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ässä julkaisussa tarkastellaan välityömarkkinoilla tapahtuvaa
osaamisen kehittämistä. Välityömarkkinat eli yhteiskunnan alue
työssä olemisen ja työvoiman ulkopuolella olemisen välissä on
tärkeä osaamisen kehittämisen paikka. Välityömarkkinoilla osaamisen
kehittäminen näyttäytyy osaamisen tuottamisena, jossa yksilöille luodaan
heidän tarpeidensa mukaiset edellytykset oppimiseen ja osaamisen
kehittämiseen. Välityömarkkinoilla osaamisen tuottamisessa korostuvat
sekä yksilön tarpeiden näkökulma että yhteiskunnallisen toimijuuden
näkökulma. Haastateltujen välityömarkkinatoimijoiden mukaan osaa
misen tuottaminen välityömarkkinoilla tavoittaa ihmisiä, jotka voisivat
muuten jäädä jatkuvan osaamisen kehittämisen ulkopuolelle. Juuri siksi
välityömarkkinoilla on tärkeä rooli kansallisen osaamisen kehittämisen
kentällä.
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Esipuhe

V

suomalaisen työllisyyspolitiikan tärkeä mutta huonosti tunnettu alue. SOSTE on pyrkinyt viime vuosina omassa toiminnassaan sekä yhteistyössä järjestöjen, säätiöiden, yhteiskunnallisten yritysten
ja kuntien kanssa tekemään välityömarkkinoita tunnetuksi eri tavoilla ja
eri näkökulmista. Julkaisimme vuoden 2019 lopussa yleiskuvauksen välityömarkkinoiden työvoimapalveluista ja vaikuttamistyössämme tuomme jatkuvasti esiin välityömarkkinoiden positiivisia tuloksia eri väestöryhmissä. Vähitellen päätöksenteossa
välityömarkkinoiden tärkeä rooli on alettu ymmärtää, mutta edelleen työtä tällä saralla riittää.
Käsilläsi oleva julkaisu on osa selvityshanketta, jonka SOSTE toteutti Sitran kanssa vuoden 2021 alussa. Sitran Osaamisen aika -hankkeen osana haluttiin selvittää,
mitkä voisivat olla osaamisen kehittämisen laajentamisen hyödyt tai sen laiminlyönnin
kustannukset suomalaisessa yhteiskunnassa. Ajatuksena oli, että jos pystymme laajentamaan osaamisen kehittämisen prosesseja siten, että osaamisen kehittäminen on
aidosti tarjolla kaikille, pitkällä tähtäimellä saavutamme yhteiskunnallisia hyötyjä,
jotka muutoin jäisivät saamatta. Sitran tuottamat laskelmat viittaavat siihen, että näin
todella on asian laita (ks. Ranki ja Jämsén 2021).
SOSTEn näkökulmana teemaan oli osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla.
Kun osaamisen kehittäminen halutaan ulottaa kaikille ihmisille, välityömarkkinat
ovat kiinnostava tarkastelun kohde. Siellä osaamista lähdetään vahvistamaan kynnyksettömistä tai matalankynnyksen palveluista lähtien ja edetään aina kohdennettuihin ja työmarkkinoiden kannalta olennaisiin osaamisen kehittämisen tavoitteisiin.
Aiemmin välityömarkkinoita ei ole juurikaan tarkasteltu osaamisen kehittämisen
näkökulmasta, mutta julkaisumme osoittaa, että jatkossa tätä kannattaa tehdä. Välityömarkkinoilla osaamisen kehittämisessä on erityispiirteitä, jotka erottavat sen yleisemmästä osaamisen kehittämisestä, esimerkiksi koulutusjärjestelmässä ja työ
elämässätapahtuvasta osaamisen kehittämisestä. Välityömarkkinat ovat täynnä erilaisia ja eritasoisia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintoja. Siksi välityömarkkinoiden hahmottaminen osaamisen kehittämisen vinkkelistä on lopulta hyvin
luontevaa.
Haluan kiittää julkaisun tekijöitä sekä Sitraa hankkeen sujuvasta läpiviennistä ja
rohkaista päätöksentekijöitä perehtymään välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen eri puoliin julkaisun avulla. Kun tulevaisuudessa etsitään investointikohteita
työllisyyden nostamiseksi, välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen toiminnot
kannattaa pitää mielessä niin kunnissa kuin myös valtakunnan tasolla.
ÄLIT YÖMAR KKI NAT OVAT

Vertti Kiukas
Pääsihteeri
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
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1 Johdanto – osaamisen
kehittäminen kuuluu kaikille

K

tuottamassa ja Sitran
julkaisemassa Kohti osaamisen aikaa -tahtotilajulistuksessa yhdeksi
tavoitteeksi nostetaan se, että ”osaamisen jatkuva kehittäminen on
mahdollista kaikille” (Sitra 2019). Jotta tämä tavoite toteutuisi, pitäisi saavuttaa tilanne, jossa jokaisen ihmisen ”tarpeisiin ja tilanteisiin on
olemassa entistä paremmin soveltuvia osaamisen kehittämisen keinoja”
(emt.). Toisin sanoen osaamisen kehittämisen pitäisi olla tulevaisuudessa
tarvelähtöisempää ja paremmin yksilölliset tilanteet huomioivaa.
Ajatus tarvelähtöisestä tuesta, palveluista ja interventioista on keskeinen
välityömarkkinoilla. Välityömarkkinat ovat alue työllisyyden ja työvoiman
ulkopuolella olemisen välillä. Käytännössä välityömarkkinat ovat sellaisten
palveluiden ja tukitoimenpiteiden kokonaisuus, joka vastaa ihmisten moninaisiin tarpeisiin ja joka tukee ihmisiä heidän työelämäpoluillaan (SOSTE
2019). Kun välityömarkkinapalvelut saavuttavat tavoitteensa, välityö
markkinoilla olevien ihmisten voimavarat lisääntyvät ja heidän toiminta- ja
työkykynsä vahvistuu (emt., 16). Silloin positiiviset siirtymät kohti avoimia
työmarkkinoita tulevat mahdollisiksi, kun osaamisen kehittymisen edellytykset paranevat ja työkyky vahvistuu.
Silloin kun osaamisen kehittäminen halutaan tehdä kaikille mahdolliseksi, ovat välityömarkkinat yksi keskeinen toimintakenttä. Ensinnäkin siellä
osaamisen kehittäminen on yksi johtavista toimintaa jäsentävistä ja määrittävistä tavoitteista. Toistaiseksi osaamisen kehittämisen prosesseja välityömarkkinoilla on analysoitu Suomessa melko vähän, mutta tarve systemaattiselle tarkastelulle on tunnistettu. Toiseksi välityömarkkinat toimivat kynnyksettömyyden periaatteella, jolloin kaikilla ihmisillä taustoista ja tilanteista riippumatta on pääsy välityömarkkinoille. Välityömarkkinat luovat siis
osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ihmisille, jotka muuten toden
näköisesti jäisivät niistä paitsi – avoimilla työmarkkinoilla tai koulutus
järjestelmän piirissä.
Mietittäessä osaamisen kehittämisen positiivisia yksilöllisiä ja yhteis
kunnallisia vaikutuksia sekä hahmoteltaessa osaamisen kehittämisen laimin-
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lyönnin mahdollisia haittoja ja kustannuksia, välityömarkkinat tarjoavat
mielenkiintoisen tarkastelukohteen. Keskusteluun kustannusvaikuttavuudesta ja laajemmista yhteiskunnallista vaikutuksista voidaan osallistua vasta, kun on pystytty kuvaamaan osaamisen kehittämisen tavoitteet, prosessit
ja mekanismit välityömarkkinoilla. Kun ymmärrämme riittävästi tätä kokonaisuutta, voimme arvioida, miten välityömarkkinat tällä hetkellä vastaavat
osaamisen kehittämisen haasteeseen. Kääntäen voidaan myös arvioida sitä,
mitä välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen laiminlyönti tai liian vähäinen panostaminen siihen voi tarkoittaa.
Osaamisen kehittämisen hyödyt välityömarkkinoilla vertautuvat ainakin
jossain suhteessa koulutuksen tuottamiin hyötyihin. Sipilän (2011) kiteytys
”älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus”, kertoo koulutukseen investoimisen
kannattavuudesta ytimekkäästi. Koulutuksella on pitkän aikavälin vaikutuksia myös bruttokansantuotteeseen (vrt. Kokkinen 2012; Rinne 2014).
Kuitenkin osallisuuden vahvistaminenkin, jota osaamisen kehittäminen
välityömarkkinoilla usein on, voidaan nähdä kannattavana hyvinvointi-
investointina (Rouvinen-Wilenius & Ahokas 2016).
Tässä julkaisussa pyrimme luomaan kuvan siitä, mitä osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla tarkoittaa, miten sitä toteutetaan 2020-luvun alussa Suomessa ja millaisia tuloksia sillä nähdään saavutettavan. Julkaisu on
laajennus aiemmin Sitran Millä hinnalla -raportissa (Jämsén ja Ranki 2021)
julkaistuun artikkeliimme. Se perustuu teoreettiseen jäsennykseen välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisestä sekä empiiriseen analyysiin, jonka
aineistona on 13 välityömarkkinatoimijoiden haastattelua. Haastatellut edustavat järjestöjä, säätiöitä, työpajoja ja yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka ovat
keskeisiä tuen ja palveluiden tuottajia suomalaisilla välityömarkkinoilla.
Julkaisu koostuu johdannon ja johtopäätösten lisäksi neljästä luvusta.
Seuraavassa luvussa määrittelemme lyhyesti välityömarkkinat sekä niiden
tavoitteiden että toiminnallisuuden kautta. Tässä määrittelyssä korostuvat
tarvelähtöisyys sekä määrätietoinen pyrkimys eteenpäin. Julkaisun kolmannessa luvussa puolestaan kerromme, miten osaamisen kehittäminen ymmärretään tämän julkaisun tarkastelussa. Neljännessä luvussa puolestaan esitämme teoreettisen jäsennyksen siitä, mitä osaamisen kehittäminen voisi
olla välityömarkkinoilla. Tätä hypoteesia testaamme empiirisellä aineistolla
julkaisun viidennessä luvussa. Viidennessä luvussa luomme käytännössä
kuvan siitä, miltä välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen toiminta
näyttää Suomessa 2020-luvun alussa. Johtopäätösluvussa kertaamme vielä
tärkeimmät havaintomme sekä esitämme joitain johtopäätöksiä välityö
markkinoilla tapahtuvan osaamisen kehittämisen vahvistamiseksi. Mikäli
tavoitteena on huolehtia kaikkien ihmisten osaamisen kehittymisestä, välityömarkkinoilla on jatkossakin paikkansa tämän tavoitteen saavuttamisessa.
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2 Mitä ovat välityömarkkinat?

