinat on nostettu keskeiseen rooliin. Toisin sanoen mahdollisimman suuri osa
niin sanotuista rakennetyöttömyyden työvoimareservistä yritetään saada työllistetyksi takaisin avoimille
työmarkkinoille.
Tupo 2 – työryhmän mietinnössä (Väyliä työhön, 2006) välityömarkkinoiden kehittämisen kohteeksi
määriteltiin avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevat tuetut palvelut, aktiiviohjelmat ja
työtilaisuudet niille, joiden sosiaalinen selviytyminen on heikentynyt pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi.
Välityömarkkinoiden pääasialliseksi kohderyhmäksi määriteltiin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalisen
työllistämisen työryhmän määrittelemät henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut sosiaalisista syistä.
Kyseessä olisivat työmarkkinoilta syrjäytyneet henkilöt, joiden motivaatio, toimintakyky ja sosiaalinen

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

selviytyminen ovat heikentyneet pitkäaikaisen työttömyyden seurauksena. Tupo 2-työryhmän ehdotusten
tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksoja ja tyrehdyttää virtaa pitkittyvään työttömyyteen, puuttua jo
toteutettujen toimien lisäksi voimakkaasti rakenteelliseen työttömyyteen, alentaa työllistymis- ja
rekrytointikynnystä ja viimekädessä välityömarkkinoiden avulla lisätä vaikeimmin työllistyvien
yhteiskuntaan osallistumismahdollisuuksia. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat vaikeasti työllistyviin
työttömiin ja pitkäaikaistyöttömiin sekä pitkäaikaistyöttömyyden ennalta ehkäisyyn.

Tupo 2-työryhmän esityksen lähtökohtana on, ettei välityömarkkinoita varten kehitetä uusia
palvelurakenteita, mutta työvoiman palvelukeskusten toimintaedellytyksiä ja niiden verkostoa voidaan
kehittää

nykyistä

vahvemmaksi

pysyväksi

rakenteeksi.

Työvoiman

palvelukeskukset

olisivat

välityömarkkinoita koordinoiva palvelurakenne. Välityömarkkinoita ei tarvitsisi määritellä yksityiskohtaisesti
vaan ne olisivat ”liukuva” yleisnimitys toiminalle, jota järjestetään pitkään työttömänä olleille työnhakijoille
(avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevat tuetut palvelut ja työtilaisuudet).

Välityömarkkinoiden kehittämisen toivotaan tarjoavan yhtäältä vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyydelle ja
toisaalta

mahdollisuuden

edetä

avoimille

työmarkkinoille.

Tavoitteiden

ja

sisällön

puolesta

välityömarkkinoiden toiminnalle asetetut tavoitteet on jaettu siirtymätyömarkkinoihin ja välittäviin
työmarkkinoihin, joihin vastataan aktiivisen sosiaalipolitiikan sekä aktiivisen työvoimapolitiikan palveluilla.
(Välityömarkkinoiden kehittämisohjelma, 2007).
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2. Haasteena palvelujen oikea-aikaisuus välityömarkkina-asiakkaiden palveluprosessissa
Vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palvelujen oikea-aikaisuus ja palvelujen prosessinomainen
ketjuttaminen on vaikuttavan aktivointityön ja asiakasohjauksen edellytys. Kysymys kuuluukin miten
vaikeasti

työllistyville

asiakkaille

kohdennetut

palvelut

osuisivat

paremmin

asiakkaiden

työkuntoutustarpeeseen ja miten palveluprosesseista saadaan vaikuttavampia. Karjalaisen ja Saikun
vuonna 2008 tehdyssä Työvoiman palvelukeskusten arviointitutkimuksessa TYP:n palveluprosessit olivat
perusrakenteeltaan

hyvin

samanlaisia

kaikissa

työvoiman

palvelukeskuksissa.

Omissa

prosessikaavioissaan työvoiman palvelukeskukset esittivät sen joko etenevänä janana tai portaittaisena
nousuna kohti työmarkkinoita tai muuta pitempikestoista ratkaisua.

Kuviossa 1. esitetään palveluprosessin eri vaiheet, jotka on nimetty: 1) asiakkaaksi ohjautuminen 2)
kartoitus- ja tutkimusvaihe 3) kuntoutus- ja ohjausvaihe 4) valmennus- ja työllistymisvaihe sekä 5)
asiakkuuden päättyminen.