E

osaamisen kehittämisen kysymyksiin, on syytä
esittää yleiskuvaus välityömarkkinoista. Välityömarkkinoista on puhuttu Suomessa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Käytännössä
välityömarkkinat muodostuivat 1990-luvun alun laman suurtyöttömyyden seurauksena, kun pitkäaikaistyöttömyydeksi kääntyneen työttömyyden sulattamiseen alettiin etsiä ratkaisuja.
Siitä huolimatta, että välityömarkkinoilla on jo pidempi historia, välityömarkkinoiden käsitteen yksiselitteinen määrittely ei ole helppoa ja vuosien
saatossa erilaisia määrittelyjä on esiintynyt. Yksi yleinen lähtökohta määrittelylle on ollut se, että välityömarkkinat sijoittuvat yhteiskunnassamme nimensä mukaisesti kahden alueen väliin. Nämä alueet puolestaan määräytyvät sen mukaisesti, mikä on yksilön tilanne suhteessa työhön ja työmarkkinoihin.
Usein on esitetty, että välityömarkkinat sijaitsevat avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä (esim. Filatov 2013). Tämä määrittely ei kuitenkaan ole välttämättä tarkin mahdollinen, sillä yksilö voi kohdata myös avoimilla työmarkkinoilla lyhytaikaisen työttömyyden, esimerkiksi kitkatyöttömyyden tai kausityöttömyyden muodossa.
Onkin johdonmukaisempaa sanoa, että välityömarkkinoiden ulkopuoliset
tilanteet ovat pääsääntöisesti työssä oleminen (kokoaikaisessa tai määrä
aikaisessa työsuhteessa tai lyhytaikaisesti työttömänä) sekä kokonaan työvoiman ulkopuolella oleminen. Yksilö on siis välityömarkkinoilla, jos hänen
tilanteensa ei vastaa kumpaakaan edellisistä. Työllisenä oleminen ja lyhyt
aikainen työttömyys ovat tässä katsannossa varsinaisten työmarkkinoiden
– tai avoimien työmarkkinoiden – tilanteita, kun taas pitkittynyt työttömyys
tai työvoiman ulkopuolelta kohti työmarkkinoita pyrkiminen välityömarkkinoiden tilanteita. Työvoiman ulkopuolella oleminen tarkoittaa sitä, että tietyllä hetkellä ei syystä tai toisesta ole lainkaan pyrkimässä työmarkkinoille
ja työelämään, esimerkiksi opiskelun, lastenhoidon tai muun syyn takia.
Välityömarkkinat voidaan määritellä myös siellä tapahtuvan toiminnan
ja sille asetettujen tavoitteiden kautta. Tällöin välityömarkkinat nähdään
N N E N KUI N SY VE N NYMME
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Avoimilla työmarkkinoilla

Välityömarkkinoilla

Työvoiman ulkopuolella

Kuvio 1. Välityömarkkinat yksilöiden työmarkkinatilanteen mukaan määriteltynä

toiminnallisena kokonaisuutena, jonka pitäisi onnistuessaan tuottaa tietynlaisia tuloksia. SOSTEn ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän
julkaisussa (2019) todetaan, että välityömarkkinoiden ”tehtävä on toimia
matalan kynnyksen väylänä kohti avoimia työmarkkinoita”. Toivottavista
tuloksista sanotaan seuraavasti:
Välityömarkkinat toimivat hyvin silloin, kun heikossa työmarkkina-
asemassa olevien yksilöiden polut vievät erilaisten tukitoimien ja palve
luiden kautta töihin avoimille työmarkkinoille tai opintoihin. Jos välityömarkkinoilla toimivien yksilöiden työllisyyttä tai ohjautumista opintoihin
ei kyetä edistämään tarpeeksi, välityömarkkinoilla tarjottavia palveluita
on kehitettävä niin, että ne jatkossa vastaavat paremmin pysyvään
työllistymiseen vaikuttaviin yksilöllisiin tarpeisiin. (SOSTE 2019).

Välityömarkkinat muodostuvat tämän määrittelyn mukaan siis tietynlaisista
yksilöiden tarpeisiin vastaavista palveluista. Tällaisiksi palveluiksi on nimetty
muun muassa työharjoittelut, erilaiset vammaispalvelut, työpajatoiminta,
työkokeilut, kuntouttava työtoiminta sekä järjestöjen ja muun kolmannen
sektorin tuottamat työllisyyspalvelut. Välityömarkkinoiden kokonaisuutta
voidaan edelleen laajentaa, jos myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
sekä aktiivisen työvoimapolitiikan toimet lasketaan osaksi niitä.
SOSTEn ja välityömarkkinatoimijoiden julkaisussa välityömarkkinoiden
palvelukokonaisuus on esitetty kuvion 2 mukaisesti niin, että järjestöjen,
säätiöiden ja kunnallisten toimijoiden tuottamat välityömarkkinapalvelut on
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jaettu neljään kategoriaan (kynnyksettömät palvelut, intensiiviset palvelut,
täsmäpalvelut ja työmarkkinapalvelut). Lisäksi kuviossa esitetään näiden
kolmannen sektorin ja kuntien pääasiassa tuottamien palveluiden yhteys
julkisen järjestelmän palveluihin sekä tukitoimenpiteisiin.
Välityömarkkinoilla erilaiset palvelut ja tukimuodot risteävät ja pyrkivät
toteuttamaan yhteisen tavoitteen, eli yksilöiden työmarkkina-aseman vahvistumisen eri osatavoitteiden kautta. Kuten SOSTEn ja välityömarkkinatoimijoiden julkaisussa (SOSTE 2019) todetaan, näiden tavoitteiden asettamisessa on aivan keskeistä ymmärtää yksilöiden erilaiset ja vaihtelevat tarpeet.
Tämän määritelmän mukaan välityömarkkinoiden ja siellä tapahtuvan toiminnan (palvelut) tulisi aina olla tarvelähtöistä.
Sekä kuviosta 1 että kuviosta 2 nähdään, että välityömarkkinoiden määrittelyssä keskeistä on eteneminen. Tämä koskee luonnollisesti myös välityömarkkinapalveluiden tavoitteenasettelua: ihmisiä pyritään tukemaan eteenpäin työelämäpolulla, joka johtaa lopulta avoimille työmarkkinoille ja työllistymiseen. Suikkanen ym. (2016) ovat puhuneet nykytyömarkkinoista niin
sanottuina siirtymien työmarkkinoina, joilla ihmisten tilanteet vaihtelevat ja
muuttuvat niin avoimilla työmarkkinoilla, työsuhteiden sisällä kuin välityö-

Työmarkkinapalvelut
Täsmäpalvelut
Kynnyksettömät
palvelut

Intensiiviset
palvelut

Esimerkkejä
tuottajista

Pitkäkestoinen tuki ja kanssakulkeminen:
Klubitalot, Valo-valmennus, Näkövammaisten liitto
Sininauhaliiton
jäsenyhteisöt,
Etsivä nuorisotyö

Työpajat,
Silta-valmennus

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, SPR-kontti,
Työttömien yhdistys