Asiakkaaksi
ohjautuminen

Kartoi-tusja
tutkimusvai
he
mm.
yksilökäynnit eri
tyontekijöillä
terveyspalvelut,
kuntoutustut
kimukset

Kuntoutus- ja
ohjausvaihe
mm.
kuntouttava
työtoiminta,
työkokeilukoulutuskokeilu,
laitoskuntou
tus

Valmennus- ja
työllistymisvaihe

Asiakkuu
den
päättymi
nen

mm.
työvoimakoulutus,
työhönvalmennus,
työharjoittelu,palkkatukityö,työ
avoimilla

Kuvio 1. TYP:n palveluprosessi (Karjalainen & Saikku 2008)

Työvoiman palvelukeskusten palveluprosessien haasteena on ollut erityisesti toimenpiteiden oikeaaikaisuus. Oikea-aikaisuuden kysymys kytkeytyy jo TYP-palvelun aloittamiseen ja asiakkaiden oikeaan
valikoitumiseen; missä tilanteessa asiakkaat ohjataan palveluun? Oikea-aikaisuus onkin suuri haaste TYPpalveluissa. (Karjalainen & Saikku 2008).
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Anne-Mari Ollikainen (2008) kirjassaan Marginaalin marginaalissa kritisoi yhdessä Asko Suikkasen kanssa
asiakkaiden palvelusta toiseen pyörimistä. Ollikaisen mukaan työllistymistä tukevien palvelujen
tehottomuus on tiivistetty seuraavaksi kuvioksi.
Palkkatuettu työ

Työharjoittelu

A
V
O
I
M
E
T
T
Y
Ö
M
A
R
K
K
I
N
A
T

Työkokeilu

Kuntouttava
työtoiminta

500 pv
PASSIVOIVA TYÖTTÖMYYS

Kuvio 2. Piiri pieni pyörii (Ollikainen 2008)

Pyöriminen antaa liian tasaisen käsityksen palveluihin liittyvistä siirtymistä. Pyörimiskuvioissa ei Suikkasen
mukaan tule esille palveluihin liittyvät katkokset ja odotusvaiheet. Kolmiomalli havainnollistaa, miten
työllistymistä tukevat toimenpiteet seuraavat toisiaan, mutta siirryttäessä avoimille työmarkkinoille
palveluista muodostuva

ketju

katkeaa

ja

asiakas

putoaa

välitilaan

odottamaan

uudelleen

pitkäaikaistyöttömyyden syntyä – ellei ole pudonnut jo aikaisemmassa vaiheessa. (Ollikainen 2008).
Välityömarkkina-asiakkaille suunnattujen työllistymistä tukevien palvelujen osumatarkkuus asiakkaiden
työkuntoisuuteen nähden on ollut sattumanvaraista ja toimenpidekeskeisiä ja ne tulisikin saada oikeaaikaisemmiksi.
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3. Segmentointi välityömarkkina-asiakkaiden asiakasohjauksen tueksi

Asiakaslähtöiset

toimintamallit

ja

palvelut

pakottavat

radikaaleihin

muutoksiin

nykyisissä

organisaatiorakenteissa ja palvelutuotannon tavoissa. Suunto – projekti, Rovaniemen työvoiman
palvelukeskus, Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus ja Rovaniemen TE-toimisto lähestyivät
välityömarkkina-asiakkuuksien haltuunottoa asiakassegmentoinnin avulla. Kuviossa 3. esitetään
välityömarkkinoiden asiakaskoordinoivia tahoja, joita ovat työvoiman palvelukeskusten lisäksi TE- toimistot
ja sosiaalitoimistot. Asiakassegmentoinnin pilotointi tehtiin työvoiman palvelukeskus kontekstiin, jonka
kautta pääasiallinen välityömarkkinoiden koordinointi tullaan tekemään.

TE-toimisto

TYP

Sosiaalitoimisto

2

4

1

3

T
Y
Ö
K
Y
K
Y

2

4

1

3

2

4

1

3

rajapinta/työnjako

TOIMINTAKYKY

rajapinta/työnjako

Kuvio 3. Välityömarkkinoita koordinoivat tahot

Segmentoinnilla tarkoitetaan ryhmää asiakkaita, joilla on samanlaiset tarpeet ja halut. Segmentoinnin
tavoitteena on parempi asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, parempi palveluiden osumatarkkuus ja
homogeenisemmät prosessit. Rovaniemen työvoiman palvelukeskuksessa segmentointityöllä haluttiin
hahmottaa ja jäsentää paremmin työvoiman palvelukeskuksen asiakkuuksia ja näin ollen suunnitella eri
segmenteille sekä osuvampia palveluja että palveluprosesseja. (Kotler 2003 & Christopher 1998).
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Työvoiman palvelukeskuksen välityömarkkina-asiakassegmenttejä rakennettiin nelikentän avulla, jonka
akselit määriteltiin työ- ja toimintakyvyksi. Näiden arviointiin perustuen tullaan tekemään päätöksiä yksilön
kompetenssista suhteessa työelämään sekä hänen ohjaamisestaan työ- ja toimintakykyä edistäviin
interventioihin. Segmentit määriteltiin seuraavasti:

Taulukko 1. Välityömarkkinoiden segmentit ja niiden tavoitteet ja tehtävät

Segmentti

Tavoite

Tehtävä

1.

Motivaatiokynnyksen
ylittäminen

Työ- ja koulutusmarkkinoilla vaadittavan toimintakyvyn
edellytysten selvittely ja muutoksen varmentaminen

2.

Motivaatio- ja toimintakykykynnyksen ylittäminen

Toimintakyvyn rakentaminen

3.

Motivaatio- ja pätevyyskynnyksen ylittäminen

Työ- ja koulutusmarkkinoilla vaadittavan
työmarkkinakelpoisuuden selvittely ja saavuttaminen

4.

Motivaatio- ja
työllisyyskynnyksen ylittäminen

Työ- ja koulutusmarkkinoilla vaadittavien ammatillisten
työelämä- ja työtaitojen saavuttaminen

Segmentointityöhön liittyvien segmenttikohtaisten kynnysten tavoitteet on tuotettu yhteistyössä sosiologian
professori Asko Suikkasen, Suunto -projektihenkilöstön ja segmentointityöryhmän yhteistyön tuloksena.
Suikkasen (Selvitystyö välityömarkkinoista 2008) mukaan pitkäaikaistyöttömän tai kuntoutusasiakkaan
täytyy elämänkulussaan ja selviytymisensä prosessissa voittaa ja ylittää seuraavanlaiset esteet tai
kynnykset:
•

motivoitumisesteet ja – kynnys

•

elämänhallinnan ongelmat ja elämänhallintakynnys (Suunnossa toimintakykykynnys)

•

pätevyysongelmat ja osaamisen puutteet tai oppimisen kynnys (Suunnossa pätevyyskynnys)

•

työllistettävyyden rajoitukset ja työllistymisen kynnys.

Suikkanen esittää, että yhteiskuntapolitiikan mahdollisuudet ja julkinen palvelujärjestelmä on rakennettava
ja kohdennettava siten, että näitä rajoituksia voidaan siirtää ja kynnyksiä ylittää. Solmukohdaksi hän
mainitsee rajoitusten voittamisen ja kynnysten ylittämisen. Vastaukseksi kynnysten ylittämisiin hän esittää
erilaisia integroituja politiikkakokonaisuuksia. Suikkasen esittämään malliin kuuluvat vielä sosiaalisen tuen,
toimeentulon ja palkkatulojen joustavat yhdistämisratkaisut, verotuksen kehittymisen suhde työllistymisen
kynnysten ylittämiseen.
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Kyseessä on varsin laajoja asioita, kuten alla olevasta kuviosta ilmenee, ja lähestymmekin tässä vaiheessa
kynnysten ylittämisiä sosiaalisen tuen ja asiakasohjauksen hahmottamiseksi.

Työllistyminen

PALVELUT

Tuloverotuksen taso
alhainen
Sosiaaliturva- ja
aikuiskoulutuspolitiikan
integrointi

Sosiaalinen tuki,
vastuuhenkilön
nimeäminen
SOSIAALISEN
TUEN MUODOT

VEROTUS

Työllistettävyyskynnys,
pitkäkestoinen
palkkatukijakso
Pätevyyskynnys, opiskelujakso,
sopimus työhön perehdyttämisestä ja
oppimistavoitteista

Motivaatiokynnys, tavoitteiden
asettaminen, sopimus tukijaksoista
ja toimenpiteistä

3-5 vuotta

TYÖLLISTETTÄVYYSVALMIUDET

Kuvio 4. Työllistettävyyden askeltava malli (Suikkanen 2008)
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4. Toiminta- ja työkyky nelikentän akseleina
Toimintakykykäsite voidaan rajata fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Lisäksi siihen
voidaan katsoa kuuluvan kognitiivinen ja taloudellinen toimintakyky. Laajassa mielessä toimintakykykäsitteellä on tarkoitettu selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja suppeimmassa merkityksessä fyysisestä
rasituskokeesta tai älykkyystestistä. On kuitenkin huomattava, että toimintakykyä määrittävät ympäristön
olot ja ihmisen ominaisuuksien kokonaisuus. Hyväkään älykkyys ei takaa hyvää toimintakykyä, jos tunneelämän alueella on vaikeita ongelmia tai ympäristötekijät aiheuttavat vaikeuksia. (http://herkules.oulu.fi)

Työkyvystä muodostunut kokonaiskuva rakentuu sekä yksilön voimavaroista, työhön ja työntekoon
liittyvistä tekijöistä että ulkopuolisesta ympäristöstä. (Ilmarinen ym. 2003). Työkyvyn ulottuvuuksia voidaan
kuvata kuvassa 1. esitetyn työkykytalon eri kerrosten ja niitä koskettavan ympäristön avulla. Yksilön
voimavarat muodostavat työkyvyn ydinrakenteen kolme alinta kerrosta, jotka ovat terveys ja toimintakyky,
osaaminen sekä arvot ja asenteet. Neljäs kerros on työn kerros, joka käsittää työolot, työn sisällön ja
vaatimukset, työyhteisön ja työn organisaation. Myös johtaminen ja esimiestyö liittyvät neljänteen
kerrokseen. (Gould ym. 2006).