Mielenterveyden
keskusliitto,
TE-hallinto

Valmennuspalvelut

Virallinen
palvelujärjestelmä

Työkokeilu
Kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Palkkatuki

Kuvio 2. Välityömarkkinoiden palvelut
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markkinoillakin. Siirtymiä tapahtuu esimerkiksi koulutuksesta työhön, työstä koulutukseen, työstä työttömyyteen, työmarkkinoiden ulkopuolelta (esimerkiksi hoivatyöstä) palkkatyöhön ja työstä eläkkeelle. Periaatteessa kaikenlaiset tilanteiden muutokset ovat nykytyömarkkinoilla mahdollisia.
Vaikka välityömarkkinoiden eetoksessa suunta on aina kohti avoimia työmarkkinoita, on selvää, että myös siirtymiä toiseen suuntaan voi tapahtua ja
tapahtuu. Keskeistä tällöin on se, että välityömarkkinat ja toimijat siellä ovat
valmiita vastaanottamaan ihmisiä eri taustoista ja kohtaamaan heidän tilanteensa yksilöllisesti. Yleisesti siirtymätyömarkkinoiden ajatus soveltuu hyvin
välityömarkkinatoimintaan ja kiteytyy siinä myös käytännössä.
Usein välityömarkkinoita kuvatessa viitaan siihen, että siellä heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset saavat tukea työllistymiseen (ks. esim.
Filatov 2013). Toisin sanoen välityömarkkinat määritellään siten, että se on
toimintakenttä, jossa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-asemaa pyritään vahvistamaan. Tämä
on tietysti totta, mutta saattaa antaa liian staattisen kuvan ensinnäkin yksilöiden tilanteista ja toiseksi välityömarkkinoilla tuotetuista palveluista ja
annetusta tuesta. Mikäli välityömarkkinat nähdään dynaamisena ja tarve
lähtöisenä työllisyyspalveluiden kokonaisuutena, joka nimenomaan huomioi yksilöiden tarpeet kulloisessakin tilanteessa, heikko työmarkkina-asema
ei lopulta edes ole välityömarkkinoita sinällään määrittävä tekijä – välityömarkkinoiden tavoitteenahan on se, että lopulta jokaisen työmarkkina-asema
olisi hyvä ja siirtymä avoimille työmarkkinoille olisi mahdollinen. Toisin
sanoen: kun yksilö on siirtymässä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille, hänen työmarkkina-asemansa on jo vähintäänkin kohtalainen.
Kuviossa 3 on esitetty synteesi eri välityömarkkinoiden määrittelyistä siten,
että se kokoaa yhteen tarvelähtöisyyden, siirtymät sekä välityömarkkinoiden
sijainnin sekä tavoitteet suhteessa avoimiin työmarkkinoihin sekä työvoiman
ulkopuolella olemiseen. Kuviossa palvelut ymmärretään laajasti eri sektoreiden tuottamana tukena välityömarkkinoilla oleville yksilöille, joten ne pitävät
sisällään niin kolmannen sektorin kuin julkisenkin sektorin palvelut sekä
erilaiset tukimuodot, kuten esimerkiksi palkkatuen.
Vaikka välityömarkkinoilla johtavana tavoitteena on yksilöiden pääsy avoimille työmarkkinoille, kaikille tämä ei ainakaan heti ole yksilöllinen tavoite.
Jokaiselle välityömarkkinoilla olevalle asetetaan kuitenkin tavoitteita, jotka
vievät lähemmäs avoimia työmarkkinoita, esimerkiksi tuettuun työllistymiseen, parempaan arjen hallitsemiseen sekä positiiviseen tulevaisuuskuvaan
ja myönteisiin odotuksiin. Joskus on kuitenkin myönnettävä, että yksilöllinen
tilanne on sellainen, ettei ole realistista nähdä yksilön tekevän enää työtä niissä normeissa ja niiden vaatimusten mukaisesti, jotka avoimet työmarkkinat
tällä hetkellä asettavat. Siitä huolimatta ihmisellä voi olla edelleen monia
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Avoimilla työmarkkinoilla
Tarve

Tarve

Palvelu
Tarve

Välityömarkkinoilla
Tarve

Palvelu
Tarve

Palvelu Tarve

Tarve

Palvelu

Tavoite

Tarve

Tavoite

Palvelu

Palvelu

Palvelu
Tarve

Tarve

Palvelu
Tarve

Työvoiman ulkopuolella

Kuvio 3. Tarvelähtöiset välityömarkkinat

tuottavia ja hänen yksilöllistä tilannettaan parantavia työvuosia edessään
välityömarkkinoilla.
Tässä julkaisussa tarkastellaan välityömarkkinoita osaamisen kehittämisen
näkökulmasta. Seuraavissa luvuissa osoitetaan, että monipuolinen osaamisen
kehittäminen on keskeinen osa välityömarkkinoiden toiminnassa. Vaikka
yksilöllinen osaamisen kehittäminen on välityömarkkinatoimijoiden arjessa
keskeinen tavoite, toistaiseksi kokonaisvaltaista näkemystä välityömarkkinoiden osaamisen kehittämiseen ei ole Suomessa muodostettu. Seuraavissa
luvuissa pyrimme täyttämään tätä tietovajetta sekä käsitteellisesti, teoreettisesti että empiirisesti.
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3 Osaamisen kehittäminen
prosessina

V

viime vuosikymmeninä puhuttu
paljon, yhtä yksiselitteistä ja kaikkien jakamaa määritelmää osaamisen kehittämiselle ei ole olemassa. Määrittelemme tässä julkaisussa osaamisen kehittämisen hyödyntämällä kahta sille läheistä ja
siihen oleellisesti liittyvää käsitettä. Ne ovat osaaminen ja oppiminen. Lisäksi pidämme tärkeänä erottaa osaamisen kehittämisessä osaamisen tuottamisen prosessin, joka liittyy oppimisen kontekstiin, ympäristöön ja olosuhteisiin. Kuten Tynjälä on esittänyt, oppimisen kokonaismalli koostuu
kolmesta osasta: taustatekijät, prosessi ja tuotos (Tynjälä 1999). Valitsemamme käsitteet seuraavat tätä kolmijakoa ja niiden välinen suhde on avattu kuviossa 4.
AIKK A OSA AMISE N KEHIT TÄMISESTÄ ON

Oppimisyhteisö / ympäristö
Oppimisen edellytykset

Yksilön polku

Tuottajayhteisö
Keinovalikoimien tarjoaja

Osaamisen kehittäminen

Oppiminen (prosessi)

Osaaminen (tulos)

Osaamisen tuottaminen

Kuvio 4. Osaamisen kehittämisen ja osaamisen tuottamisen prosessit (Poikela 1999,
Helakorpi 2005, Tynjälä 1999)

21

Käytännössä osaamisen kehittäminen pitää aina sisällään oppimisprosessin,
jota tuetaan erilaisilla osaamisen tuottamisen tavoilla. Oppiminen tapahtuu
yksilötasolla, kun taas osaamisen tuottaminen on aina sosiaalinen, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen prosessi. Lisäksi on huomioitava osaamisen kehittämisen laajempi konteksti, oppimisympäristö ja oppimisen edellytykset,
jotka omalta osaltaan määrittävät sekä oppimisprosessia että osaamisen
tuottamisen prosessia. Toisaalta nämä prosessit vaikuttavat vastavuoroisesti myös osaamisen kehittämisen kontekstiin, mitä kuvion pienet nuolet kuvaavat (ks. Tynjälä 1999, Poikela 1999 sekä Helakorpi 2005). Seuraavaksi
tarkastelemme kuvion 4 käsitteitä tarkemmin.
Aloitamme oppimisesta ja oppimisprosessista, jonka jälkeen määrittelemme juuri välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen näkökulmasta keskeisimmän käsitteen, osaamisen tuottamisen. Sen jälkeen käsittelemme
vielä yksityiskohtaisemmin oppimisen taustatekijöitä, joiden ymmärtäminen
liittyy oleellisesti osaamisen tuottamiseen. Lopuksi tarkastelemme osaamisen
kehittämisen prosessin lopputulosta eli osaamista ja sen eri määritelmiä.

3.1 Oppiminen
UNESCOn (1996) laajassa elinikäisen oppimisen raportissa jatkuvan oppimisen nähdään rakentuvan neljälle pyrkimykselle (ks. Ranki 2020):
1.
2.
3.
4.

Oppia tietämään (learning to know),
oppia tekemään (learning to do),
oppia elämään yhdessä (learning to live together) ja
oppia olemaan (learning to be).

Nämä tavoitteet soveltuvat hyvin osaamisen kehittämisen ydinprosessin yleisiksi tavoitteiksi myös välityömarkkinoilla. Oppiminen on tietojen, taitojen
tai tapojen omaksumista.
Oppiminen voi tapahtua joko opiskelemalla, opettelemalla tai harjoittelemalla tai kokemuksen, esimerkin tai ympäristön vaikutuksen kautta. Oppimiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten oppijan omakohtaiset kokemukset,
resurssit ja taidot. Sen lisäksi oppimiselle tulee olla oppijan näkökulmasta
oikeanlainen oppimisympäristö.
Oppimisessa voidaan erottaa kaksi tasoa: pintaoppiminen ja syväoppiminen.
Pintaoppimisella tarkoitetaan pyrkimystä muistaa asiat ja syväoppimisella
pyrkimystä ymmärtää asiat. Syväoppimisella tarkoitetaan sitä tasoa, jossa
oppija osaa soveltaa oppimaansa muuttuvissa tilanteissa ja käytäntöön. Painopisteenä ovat silloin asioiden ymmärtäminen ja kyky soveltaa opittuja asioita.
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Päivi Tynjälän (1999) mukaan osaamisen prosessissa oppimista voidaan
kuvata kuudella eri tavalla, joista kohdat 1–3 kuvaavat pintaoppimista ja
kohdat 4–6 kuvaavat syväoppimista:
1. Oppiminen on tietojen lisääntymistä.
2. Oppiminen on sitä, että muistaa asiat ja pystyy toistamaan ne
tarvittaessa.
3. Oppiminen on sitä, että pystyy soveltamaan tietoja.
4. Oppiminen on asioiden ymmärtämistä.
5. Oppiminen on ajattelun muuttumista siten, että näkee jonkin asian
uudella tavalla.
6. Oppiminen on sitä, että muuttuu itse ihmisenä.
Tynjälän mukaan kolme ensimmäistä eli pintaoppimisen prosessit kuvaavat
oppimista toistavana toimintana ja kolme viimeistä eli syväoppimisen prosessit kuvaavat oppimista kehittymisenä tai muuntumisena, transformaationa, oppijan ajattelussa tai toiminnassa (Tynjälä 1999). Myös välityömarkkinoilla oppimiseen liittyy sekä pinta- että syväoppimisen prosesseja,
mikä on oleellista ymmärtää pohdittaessa osaamisen kehittämistä siinä
kontekstissa.