Kuva 1. Työkykyä kuvaavat ulottuvuudet ihmisen voimavarojen, työn ja ympäristön kannalta.
(Ilmarinen 2003)

Perhe

Lähiyhteisö

TYÖKYKY
Ihmisen voimavarojen ja työn
välinen

tasapaino

TYÖ
Työolot
Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen

Ihmisen voimavarat
Arvot Asenteet Motivaatio
Ammatillinen osaaminen
Terveys Toimintakyky
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Ihmisen voimavaroista terveys sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat
pohjakerroksen. Mitä vahvempi perusta, sitä vakaammin työkyky kestää työuran aikana. Toinen kerros
kokoaa yhteen tiedot ja taidot sekä niiden jatkuvan päivittämisen, esimerkiksi elinikäisen oppimisen avulla.
Kolmas kerros kuvaa ihmisen arvomaailmaa ja asenteita mm. työelämää kohtaan. Myös työelämässä
motivoivat tekijät elämänkulun eri vaiheissa kuuluvat tähän kerrokseen. Arvot ja asenteet ovat työn
kerroksen välittömässä läheisyydessä. Välittömän rajapinnan kautta kokemukset työstä suodattuvat ensin
arvoihin ja asenteisiin; hyvät kokemukset vahvistavat ja huonot heikentävät työhön liittyviä arvoja ja
asenteita. Neljäs kerros eli työ kaikkine ulottuvuuksineen on työkykytalon suurin ja raskain kerros; se
asettaa käytännössä vaatimukset muille kerroksille. Mikäli yksilön voimavarat ovat tasapainossa
työkerroksen kanssa, työkyky säilyy hyvänä. Työkerroksen mitoituksen tai toimivuuden epäsuhta yksilön
voimavaroihin puolestaan heikentää työkykyä. (Gould ym. 2006). Työkykyyn liitetään yksilötasolla esim.
ammatilliset valmiudet, stressinsietokyky ja persoonallisuus, hallinnantunne, työssä jaksaminen,
työhyvinvointi, työn merkitys ja arvomaailma sekä työllistymiskynnys. Työkyvyn edellytyksiä luodaan
puolestaan makrotasolla työ-, koulutus-, eläke- ja sosiaalipolitiikalla.

Työkyvyn käsitteellä on yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna kahdenlainen rooli: sitä käytetään
sekä työkyvyn arvioinnin että työkyvyn edistämisen kontekstissa. Kuntoutustoiminnassa painottuu työkyvyn
edistäminen, työssä jaksaminen ja selviytymisen tukeminen. Työttömien kuntoutuksessa tyypillisiä keinoja
ovat fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittämisen rinnalla parempien työelämävalmiuksien ja ammatillisten
valmiuksien kehittäminen. (Gould ym. 2006). Kuntoutumisen näkökulmasta kuntoutus voidaan määritellä
ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen
selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista,
usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa.
(Kuntoutusselonteko 2002 ).

4.1 Toimintakyvyn ulottuvuudet

Vaikeasti työllistyvien työhön kuntouttamisessa toimintakyvyn eri ulottuvuuksien huomioon ottaminen on
äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin toimintakyvyn arviointi on haastavaa ja moninaista ja työntekijän
arvioitavaksi jää mikä on riittävä toimintakyky työmarkkinoille. Vaikeasti työllistyvien asiakastyössä ja
lähinnä työmarkkinoille johtavassa asiakasohjauksessa toimii eri koulutuksella ja työkokemuksella omaavia
henkilöitä. Kehittämishankkeen työryhmä kokosi Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen konsultoimana
toimintakyvyn osa-alueilla huomioitavia asioita.
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Fyysinen toimintakyky
Lääkärin toteamat sairaudet ja
merkittävimmät vammat

Koetut oireet;
kutina, allergiat

kipu,

huimaus,

Toimintarajoitteet;
kävely,
portaissa liikkuminen, nostaminen,
kantaminen, kumartelu, paikallaan
seisominen/ istuminen

Aistitoiminnot: näkö-, kuulo-, haju, maku-, tuntoaistioireet

Erilaiset elintoimintojen häiriöt;
esim. virtsaamiseen, ulostamiseen
liittyvät
ongelmat,
sukupuolitoiminnot
ja
niihin
liittyvät
ongelmat,
erilaiset
tulehdukset (esim. hepatiitti ja HIV)

Psyykkinen toimintakyky
Muistaminen ja oppiminen
vrt. aiempi koulu- ja työmenestys
(asiakirjat)
•

kyky oppia ja muistaa uusia/
vanhoja asioita – asiakkaan
oma
kokemus
sekä
haastattelutilanteessa
muodostuva vaikutelma

Kyky hahmottaa omaa itseään,
elämäntilannettaan, tavoitteita ja
mahdollisuuksia realistisesti sekä
motivaatio toteuttaa suunnitelmia

Mahdolliset psyykkiset oireet ja
sairaudet
sekä
päähän
kohdistuneet vammat
•

•

•

miten hahmottaa omaa itseään
ja elämäntilannettaan, ovatko
omat tavoitteet mahdollisia
saavuttaa aiemman työ- ja
koulutustaustan
sekä
ajankohtaisen elämäntilanteen
huomioiden
onko
oma
motivaatio
suunnitelmien toteuttamiseen
riittävä
•

•

onko arkitoimintoja haittaavaa:
mielialan
laskua,
keskittymisvaikeuksia,
ahdistuneisuutta,
hermostuneisuutta, sosiaalisten
tilanteiden pelkoa tai muita
pelkoja,
taipumusta
impulsiivissävyiseen
käyttäytymiseen, univaikeuksia,
somaattissävyisiä
oireita,
aiempia
uupumus
tai
stressivaiheita
onko huomioitavia, hoitoa
vaativia/ vaatineita psykiatrisia
sairauksia
(esim.
vakava
depressio, skitsofrenia)
onko elämänhistorian aikana
syntyneitä,
päähän
kohdistuneita vammoja tai
neurologisia sairauksia

Yleisvaikutelma
ja
vastavuoroiseen kontaktiin

kyky

•

mitä olemus ja tilanteessa
käyttäytyminen kertovat, saako
hyvin kontaktin, ymmärtääkö,
kuunteleeko/kuuleeko, pystyykö
hyvin ilmaisemaan itseään

•

asiakkaan oma kokemus ja
haastattelutilanne-vaikutelma

Päihteiden ja huumeiden käyttö
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Sosiaalinen toimintakyky
Asuminen
ja
taloudellinen
toimeentulo (velat ym.)

Omasta itsestä
huolehtiminen

ja

perheestä

Parisuhde ja roolit elämässä

Arjessa selviytyminen
•

•

Ihmissuhteet
•

ketä ympärillä, perhe, suku,
ystävät: suhteiden määrä,
kontaktien määrä, suhteiden
luonne

erilaisten roolien tunnistaminen
ja
tiedostaminen:
parisuhteeseen,
vanhemmuuteen, työhön ja
opiskeluun liittyvät asiat ja
sitoumukset jne.)

Kyky huolehtia sovituista asioista

Sosiaalisten kontaktien merkitys
•

sosiaalinen tuki: kenen uskoisit
auttavan, jos tarvitset apua,
kenelle voisit kertoa asioistasi
luottamuksella jne.

asuminen, taloudellinen tilanne,
päivärytmi, muut ajankohtaiset
tilanteeseen vaikuttavat asiat
esim. perheenjäsenen sairaus,
työttömyys, päihteet

Suhteet yhteisöön
•
•

Selviytyminen suhteessa muihin
ihmisiin (harrastukset ym.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

erilaiset palvelut: sosiaali- ja
terveydenhuolto, työhallinto jne.
Lisäksi
asiakasarvioinnissa
tulee huomioida; meneillään
olevat hoidolliset tai muut
tukimuodot/ palvelut (perhetyö,
terapiat,
velkaneuvonta,
lastensuojeluasiat, rikosasiat

13

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Segmenttikohtaiset palvelut ja prosessin vastuut

Segmentti
Työja
koulutusmarkkinoilla
vaadittavan toimintakyvyn
edellytysten selvittely ja
varmentaminen
Toimintakyvyn
rakentaminen

Palvelutarjoama
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Työja
koulutusmarkkinoilla
vaadittavan
työmarkkinakelpoisuuden
selvittely
ja
saavuttaminen

Työja
koulutusmarkkinoilla
vaadittavien ammatillisten
työelämä- ja työtaitojen
saavuttaminen

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Palvelutarvekartoitus (ryhmäpalvelu)
Aktivointisuunnitelma
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
Kelan kuntoutustarveselvitys
Projektit
Kuntouttava
työtoiminta
+
yhdistettynä
ryhmäpalveluja
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut
Täydentävät ryhmäpalvelut
Työharjoittelu
ja
työelämävalmennus
pajalla/säätiöllä
Työ- ja koulutuskokeilut
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Palveluohjaus
Kelan ammatillinen kuntoutus
Kuntoutuspalvelut
Projektit
Ammatinvalinnanohjaus
Alalle valmentavat/ohjaavat koulutukset
Ammatillinen työvoimapoliittinen koulutus
Työharjoittelu/työelämävalmennus
Palkkatuki oppisopimukseen
Koulutus- /työhönvalmennus
Omaehtoinen koulutus
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
Kelan kuntoutustuki koulutukseen
Projektit
Palkkatuettu työ
Vaku-palkkatukityö
Työvoimapoliittinen
tutkintoon
johtava
koulutus/osatutkinnot + palkkatukityö
Työnhakuvalmennus
Työhönvalmennus
Työnetsijäpalvelu
Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen
Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
Projektit

Prosessin omistaja/johtaja
§
§

motivaatiokynnyksen ylittämisen pääasiallinen prosessin vastuu on kunnan sosiaalialan työntekijällä,
aktivointisuunniteluvastuu yhteistyössä kunta+te-hallinnon työntekijä

§

toimintakyvyn ylittämisen kynnyksen ydinprosessia johtaa kunnan sosiaalialan työntekijä ja
tukiprosesseja ohjaa te-hallinto

§

toimintakyvyn rakentumisen ydinprosessia johtaa te-hallinnon työntekijä ja tukiprosesseja ohjaa kunnan
sosiaalialan työntekijä

§

työllisyyskynnyksen ylittämisen ydinprosessia johtaa te-hallinto ja tukiprosesseja ohjaa kunnan
sosiaalialan virkailija
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Segmenttikohtaiset arviointialueet