3.2 Oppimisprosessi
Edellä kuvatussa (kuvio 4) osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa tarkoitamme oppimisprosessilla yksilötason oppimisprosessia, joka konkreettisesti synnyttää pinta- ja syväoppimista ihmisten mielessä ja toiminnassa. Oppimisprosessia yksityiskohtaisesti kuvattaessa perehdytään siihen, miten
oppija toimii opiskellessaan ja oppiessaan ja miten oppiminen todella tapahtuu. Oppimisprosessi on näin ollen ennen kaikkea psykologinen prosessi,
mutta se ei kuitenkaan tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä. Se on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan tapahtuu pysyviä muutoksia (Holopainen 2007). Viime vuosina oppijakeskeisissä oppimisprosesseissa on korostettu muun muassa dialogin ja dialogisuuden merkitystä (Aarnio 2010).
Koska oppimisprosessi on vuorovaikutteinen, erilaiset oppimiskäsitykset
liittyvät oleellisesti sen muotoutumiseen. Ne määrittelevät usein esimerkiksi opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ja sen kautta yksilöllistä oppimisen
prosessia. Vaikutusvaltaisempia oppimiskäsityksiä ovat viime vuosikymmeninä olleet behavioristinen, kognitiivinen, humanistinen, konstruktivistinen
sekä kontekstuaalinen oppimiskäsitys.
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Oppimiskäsitykset
Oppimimiskäsitykset ovat keskeisiä taustatekijöitä yksilöllisen oppimis
prosessin muotoutumisessa. Tässä tietolaatikossa esitellään lyhyesti viisi
usein ilmenevää oppimiskäsitystä. Jäsennys osoittaa, että esimerkiksi
oppijan roolista, opettajan roolista ja vuorovaikutuksesta voidaan ajatella
hyvinkin eri tavalla. Toisaalta joidenkin oppimiskäsitysten välillä on myös
yhtäläisyyksiä. On mahdollista, että konkreettinen oppimiskäsitys jossain
todellisuuden tilanteessa sekoittelee seuraavan viiden ylätason oppimis
käsityksen sisältöjä. Seuraava tulkinta oppimiskäsityksistä perustuu
Rauste-von Wrightin ym. (1998) ja Haapsalon ja Erämiehen (2017)
jäsennykseen.

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on ulkoisesti
säädeltävää käyttäytymisen muuttumista, uusien ärsyke-reaktiokytkentöjen
muodostumista, jossa tavoitteena on tiedon jakaminen.
Opettajan tehtävä on oppilaan käyttäytymisen muuttaminen, vastuu
oppimisesta ja toiminnasta on pääsääntöisesti opettajalla ja koululla.
Opettaja on tiedon valmistelija ja jakaja.
Opetukselle asetetaan selkeät, konkreettiset ja mitattavissa olevat
käyttäytymistavoitteet. Oppijan rooli on olla passiivinen vastaanottaja.
Opetussisällöt ovat opetussuunnitelmien mukaisia.
Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen nähdään tiedon
prosessointina. Tavoitteena on oppijoiden metakognitiivisten taitojen
kehittäminen (ts. oman oppimisen kriittistä arviointia).
Opettajan tehtävänä on jäsennellyn opetussuunnitelmien mukaisen tiedon
välittäminen, siten että se on oppimista loogisesti tukevaa. Oppija on
vastaanottaja ja aktiivinen kokeilija. Oppija nähdään erilaisen tiedon
aktiivisena käsittelijänä: tietoa vastaanottavana, havaintoja tekevänä,
valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja aktiivisesti kehittävänä olentona.
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Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen nähdään aktiivi
sena tiedon rakentamisen prosessina, jossa opettajan tarkoituksena on
oppijan ymmärtämisen auttaminen ja oppimisessa tukeminen.
Opettajan rooli on fasilitaattori, auttaja, opastaja. Keskeistä on taito luoda
oppimisympäristöjä, jotka herättävät oppijassa kysymyksiä ja auttavat häntä
konstruoimaan vastauksia.
Opettaja ja oppija yhdessä määrittelevät sisällöt ja oppija vastaa omasta
oppimisestaan. Onnistuminen edellyttää kykyä yhdistää tietoa ja taitoja
toisiinsa, että opittua voidaan soveltaa uusissa tilanteissa.
Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista ja
kehittävää toimintaa, jossa keskeistä on opettajan ja oppijan vuorovaikutus.
Ohjaaja, valmentaja tai fasilitaattori antaa ainoastaan opetuksen suuntaviivat.
Oppija tavallaan löytää opettajan tarjoaman tiedon. Lähestymistapa on
haasteellinen, jos oppijalta puuttuu valmiudet itseohjautuvaan työskentelyyn.
Oppiminen on vuorovaikutuksellinen, keskusteleva prosessi, jossa oppijalta
edellytetään motivaatiota oppia. Oppijan tulee itse asettaa tavoitteet toimin
nalle ja tunnistaa oppimisen muodot. Painopiste on oppijan kasvussa ja
itsensä toteuttamisessa.
Konnektivismi on konstruktionismin mukainen erityisesti verkko-opetukseen
soveltuva oppimiskäsitys. Jatkuva tietojen päivittäminen on konnektivistisen
oppimisen tarkoitus. Oppiminen on kytkentöjen ja yhteyksien luomista eri
tietolähteistä ja verkostoista saadun tiedon pohjalta. Opettajan rooli on
tukea ja ohjata uusien tietoteknisten välineiden käytössä tavoitteen mukai
sesti, mutta oppimisessa painopiste keskittyy keskinäiseen yhteistoimintaan
ja verkostoihin.
Verkko-oppimisympäristöissä tarvitaan ohjaajalta tietoteknisten valmiuksien
ohella oppimis- ja ohjausprosessin ja toimintakulttuurin ymmärtämistä sekä
sisältötiedon jatkuvaa päivittämistä. Oppija on aktiivinen ja hän hakee
itsenäisesti tietoa, jota rakennetaan ja jaetaan yhdessä muiden kanssa
(esimerkiksi verkostoitumalla sosiaalisessa mediassa).
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Oppimisprosessi tapahtuu aina jonain aikana ja jossain paikassa. Paikka on
sosiaalinen ja tilallinen oppimisympäristö, jota käsitellään tarkemmin myöhemmin (luku 3.4.3). Aika on oppimisprosessille tärkeä ulottuvuus sekä sosiaalisessa että psykologisessa mielessä. Oppimiselle ja ymmärryksen kehittymiselle täytyy nimittäin antaa tarpeeksi aikaa, koska oppiminen harvoin
tapahtuu salamannopeasti. Oppimisprosessi ei välttämättä ole mitään ulkoisesti havaittavaa, vaikka erityisesti taitojen oppimisessa (esimerkiksi uiminen
tai pyörällä ajo) prosessin tulos voidaan nähdä. Oppiminen on usein ”sisäistä”, ajattelun kehittymistä ja mahdollisesti myöhemmin toiminnassa tai asenteissa näkyvää, jolloin pitkään kestävää prosessia ei enää edes ajatella oppimiseksi.
Oppimistulokseen pääseminen edellyttää, että yksilölliset oppimisprosessit käynnistyvät ja oppimisen resurssit ja voimavarat saadaan käyttöön oppimista tukevalla tavalla. Yhtä tärkeää on myös minimoida oppimisen esteiden vaikutus oppimisprosessille. Edelliset tapahtuvat vahvistamalla oppimisen edellytyksiä, tarjoamalla oppimisprosessin vaiheen kannalta soveltuvaa
tukea, käyttämällä oppijalle soveltuvia menetelmiä osaamisen kehittämiseen
ja edistämällä oppimisyhteisössä vuorovaikutusta. Tämä kaikki on osaamisen
tuottamista, jonkä määrittelemme tarkemmin seuraavaksi.