Segmentti 1
§

Realiteettitaju,
käsitys
omista
mahdollisuuksista
ja
tavoitteiden
toteutumisesta
§
Oma motivaatio, sitoutuneisuus, halu
muuttaa omaa elämäntilannettaan
§
Työllistyvyyskyvyn
selvittäminen(onko
asiakas menossa työmarkkinoita kohti vai
onko suuntautunut muualle?)
§
Psyykkiset oireet, jaksaminen, sairaudet
ja vammat (hoitojen jatkuminen esim.
aktivointitoimenpiteiden aikana)
Ø keskittymiskyky
(esim.
pystyy
seuraamaan kirjan juonta)
§
Arjessa selviytyminen
Ø taloudellinen tilanne
Ø asiakkaan käsitykset, miten selviää,
tosiasiat, miten selviää
Ø yleinen kestävyys
Ø asuminen
Ø päihteet
Ø muutostilanteiden hallinta
Ø vuorovaikutustaidot
§
Ihmissuhteet/itsestä huolehtiminen
Ø oma ajankäyttö
Ø tukiverkosto ja perhetilanne
Ø perhetilanne
§
Sosiaaliset kontaktit
Ø tukiverkosto
Ø ajankäyttö
Ø ongelmatilanteissa kehen ottaa yhteyttä
Ø realistinen käsitys mihin on menossa,
kyky suunnitella omaa työtä
§
Yleisvaikutelma (työntekijän käsitys)
§
Aiempi koulumenestys ja työhistoria
Ø erityisvaikeudet,
mukautukset,
keskeyttämiset
§
Rajoitteiden huomioiminen
Ø dokumentoidut
diagnoosit
(esim.
allergiat - siivoustyö)
Ø toimintarajoitteiden huomioiminen
Ø terveydentilan
ja
hoitosuhteiden
kartoittaminen
Soveltuvuus – rikosrekisteri

Segmentti 2

Segmentti 3

Segmentti 4

§

§

§

Realiteettitaju,
käsitys
omista
mahdollisuuksista
ja
tavoitteiden
toteutumisesta
§
Oma motivaatio, sitoutuneisuus, halu
muuttaa omaa elämäntilannettaan
§
Psyykkiset oireet, jaksaminen, sairaudet
ja vammat (hoitojen jatkuminen esim.
aktivointitoimenpiteiden aikana)
Ø keskittymiskyky (esim. pystyy seuraamaan
kirjan juonta)
§
Arjessa selviytyminen
§
taloudellinen tilanne
Ø tosiasiat, miten selviää
Ø asiakkaan käsitykset, miten selviää
Ø yleinen kestävyys
Ø asuminen
Ø päihteet
Ø muutostilanteiden hallinta
Ø vuorovaikutustaidot
§
Ihmissuhteet/itsestä huolehtiminen
Ø oma ajankäyttö
Ø tukiverkosto
Ø perhetilanne
§
Sosiaaliset kontaktit
Ø tukiverkosto
Ø ajankäyttö
Ø ongelmatilanteissa kehen ottaa
yhteyttä
Ø realistinen käsitys mihin on menossa,
kyky suunnitella omaa työtä
§
Yleisvaikutelma (työntekijän käsitys)
§
Aiempi koulumenestys ja työhistoria
Ø erityisvaikeudet,
mukautukset,
keskeyttämiset (syyt)
Ø tosiasiat ja asiakkaan käsitykset
§
Rajoitteiden huomioiminen
Ø dokumentoidut sairaudet
Ø toimintarajoitteiden huomioiminen
Ø terveydentilan
ja
hoitosuhteen
kartoittaminen
Soveltuvuus - rikosrekisteri

§

§
§
§

§
§
§
§

§
§
§

§

Aiempi koulumenestys ja työhistoria
Ø erityisvaikeudet
Ø mukautukset
Ø keskeyttämiset (syyt)
Ø tosiasiat ja asiakkaan käsitykset
Realiteettitaju,
käsitys
omista
mahdollisuuksista
ja
tavoitteisen
toteutumisesta
(ohjauksen
tarve
kouluttautumisen ajaksi)
Oma motivaatio
Psyykkiset oireet ja vammat (hoitojen
jatkuminen esim. opiskelun aikana)
Arjessa selviytyminen
Ø taloudellinen tilanne
Ø tosiasiat miten selviää
Ø asiakkaan käsitykset – miten selviää
Ihmissuhteet/itsestä
ja
perheestä
huolehtiminen
Oma ajan käyttö
Tukiverkosto, perhetilanne, sosiaaliset
kontaktit
Tukiverkostot
Ø ajankäyttö
Ø ongelmatilanteissa kehen ottaa yhteyttä
Realistinen käsitys mihin on menossa
Yleisvaikutelma (virkailijan käsitys)
Koulutusmuodon selvittäminen
Ø omaehtoinen
(opintotuki,
koulutuspäiväraha tai kelan kuntoutus)
Ø työvoimapoliittinen
aikuiskoulutus
(ryhmä tai yksittäinen)
Ø opintososiaalinen tilanne
Ø fyysisten rajoitteiden huomioiminen
(esim. allergiat - siivoustyö)
Ø dokumentoidut diagnoosit (vähintään
terveydenhoitajalta)
Ø koulutuksen rahoituksen selvittäminen
Ø tulehdussairaudet
(onko
este
työllistymiselle?)
Ø toimintorajoitteiden huomioiminen
Soveltuvuus - rikosrekisteri

§

§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§

Ammatillinen osaaminen ja työelämässä
selviytyminen
Ø työhistoria (työtodistus)
Ø koulutustausta
Ø todellinen osaaminen
Ø oma käsitys – työnantajien palaute
Ø työsuhteiden päättymisen syyt (oma
pyyntö, irtisanominen)
Työnhakutaidot (tarvitseeko tukea työn
hakemiseen)
Ø liikkuvuus ( kulkuyhteydet, eri tehtävien
välillä, vuorotyö
Oma motivaatio
Tuen tarve
Psyykkiset oireet, sairaudet ja vammat
(hoitojen jatkuminen esim. työsuhteen
aikana)
Arjessa selviytyminen
Ihmissuhteet/itsestä
ja
perheestä
huolehtiminen
Ø oma ajankäyttö
Ø tukiverkosto
Ø perhetilanne
Sosiaaliset kontaktit
Ø tukiverkostot
Ø ajankäyttö
Ø ongelmatilanteissa kehen ottaa yhteyttä
Realistinen käsitys mihin on menossa
Yleisvaikutelma (virkailijan käsitys)
Työllistämismuodon selvittäminen
Rikosrekisteri
Fyysisten rajoitteiden huomioiminen
dokumentoidut
diagnoosit,
toimintarajoitteiden huomioiminen
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5. Miten segmentoinnin toivotaan auttavan työntekijää asiakkaiden ohjauksessa
Taulukossa 2. kehittämishankkeessa määriteltiin segmenttikohtaiset ammattitaitovaatimukset. Rovaniemen
työvoiman palvelukeskuksessa tavoitteena on, että segmenttien yksi ja kaksi prosesseja ohjaa sosiaalialan
työntekijä ja segmenttejä kolme ja neljä työvoimaohjaaja.
Taulukko 2. Segmenttikohtaiset ammattitaitovaatimukset.
SEGMENTIT 1-2

SEGMENTIT 3-4

§

§

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

työ- ja toimintakyky – käsitteiden ymmärtäminen ja
todentaminen
työttömyyden – ilmiön ymmärtäminen (yksilö-/
yhteiskunnallinen taso)
palvelujärjestelmän tuntemus
oman ja kumppaneiden roolien tunnistaminen,
verkosto-osaaminen
prosessiajattelu,
palveluketjun
rakentaminen/hahmottaminen
seurannan ja arvioinnin merkityksen ymmärtäminen
suhteessa palvelujen oikea-aikaisuuteen
ymmärtää miten ihminen toimii (yksilön tapa toimia
eril. tilanteissa)
erilaisien
työmenetelmien
hyödyntäminen
asiakastyössä (konkretisointi; piirtäminen, metaforat,
kuvat jne)
tietämys palvelutarjonnasta
erilaisten interventiotyylien käyttö, luovuuden käyttö
vuorovaikutusosaaminen
motivaation tason määritteleminen
motivointityötaidot
arvioida mitä esteitä as. muutokselle
arvioida onko mahdollista toimia toisin
yhteisen kielen löytäminen (elämysmaailman
erilaisuus)
eri maailman ymmärtäminen
voimavarasuuntautunut ajattelu
luovuus
tavoitesuuntautunut työote (prosessin jäsentäminen,
hahmottaminen)
voimavarasuuntautunut ajattelu

§
§

§
§
§
§
§
§

§

§
§

§
§
§

työ- ja toiminta –käsitteiden ymmärtäminen ja niiden
vaikutusten ymmärtäminen
koulutusjärjestelmän
tuntemus,
kouluttautumisvaihtoehdot opiskelumuodoista
työmarkkina-alueen tuntemus, välityömarkkinaasiakaskuntaa rekrytoivat työnantajat, tietämystä
rekrytointivaatimuksista, tietoa ammateista ja
ennakointitiedon hyödyntäminen
työnantaja- ja yritystuntemus, työn vaatimukset,
rekrytointituet (pat, vaku, opso)
palvelutuotteiden tuntemus
prosessiajattelu
->
palveluketjun
rakentaminen/hahmottaminen
seurannan ja arvioinnin merkityksen ymmärtäminen
suhteessa palvelujen oikea-aikaisuuteen
verkostojen tunnistaminen (ohjaaminen oikeisiin
palveluihin)
luovuuden
käyttö:
toiminnallisten
ratkaisumallien/menetelmien käyttö, yksilöllisten
ratkaisujen hakeminen asiakkaille
suunnitelmien konkretisoiminen asiakkaille: kuuntele
ja kuule asiakkaan viesti, piirrä, tee jana/polku
(tilanne nyt – 5vuoden päästä)
tavoitteen kirjaaminen välttämätöntä, tämän jälkeen
toimintasuunnitelma tavoitetta kohti
välityömarkkina-asiakaskunnan erityistä huomiota
mm.
motivointityöhön
ja
sitouttamiseen,
luottamuksen synnyttämiseen
ohjauksellisuutta ja kantaaottavuutta ei pidä asettaa
vastakkain vaan molempia tarvitaan
läsnäoleminen ja rinnalla kulkeminen
verkosto-osaaminen (moniammatillinen työskentelyosaaminen)
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Asiakkaiden palveluprosesseja rakennettaessa liikutaan segmenttien välisissä rajapinnoissa, jolloin
prosesseja ohjaa sekä sosiaalialan- että työhallinnon työntekijä. Lisäksi on palveluja mm.
aktivointisuunnitelma, joita hoitaa molempien hallinnonalan työntekijät. Taulukossa 3. esitetään
esimerkkejä, miten välityömarkkinoiden segmentoinnilla voidaan auttaa työntekijöitä asiakasohjauksessa