3.3 Osaamisen tuottaminen
Osaamisen tuottamisessa on kysymys ennen muuta tavasta, jolla toiminnot
organisoidaan ja joilla oppimisen, kehittymisen ja osaamisen tuottamisen
edellytykset luodaan (Poikela 1999). Osaamisen tuottaminen on ulkoapäin
tuotettuja mahdollisuuksia oppimiseen. Sen nähdään siis painottuvan oppijan näkökulmasta ulkoisiin tekijöihin: esimerkiksi rakenteellisiin tekijöihin
vaikuttamisena siten, että lopputuloksena voidaan käynnistää yksilötason
oppimisprosessi ja osaamisen kehittyminen. Osaamisen tuottamisen fokus
on oppimisprosessin tukemisessa.
Osaaminen (ja taidot) ovat tavoite, joihin osaamisen tuottamisella pyritään.
Osaaminen syntyy oppimisen tuloksena. Osaamisen tuottamisen tehtävänä
on mahdollistaa oppimisprosessin eteneminen tavoitteellisena toimintana,
jolla saavutetaan haluttuja oppimistuloksia. Osaamisen tuottamisen näkökulmasta on keskeistä tunnistaa millainen oppimisympäristö, millaiset
opetusmenetelmät ja oppijalle soveltuva tavoitteenasettelu tuottavat parhaan
mahdollisen oppimistuloksen. Kun nämä on tunnistettu, ne pitää vielä pystyä
luomaan, jotta oppimisen tuottaminen onnistuisi halutulla tavalla. Välityömarkkinoilla osaamisen kehittäminen konkretisoituu usein osaamisen tuottamisena (ks. luku 4).
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Osaamisen tuottamisen onnistumisen kannalta on tärkeää asettaa tavoitteet osaamiselle (luku 4). Tavoitteen asettelu määrittää sen, millaiset oppimis
sisällöt valitaan ja miten osaamista tuotetaan. Tavoitteen asettelu pohjautuu
oppijan nykytilan arviointiin, halutun oppimisen prosessien tunnistamiseen
ja sen oikeanlaiseen tukemiseen. Tavoite siis määrittää millaiset menetelmät,
oppimisympäristö ja oppijan tuki ovat tarpeen. Tavoitteet oppimiselle voidaan
asettaa lähtien liikkeelle oppijan voimavarojen tunnistamisesta ja tukemisesta päätyen aina ammatilliseen osaamiseen tai yhteiskunnalliseen toimijuuteen tähtääviin tavoitteisiin. Lähtökohtana tavoitteen asettelussa on se,
että ne tukevat oppijan mahdollisuuksia työllistyä tai kouluttautua eteenpäin
tai vahvistavat oppijan omaa elämänhallintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia
omaa elämää koskeviin päätöksiin. Tavoitteet ovat myös oleellinen osa oppimisprosessin vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiprosessia.
Oppimis- ja omaksumiskykyyn vaikuttaa käsitys itsestä oppijana. Oman
oppimis- ja omaksumiskyvyn aliarvioiminen ja toisaalta taas itselle asetetut
liian korkeat vaatimukset eivät edistä mielekästä oppimista. Oppimisen motivaation kannalta keskeisiä tekijöitä ovat oppijan käsitys itsestään ja omista
kyvykkyyksistään eli minäpystyvyys sekä elämänhallinnan kokemus. Jotta
oppimisprosessi käynnistyy ja menee haluttuun suuntaan, vaaditaan oppijalta motivaatiota ja taitoa oppia. Lisäksi sujuva oppimisprosessi edellyttää
oppimisen esteiden minimoimista. Oppimisen esteitä voi ilmetä sekä yksilötasolla että oppimisympäristöissä (ks. esim. Nikkola 2011). Niiden tunnistaminen on niin ikään keskeistä osaamisen tuottamisessa. Näitä ja muita osaamisen tuottamisessa huomionarvoisia oppimisen taustatekijöitä tarkastellaan
seuraavaksi.

3.4 Oppimisen taustatekijät
Oppimisen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää tunnistaa oppimiseen vaikuttavat taustatekijät. Oppimisen taustatekijöillä tarkoitetaan
kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat oppimiseen. Oppimiseen vaikuttavat
tekijät voidaan Tynjälän (1999) mukaan jakaa oppijaan liittyviin henkilö
kohtaisiin tekijöihin sekä opetus- ja oppimisympäristöön eli oppimisen kontekstiin liittyviin tekijöihin.
Oppimiseen ja oppimisvalmiuksiin yhteydessä olevia tekijöitä ovat mm.
kognitiiviset taidot, motivaatio, kouluun kiinnittyminen, minäuskomukset
ja oppimiseen liittyvät tunteet, oppimisvuorovaikutus, hyvinvointi, perhe- ja
kouluympäristö sekä yksilölliset taustatekijät. Oppijaan liittyviä tekijöitä ovat
henkilökohtaiset ominaisuudet, joihin vaikuttavat aikaisemmin hankitut tiedot, älykkyys, kyvyt, arvot, uskomukset ja arvostukset. Persoonallisuus ja
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kotitausta ovat taustatekijöitä. Jos oppijalla on oppimisvaikeuksia tai muita
oppimismotivaatioita heikentäviä tekijöitä, joita ei ole pystytty havaitsemaan,
myös oppijan minäpystyvyys jää heikoksi. Näin ollen oppijan oppimiseen
vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja oppimisen esteiden poistaminen
ovat tärkeitä osaamisen tuottamisen tehtäviä. (Tynjälä 1999)
Opetukseen liittyvät taustatekijät muodostavat sen ympäristön, jossa oppiminen tapahtuu. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät muun muassa opetussuunnitelma, oppiainesisällöt, kurssirakenteet, opetusmenetelmät, luokkahuoneilmapiiri, opettajan persoonallisuus ja arviointimenetelmät. (Tynjälä
1999)
Seuraavaksi avaamme tekijöitä, joilla on vaikutusta osaamisen kehittymiseen ja oppimiseen. Näitä tekijöitä ovat ainakin:
1. oppijan motivaatioon liittyvät tekijät,
kuten elämänhallinta ja minäpystyvyys
2. oppimisen resursseihin liittyvät tekijät,
kuten oppimisen erilaiset esteet sekä
3. oppimisympäristö.
Näiden lisäksi oppimiseen vaikuttavat yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kokemus yhteisössä.
3.4.1 Oppimisen motivaatioon vaikuttaa elämänhallinta ja
minäpystyvyys
Helakorven (2005) tekemän käsiteanalyysin mukaan osaamisen ja oppimisen
perustana ovat kyvykkyys, elämänhallinta, ammattitaito ja asiantuntijuus.
Elämänhallinta on laajasti ymmärrettynä henkisiä voimavaroja, taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä. Elämänhallinnan käsite on ollut keskeinen myös terveyslähtöisessä
ajattelussa, esimerkiksi salutogeenisessa lähestymistavassa (ks. esim. IUHPE
2018, Raitasalo 1996).
Helakorven pääkäsitteet eli kyvykkyys, elämänhallinta, ammattitaito ja
asiantuntijuus voidaan määritellä tarkemmin alakäsitteiden avulla, jotka
kietoutuvat toisiinsa. Tätä havainnollistetaan kuviossa 5. Osaamisen nähdään
käsitekartan mukaan muodostuvan toisaalta ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista (ammattitaito ja asiantuntijuus), mutta toisaalta myös
persoonallisuuden eri puolista, joita muun muassa toimintaympäristö elämän
aikana muokkaa (elämänhallinta, kyvykkyys).
Elämänhallinnan käsitteellä on juurensa sekä yhteiskuntatieteellisessä
että psykologisessa tutkimuksessa. Näkyvimmin käsite on ollut esillä sosiaali
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Perimä, geenit,
persoonallisuus

Elämänhallinta

Lahjakkuus
Sosiaaliset
taidot
Taidot

Arvot, kulttuuritausta, meenit

Tunneäly,
tunteet

Metataidot
Kyvykkyys

Työyhteisöosaaminen

Osaaminen

Kollektiivinen
asiantuntijuus

Ammattitaito

Motoriset taidot
Kognitiiviset
taidot
Tiedot

Kompetenssi

Kvalifikaatio
Asiantuntijuus

Strateginen osaaminen
Tietämys

Experttiys

Operationaalinen
osaaminen

Taitojen tieto

Kuvio 5. Osaamisen käsitteistöä (yksinkertaistettu sovellus Helakorpi 2005).