Taulukko 3. Segmentoinnin tavoitteet asiakasohjauksessa
1. Sosiaalialan- ja työhallinnon
välinen työnjako selkiintyy

työntekijän

§
§
§
§
§
§

2. Tavoitteena
helppokäyttöisyys
ja
ymmärrettävyys esim. hahmottamisessa
palkkatukityön kohdentaminen oikeaan aikaan
työhön kuntoutumisen prosessissa

§
§
§

3. Reaaliaikainen yhteys yrityksiin sekä
palveluiden rakentaminen ja kytkeminen
työnantajan konkreettisiin tarpeisiin

§
§
§

”suutari pysyköön lestissään” – tiimityön hyöty
on päällekkäisyyksien välttäminen
oman
alansa
asiantuntemuksen
hyödyntäminen
asiakkaan palveluprosessin koordinointi 1 ja 2
segmentillä sosiaalialan asiantuntemusta
vaativa
työhallinnon asiantuntemus ja osaaminen
painottuu segmenteille 3 ja 4
hahmotetaan paremmin eri segmenttien
sisällä olevia palvelumuotoja (aukottomat
ketjut)
nopeuttaa asiakkaiden palveluprosessin alkua
(ns. vahva alku)
hahmotetaan työhön kuntoutumisen prosessi
pitkäkestoiseksi ja maltetaan odottaa esim.
toimintakyvyn vahvistumista
TYP:een saadaan rekrytoitua TYP:n
palveluista hyötyvät asiakkaat
hahmotetaan eri segmenteillä vaadittavien
verkostojen mukaan saaminen yhteistyöhön
työnantajien
mukaan
saaminen
palveluiden
suunnitteluja
toteuttamisprosessiin
kouluttajien kanssa tehtävä yhteinen
suunnittelutyö koulutusten sisällöistä ja
välityömarkkina-asiakkaiden tarpeista
työmarkkina-alueen
haltuunotto,
rekrytointi, koulutusjärjestelmän tuntemus

Välityömarkkinoiden asiakassegmentoinnin tarkoituksena on parantaa välityömarkkinoilla olevien
asiakkaiden palveluprosessien ja työvoiman palvelukeskuksen toiminnan vaikuttavuutta.
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6. Suunnon tarjoamat palvelut välityömarkkina-asiakkaille
Suunnon tehtäväksi on annettu aktiivisen työvoimapolitiikan palvelujen kehittäminen ja tuottaminen sekä
asiakasprosessien arviointi ja seuranta Rovaniemen ja Meri-Lapin välityömarkkina- asiakkaille. Suuntoprojektissa ei tehdä asiakastyötä, joten aktiivisen työvoimapolitiikan palveluihin asiakasohjaus tapahtuu
sekä työvoiman palvelukeskusten että TE-toimistojen kautta. Jotta palvelut kehittyisivät asiakasprosesseja
tukeviksi, yhteistyö projektin ja asiakasohjaushenkilöstön kanssa tulee olla ennakoivaa, tiivistä ja
tavoitteellista.

Tavoitteenamme Suunto – projektissa (TEM:n tavoitteiden mukaisesti) on pyrkiä vastaamaan haasteeseen
kehittää kysyntä- ja asiakaslähtöisiä työvoimapalveluja yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.
Esimerkki ns. nousevasta trendistä työvoimapalveluiden asiakastyössä on henkilökohtaistaminen,
neuvottelevuus, palveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa, yrityskohtaisuus, työvoiman
saatavuuden turvaamisessa mm. työvoiman kuntouttaminen ja erityisryhmien integroituminen työelämään.
(Kohti työelämälähtöisiä integroivia palveluita, 2008).

Suunto-projektin mielestä segmentointitietoa voi parhaiten käyttää koko asiakaskunnan analysointiin ja
toiminnan yleiseen suunnitteluun, kuten esimerkiksi henkilöstön vastuujakokysymyksiin organisaatiossa.
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