poliittisessa keskustelussa. Elämänhallinta on tunne siitä, että itse ohjaa
elämänsä kulkua ja pystyy vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Elämänhallintaa kuvaa myös oma kyky esimerkiksi hallita riippuvuuksia tai kyky huolehtia omasta terveydestään jonkin pitkä
aikaissairauden kohdalla. Mikäli ihmisellä on vakavia puutteita elämän
hallinnassa, se estää myös oppimista ja osaamisen kehittämistä.
Raimo Raitasalon (1995) elämänhallinnan mallin mukaan elämänhallinta
voidaan jakaa kahteen osaan, eli sisäiseen ja ulkoiseen hallintaan. Sisäinen
hallinta liittyy ennen kaikkea tunteidenkäsittelyyn ja ongelmien ratkaisuun,
kun taas ulkoinen hallinta käyttäytymiseen ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa olemiseen – tuen hankkimiseen sekä hallinnassa tarvittavien tietojen
ja taitojen kehittämiseen. Siinä missä elämänhallinta on väline oppimiseen
ja osaamisen kehittämiseen, se on myös yksi osaamisen kehittämisen alue.
Yksilöllisistä tekijöistä elämänhallinnan kokemus on tärkeä motivaatio
tekijä ihmisen halulle oppia. Välityömarkkinoilla elämänhallinnan vahvistaminen kulkee käsi kädessä kaiken muun toiminnan ohessa. Erityisesti siihen
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on pyritty minäpystyvyyden vahvistamisen kautta. Elämänhallinta on laajempi käsite, joka sisältää minäpystyvyyden.
Viime vuosina minäpystyvyyden käsitettä on hyödynnetty paljon osaamisen kehittämisen kentällä. Käsitteen isänä voidaan pitää Albert Banduraa,
joka kirjoitti minäpystyvyydestä (self-efficacy) ensimmäisen kerran jo
1970-luvun lopulla (ks. Bandura 1977). Tuon jälkeen Bandura ja monet muut
ovat täydentäneet sekä laajentaneet minäpystyvyyden käsitettä ja tarkastelleet sen eri ulottuvuuksia inhimillisessä toiminnassa.
Banduran (2010) mukaan minäpystyvyys (self-efficacy) on subjektiivinen
tai koettu näkemys, joka liittyy ihmisten uskomuksiin siitä, kuinka he pystyvät vaikuttamaan tapahtumiin, jotka määrittävät heidän elämäänsä. Minäpystyvyyden käsitteestä johdettu perusajatus on se, että jos ihmiset eivät
usko pystyvänsä saavuttamaan toiminnallaan haluttuja vaikutuksia, heidän
halunsa ryhtyä toimintaan tai jatkaa sitä kohdatessaan vaikeuksia vähenee
oleellisesti. Banduran mukaan minäpystyvyys on tärkeä tekijä ja se dominoi
muita mahdollisia toiminnan motivaation lähteitä sekä ohjenuoria, kuten
oppimisympäristöä ja siihen liittyviä tekijöitä.
Minäpystyvyyden on todettu olevan olennainen osa oppimista ja suoriutumista annetuista tehtävistä (ks. Zimmerman 2000). Luottaessaan vahvasti omaan pystyvyyteensä oppija käyttää tehtävää suorittaessaan vaativampia
ajatteluprosesseja sekä ponnistelee sitkeämmin saavuttaakseen tavoitteensa.
Minäpystyvyyden merkitystä matematiikan opetuksessa Suomessa tutkinut
Simoinen (2016) päätyi siihen, että jos oppija uskoo omiin kykyihinsä ja
jaksaa ponnistella vastoinkäymisistä huolimatta, hän pääsee parempiin
tuloksiin kuin samalla osaamistasolla oleva oppilas, joka ei usko itseensä.
Välityömarkkinoilla minäpystyvyys on tunnistettu keskeiseksi oppimisen
mahdollistajaksi ja sen vahvistaminen on tärkeässä roolissa osaamisen tuottamisessa.
3.4.2 Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet
Oppimisvaikeus tarkoittaa sitä, että uusien taitojen oppiminen on poikkeuksellisen hidasta. Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet heikentävät minä
pystyvyyden tunnetta ja elämänhallintaa ja oppimisen edellytyksiä. Siksi
niiden merkitys on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa myös välityömarkkinoilla
tapahtuvassa osaamisen tuottamisessa.
Oppimisvaikeudet voivat olla moninaisia ja johtua eri syistä (ks. Westwood
2004, Ahonen ym. 2019). Yksilötasolla oppimista vaikeuttavat tekijät ja oppimisen esteet voivat liittyä fyysisiin valmiuksiin esimerkiksi erilaisiin lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviin hankaluuksiin sekä hahmottamis- ja koordinaatiovaikeuksiin. Heikentynyt oppimiskyky ja oppimisen vaikeudet voivat
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liittyä suoranaisiin fysiologisiin ominaisuuksiin, kuten vaikeutuneeseen lihasten hallintaan, aistivammaan tai liikuntavammaan. Taustalla vaikuttavia
yksilöllisiä oppimisen esteitä voivat olla terveysongelmien lisäksi mielenterveyteen ja itsetuntoon liittyvät tekijät. Oppiminen ja hyvinvointi ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa.
Vaikka oppimisvaikeuksista puhuttaessa nostetaan usein esiin diagnosoidut ominaisuudet, on oppimisen vaikeuksien takana myös muita mahdollisia
ongelmia. Henkinen stressitilanne, taloudelliset vaikeudet, epävakaa kotitilanne tai mikä tahansa elämänhallinnan ongelma voi heijastua oppijan kykyyn
oppia ja omaksua tietoa.
Oppimisen esteenä voi olla oppijan aiempaan historiaan perustuvat tekijät,
kuten vaikeudet itsenäiseen opiskeluun tai vastuunkantoon. Suunnitelmallisuuden puute ja ajankäytön ongelmat ovat myös monelle opiskelun kompastuskiviä ja lisäksi erilaiset elämänkriisit ja -muutokset tai vaikeudet oman
ajankäytön hallitsemisessa voivat vaikeuttaa oppimista (SOSTE 2019). Usein
sosioemotionaaliset vaikeudet unohdetaan oppimisvaikeuksien listalta.
Käsitykseen itsestä oppijana vaikuttavat useat eri tekijät, kuten aiemmat
oppimiskokemukset sekä oppimisympäristön sosiaaliset tekijät. Esimerkiksi opiskelumenetelmien soveltumattomuus ja oman oppimistyylin ja opetustilanteissa käytetyn opetustyylin erilaisuus voivat vaikeuttaa oppimista
(Helakorpi 2005). Oppimisympäristöön liittyviä sosiaalisia tekijöitä ei aina
muisteta huomioida riittävästi.
On muistettava, että oppimisvaikeudet eivät juuri koskaan estä oppimista
ja osaamisen kehittämistä, vaan usein ne voidaan ratkaista ainakin osittain
oikeanlaisilla oppimismenetelmillä, oppimisympäristöön liittyvillä ratkaisuilla ja riittävällä sosiaalisella ja psykologisella tuella.
3.4.3 Esteetön, motivoiva ja toimiva oppimisympäristö
tukee oppimista
Oppimismenetelmät, merkityksellisyyttä luova ilmapiiri, voimavaroja vahvistava ympäristö sekä yksilöllisten tarpeiden huomiointi ovat osa oppimisympäristöä. Oppimista edistävän oppimisympäristön luominen on tärkeä
osaamisen tuottamisen tehtävä. Meidän kaikkien oppimista voidaan tukea
oikeanlaisella oppimisympäristöllä. Erityisen tärkeässä roolissa oppimis
ympäristö on välityömarkkinoilla.
Helakorven (2005) mukaan oppimisympäristö on tila, paikka, yhteisö tai
toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Tarkastelemme
tässä oppimisympäristöä laajasti ymmärrettynä oppimisen kontekstina.
Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella fyysisestä, sosiaalisesta ja organisaation näkökulmasta. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön,
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psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu.
Erilaisilla oppimisympäristöillä pyritään saamaan opiskelija tai oppija
mahdollisimman suoraan vuorovaikutukseen opittavan asian kanssa.
Uudenlaiset oppimisympäristöt tarjoavat uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Helakorpi (2005) tarkastelee oppimisympäristöä neljästä eri tarkastelukulmasta lähtien:
1.
2.
3.
4.

Pragmaattinen oppimisympäristö,
sosiaalinen oppimisympäristö,
pedagoginen oppimisympäristö ja
virtuaalinen oppimisympäristö.

Kuviossa 6 hänen tarkasteluunsa on lisätty psykologinen oppimisympäristö
(puhekuplat), jossa tarkastellaan yksilöllisiä oppimisen tekijöitä eli psykologista oppimisympäristöä.

Oppijan
voimavarat

Pedagoginen
oppimisympäristö

Opetuksen ja oppimisen
verkosto: oppijan
vuorovaikutus /
sosiaaliset taidot

Virtuaalinen
oppimisympäristö

Kokonaisvaltainen
oppimisympäristö:
Opetuksen ja
oppimisen kohtaanto

Sosiaalinen
oppimisympäristö

Oppijan kriittisen
lukutaidon edellytykset
(esim. medialukutaito)

Pragmaattinen
oppimisympäristö

Oppijan taidot ja
niiden käyttöönotto

Kuvio 6. Erilaiset oppimisympäristöt ja yksilölliset oppimisen edellytykset (Sovellus
Helakorpi)
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Osaamisen tuottamisen prosessin kannalta kuvion keskelle muodostuva kokonaisvaltainen oppimisympäristö on oleellinen. Siinä tapahtuu opetuksen
ja oppimisen kohtaanto, Tynjälän esiintuoma syväoppiminen. Toisin sanoen
osaamisen tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa oppimisprosessi. Yksilöt
ovat uuden tiedon ja osaamisen varsinaisia tuottajia. Oppimisyhteisö tai organisaatio luo puitteet ja kontekstin uuden tiedon ja osaamisen tuottamiselle.
Psykologinen oppimisympäristö käsittää kognitiivisen ympäristön eli
oppijan omat tiedot ja taidot, sekä emotionaalisen ympäristön, joka sisältää
tunteet ja motivaation. Nämä ovat ennen kaikkea yksilöllisiä tekijöitä. Yksilölliset tekijät vaikuttavat kykyyn oppia eri oppimisympäristöissä. Psykologinen oppimisympäristö korostuu silloin, kun sillä alueella on merkittäviä
puutteita oppimisen edellytyksissä, esimerkiksi kun motivaatio oppimiselle
puuttuu tai on vaikeuksia omaksua tietynlaista tietoa (ks. esimerkiksi oppimisen esteet).
Pragmaattinen oppimisympäristö, joka voi olla esimerkiksi työpaikka,
on käytäntöön sidottu oppimisympäristö ja se muodostuu muun muassa
fyysisestä oppimisympäristöstä. Fyysinen ympäristö tarkoittaa rakennuksia,
tiloja, kalusteita ja välineitä, joissa ollaan ja joiden avulla työskennellään.
Fyysinen ympäristö kattaa myös teknisen oppimisympäristön, jolla tarkoitetaan opetusteknologiaa. Työpaikalla aidossa tilanteessa opitaan ”paikkaan
sidotun” (kontekstuaalisen) tiedon rakentamisen avulla. Työpaikalla toimintaa ohjaavat työprosessit ja tietyt työn sisällöt, rakenteet ja muut työn suhteet.
Esimerkiksi työssä oppimisessa fyysinen ympäristö on keskeinen osa oppimis
ympäristöä, jossa voidaan oppia organisaation toimintatapoja ja toimintakulttuuria. (Kuvio 6)
Pedagoginen oppimisympäristö käsittää oppimisessa ja opetuksessa
käytetyt pedagogiset menetelmät ja käytänteet, jotka perustuvat taustalla
vaikuttavaan oppimiskäsitykseen. Pedagoginen oppimisympäristö muodostuu opetuksen taustalla vallitsevasta oppimiskäsityksestä ja opetusmenetelmistä. Eri oppimiskäsityksiä voidaan hyödyntää eri tavoin riippuen oppijan
taustasta. Oppimiskäsityksissä keskeisin ero oppijan kannalta on se, mitä ne
edellyttävät oppijalta itseltään.
Sosiaalinen oppimisympäristö käsittää sosiaalisen verkoston, rakenteen
ja järjestelmän, johon vaikuttavat kaikki oppimistilanteessa olevat ihmiset
ja heidän välillään tapahtuva vuorovaikutus. Juuri vuorovaikutus on sosiaalisen oppimisympäristön merkittävin tekijä. Sosiaalinen oppimisympäristö
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on konkreettisesti yhteisö, joka edistää oppimista (esim. tiimireflektointi ja
kokemusten jakaminen). Sen keskiössä on oppija ja hänen oppimiseensa
vaikuttavat sosiaaliset suhteet ja elämässä vaikuttavat tilanteet (koulu, koti,
työ, kaverit, opiskelijahuolto, päihdehuolto, mielenterveyspalvelut, työvoima
toimisto, terveydenhuolto jne.). Turvallisuutta voidaan yhdessä kehittää sopimalla käyttäytymis- ja toimintasäännöistä. Turvallisuutta tuo myös tasa-
arvoinen kohtelu ja opiskelijoiden kuuleminen ja tukeminen osallisuuteen.
Hyvät vuorovaikutussuhteet (kuunteleminen ja kuuleminen) ovat taitoja,
joita voi opetella. Vuorovaikutuksessa merkityksellistä on sanojen lisäksi
katsekontakti, ilmeet, eleet, äänenpainot ja asennot. Näiden avulla luodaan
oppimisilmapiiriä.
Sosiaalisessa oppimisympäristössä merkityksellistä on yhteisöllisyyden
kokemus ja tunne osallisuudesta. Siihen liittyy oleellisesti sosiaalisen pääoman näkökulma, jossa keskeisiä yhteisöllisyyttä luovia elementtejä ovat
luottamus, sosiaaliset verkostot ja vastavuoroisuuden normit. Sosiaalisen
pääoman luominen oppimisyhteisöön tukee yhteisöllistä oppimista ja vahvistaa keskinäisen kunnioituksen ilmapiirin syntymistä. Sosiaalisuutta voidaan edistää esimerkiksi ajan varaamisella vuorovaikutukselle, mukaan
ottavilla käytännöillä ja sillä, että fyysiset tilat tukevat yhdessäoloa ja vuoro
vaikutusta. Sosiaalisen pääoman vahvistaminen on helpompaa, jos ympäristötekijät tukevat sitä. Silloin esimerkiksi oppimisympäristössä on alueita, joissa satunnaiset kohtaamiset ovat mahdollisia, on varattu viihtyisiä
paikkoja vuorovaikutukselle ja on olemassa yhteisiä tiloja/alueita kaikille.
Tällaisia paikkoja tulisi olla sekä sisä- että ulkotiloissa. (Rouvinen-Wilenius
2007).
Pragmaattisen ja sosiaalisen oppimisympäristön lisäksi Kuviossa 6 ylhäällä
on virtuaalinen oppimisympäristö erikseen, vaikka se osittain sisältyy edellisiin. Virtuaalinen oppimisympäristö käsittää verkko-oppimisen.
Verkko-oppimisen rooli on vahvistunut erityisesti koronavirusepidemian
aikana. Verkko-opetuksen toteutuksessa voidaan nähdä kaksi päätoteutustapaa. Ensimmäinen on tuotekeskeisyys, jonka tuloksena syntyy digitaalisessa muodossa olevia oppimateriaaleja ja jossa opettaja on ennakkoon valmistellut sisältöjä. Toinen on prosessikeskeisyys, jonka tuloksena syntyy opetuksen, ohjauksen ja opiskelun prosesseja sisältäviä verkkokursseja ja opiskelumahdollisuuksia, joissa opiskelijaa ohjataan sekä verkossa että sosiaalisissa
opintopiireissä tai vastaavissa. Materiaalia syntyy myös prosessien tuotoksena. Virtuaalinen oppimisympäristö eroaa ennen kaikkea toimintatavoiltaan
ja vuorovaikutukseltaan muista oppimisympäristöistä. Virtuaalinen oppimis
ympäristö mahdollistaa vuorovaikutuksen esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden
pelkojen ollessa oppimisen esteitä.
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3.5 Osaaminen – osaamisen kehittämisen tulos
Osaamisen käsitteen määritelmiä on useita. Määritelmän painopiste riippuu
näkökulmasta ja kontekstista, josta osaamista tarkastellaan. Osaamista voidaan tarkastella sekä yksilön että organisaation osaamisen kautta. Osaamista voidaan tarkastella myös virallisten sekä epävirallisten osaamisvaatimusten kautta. Lähtökohtana osaamiselle tarkastelunäkökulmasta riippumatta
on yksilöllisten taitojen kehittyminen ja voimaantuminen. Voimaantumisen
näkökulmasta osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä ja rohkeutta soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Seuraavaksi avataan tarkemmin näitä eri näkö
kulmia osaamiseen.
Yksilön osaamista voidaan tarkastella esimerkiksi ammatillisen osaamisen
näkökulmasta. Otalan (2008) mukaan yksilön osaaminen rakentuu kyvykkyydestä, elämänhallinnasta, minäpystyvyydestä, asiantuntijuudesta ja ammattitaidosta, yksilön kyvystä suoriutua tehtävistään, kehittää työtään ja
ratkaista ongelmia, yksilön tiedoista, taidoista, kokemuksesta, verkostoista,
kontakteista sekä asenteesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista ja lisäksi
mukaan voidaan lukea myös yksilöiden uskomukset ja arvot. Yksilön osaamiseen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset ja se mitä on oppinut esimerkiksi koulutuksen ja tekemisen kautta (Otala 2008).
Perinteisesti osaaminen on ymmärretty yksilön taitavaksi toiminnaksi
tietyssä työtehtävässä. Vaikka osaaminen on luonteeltaan yksilöllistä, sen
kehittäminen vaatii vuorovaikutusta yksilön ja toimintaympäristön välillä.
Ihmissuhdeverkkojen avulla voidaan vaihtaa helpommin ja nopeammin tietoja ja kokemuksia. Nykyinen oppimiskäsitys korostaakin tätä laajempaa
näkemystä: asiantuntijan osaaminen on myös yhteisöllisyyttä, kykyä toimia
tietyssä työyhteisössä ja toimintaverkostoissa sekä valmiutta kehittää niin
omaa työtä kuin koko työyhteisöä.
Työn ja osaamisen kokonaisuudesta voidaan käyttää Helakorven (2005) osaamisen perusolettamuksia, joita ovat:
•
•
•
•
•

Osaaminen on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä,
osaaminen on sekä formaalin koulutuksen että informaalin kokemisen
ja kehityksen tulosta,
osaaminen ei ole vain tietämistä, vaan laajempaa tekemisen hallintaa,
jossa sosiaalinen vuorovaikutus painottuu aiempaa enemmän,
osaaminen on joustavuutta, epävarmuuden sietoa ja
muutoshalukkuutta,
osaaminen on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä ja sitä sekä
itsearvioidaan että ulkoisesti arvioidaan,
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•

osaaminen on kontekstisidonnaista ja sen arviointi on arvosidonnaista
ollen yhteydessä toimintakulttuuriin.

Opetushallituksen tutkintokoulutuksen uudistukseen liittyvässä lausunnossa nostetaan esiin keskeiset tavoiteltavat osaamisalueet, joita ovat oppimaan
oppiminen, monilukutaito, digiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, hyvinvointiosaaminen, ympäristöosaaminen, yhteiskuntaosaaminen ja kulttuuriosaaminen (TUVA 2021). Näitä osaamisalueita tulee tarkastella oppijan lähtö
kohdista käsin ja asettaa tavoitteet sen mukaisesti.
•

VUOROVAIKUTUSOSA AMI N E N:

Opiskelija osaa kuunnella ja kunnioittaa
toisten näkemyksiä sekä ilmaista erilaisia näkökantoja selkeästi ja
rakentavasti.

•

HY VI NVOI NTIOSA AMI N E N:

•

YMPÄR ISTÖOSA AMI N E N:

•

YHTEISKU NTAOSA AMI N E N:

•

KULT TUUR IOSA AMI N E N:

Opiskelija ymmärtää terveyden ja terveellisten
elämäntapojen merkityksen. Hän osaa huolehtia fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan.
Opiskelija osaa hakea tietoa, apua ja tukea oman hyvinvointinsa
ylläpitämiseen sekä hakeutua tarvittaessa hyvinvoinnin ja
terveydenhuollon palveluiden pariin.
Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen
mukaisesti ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen
yhteiskunnalle ja maapallolle. Opiskelija osaa toimia kestävää
elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä.
Opiskelija ymmärtää demokraattisen,
oikeudenmukaisen sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvan
yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja rakenteita. Hän osaa vaikuttaa
oman ryhmänsä ja oppilaitoksensa asioihin sekä ymmärtää, miten
yhteiskunnallisiin kysymyksiin voi ottaa kantaa. Opiskelija omaksuu
aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Opiskelija ymmärtää
työn merkityksen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa.
Opiskelija syventää tietojaan ja ymmärrystään
omasta identiteetistään sekä opiskeluyhteisön ja yhteiskunnan
moninaisuudesta, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja
katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään.

Osaamiselle voidaan asettaa myös yhteiskunnallisesti merkittävä päämäärä,
johon päästään yksilötasoisen voimaantumisen avulla. Yhteiskunnallisesti
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merkittävä päämäärä yhdistyy yksilötasoisiin oppimisprosesseihin kiinteästi. Freiren (2005) mukaan oppimisen päämääränä voidaan pitää yksilötasolla vapautumista toisin sanoen voimaantumista (empowerment). Voimaantumisen edellytys on kriittinen tietoisuus, joka tarkoittaa yksilön kykyjä,
edellytyksiä ja motivaatiota käyttää, saavuttaa ja ymmärtää informaatiota.
Tavoitteena on kriittisen tietoisuuden syntyminen yksilö- ja yhteisötasolla.
Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan oppimista, osaamista ja oman osaamisen tunnistamista ja käyttöönottoa tukevia tekijöitä monella tasolla.
Helakorven määritelmään osaamisesta sisältyvät sekä yksilöllinen että
organisatorinen näkökulma. Hänen mukaansa osaaminen tarkoittaa ihmisten käyttäytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia. Yhteisön osaamisessa tarkastelua voidaan kohdentaa organisaation osaamiseen, jossa on eroteltavissa sekä strateginen että operationaalinen osaaminen. Organisaatio-osaaminen voidaan nähdä yhteisöllisenä osaamisena. Yhteisöllinen osaaminen on
siten taitojen soveltamista sosiaalisessa kontekstissa (esim. työorganisaatiossa) (Otala 2008; Kauhanen 2006). Osaaminen yrityksessä ei kosketa pelkästään yksilön osaamista, vaan se käsittää koko organisaation kaikkien työntekijöiden osaamisen.
Osaaminen nähdään siis tässä kokonaisuudessa osaamisen
tuottamisen avulla käynnistetyn oppimisprosessin tuloksena. Oppiminen on
uusien tietojen ja taitojen tiedostettua tai tiedostamatonta omaksumista.
Osaamisen kehittyminen tapahtuu oppimalla. Se on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan tapahtuu pysyviä muutoksia.
Y H T E E N VE TO NA:
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Miten osaamista tuotetaan
välityömarkkinoilla?
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4 Miten osaamista tuotetaan
välityömarkkinoilla?

T

yksityiskohtaisempi jäsennys siitä, mitä osaamisen tuottaminen käytännössä tarkoittaa välityömarkkinoilla. Luvussa hahmotellaan välityömarkkinoiden ja yleisen osaamisen kehittämisen toiminnan eroavaisuuksia ja esitetään luvussa 3 kuvattuun
teoriakokonaisuuteen perustuva malli välityömarkkinoilla tapahtuvasta
osaamisen kehittämisestä. Siinä keskiöön nousee osaamisen tuottaminen.
Osaamisen tuottamiseen sisältyy oppimisprosessin tukemiseen tähtäävät
toimet prosessin eri vaiheissa. Kuten edellä, tarkoitamme oppimisprosessilla välityömarkkinoidenkin yhteydessä yksilötasoisia prosesseja, joita osaamisen tuottamisen kautta voidaan aktivoida ja tukea. Välityömarkkinoilla on
tärkeää tunnistaa myös se yhteisö, jossa oppiminen tapahtuu ja luoda osaamisen jakamista edistävää toimintakulttuuria. Yksilölliset oppimistulokset
saavutetaan yhteisöllisen toiminnan ja osaamisen tuottamisen avulla. Näillä
molemmilla on keskeinen merkitys oppimisprosessille. Osaamisen jakaminen
eli tiedon saaminen ja vaihtaminen on keskeistä yhteisöllisen oppimisen kannalta, jonka merkitystä on korostettu viime aikoina erityisesti tulevaisuuden
työelämätaitona. Myös osaamisen jakamisen avulla vahvistetaan oppijan
elämänhallinnan ja minäpystyvyyden kokemusta, jotka puolestaan vahvistavat oppimismotivaatiota. Välityömarkkinoilla oppijan hyvän motivaation
taustalla on lähes aina hänen positiivinen käsityksensä itsestään ja merkityksellisyyden tunne yhteisöön kuulumisesta.
Välityömarkkinakontekstissa osaamisen kehittämisessä on perusteltua
korostaa osaamisen tuottamisen roolia. Osaamisen tuottamisen tehtävänä
on varmistaa, että oppimista ja oppimisprosessia tukevat tekijät ovat riittäviä
asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Välityömarkkinoilla olevilla oppijoilla
voi olla erilaisia ja eritasoisia oppimisen esteitä. Esteiden poistaminen tai
vähintäänkin niiden merkityksen vähentäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä ennen kuin voidaan olettaa, että ihmisellä on riittävästi voimavaroja ja
resursseja oppimiselle.
ÄSSÄ LUVUSSA LUODA AN
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Välityömarkkinatoiminnassa osallistujien osaamista kehitetään lähes aina
yhtä aikaa eri tasoilla lähtien elämänhallintataidoista ja päätyen työelämätaitoihin. Kun usein osaamisen kehittämistä ajatellaan työelämä-, työtehtävä- tai tutkintokeskeisesti, välityömarkkinoilla lähdetään liikkeelle usein
osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Kun voimavaraperusta on kunnossa, syntyvät vasta sellaiset oppimisen ja osaamisen kehittämisen edellytykset, jossa voidaan asettaa laajempia tavoitteita – esimerkiksi työmarkkinoiden vaatiman osaamisen kartuttaminen.
Keskeinen osaamisen tuottamisen tehtävä välityömarkkinoilla on mahdollistaa toimintaan osallistuminen, tarjota oppijalle oppimisprosessin vaiheen mukaista tukea ja aktivoida tiedon prosessointi osaamiseksi oppijalle
soveltuvalla tavalla. Voimavaroja vahvistavat oppimismenetelmät luovat
edellytykset oppijan oppimismotivaation ja -kyvyn vahvistamiseksi. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma mahdollistavat oppimismyönteisen ilmapiirin
ja minäpystyvyys yhdessä elämänhallinnan kanssa tukee oppimisprosessin
etenemistä. Lisäksi oppimistavoitteet pyritään asettamaan välityömarkkinoilla yhdessä oppijan kanssa sellaisiksi, että ne vastaavat oppijan tarpeisiin,
ovat saavutettavia ja hyödyllisiä tulevaisuudessakin.
Kuten luvussa 2 kuvattiin, muun muassa kuntien, järjestöjen, säätiöiden
sekä yhteiskunnallisten yritysten tuottamia välityömarkkinapalveluita on
erilaisia: kynnyksettömät palvelut, intensiiviset palvelut, täsmäpalvelut, työmarkkinapalvelut ja pitkäkestoinen kanssakulkeminen. Taulukossa 1 on kuvattu tiivistetysti erilaisten välityömarkkinapalveluiden kokonaisuus osaamisen tuottamisen näkökulmasta (sovellus SOSTE 2019; Ahokas ym. 2021).
Taulukossa 1. kuvataan, kuinka välityömarkkinapalveluissa tehdään tärkeiden voimavara- ja resurssitekijöiden tunnistamista, oppijalle soveltuvien
menetelmien valintaa ja oppimista edistävien olosuhdetekijöiden vahvistamista. Näihin on olemassa erilaisia keinoja, tapoja ja välineitä, joita kuvaamme empiirisesti seuraavassa luvussa (5), kun esittelemme työmarkkinatoimijoiden haastatteluista esiin nousseita havaintoja. Esitämme kuitenkin sitä
ennen edellisen luvun teoreettisen osaamisen kehittämisen tarkastelun pohjalta prosessijäsennyksen siitä, millaisia yleisiä toimintoja osaamisen tuottamiseen välityömarkkinoilla voisi sisältyä.
Kuviossa 7 kuvataan osaamisen tuottamisen kohteet suhteessa oppimisprosessiin vaikuttaviin eri tekijöihin välityömarkkinoiden kontekstissa. Kuvion keskellä ovat oppimisen kannalta keskeiset motivaation edellytykset
kuten minäpystyvyys, sosiaalinen konteksti ja oppijan omien jatkotavoitteiden mielekäs asettaminen ja niiden saavuttamista tukevat polut. Osaamisen
tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa oppimisprosessin eteneminen tavoitteellisena toimintana, jolla saavutetaan haluttuja oppimistuloksia ja saadaan
osaaminen näkyväksi.
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Taulukko 1. Osaamisen tuottaminen eri välityömarkkinapalveluissa
Järjestön/
säätiön
palvelu

Kynnyk
settömät
palvelut

Intensiiviset Täsmä
palvelut
palvelut

Työ
markkinapalvelut

Pitkäkestoinen tuki ja
kanssa
kulkeminen

Toiminta

Vastaa
voima
varoihin
liittyviin
tarpeisiin

Kokonais
valtainen
tuki,
tarve
lähtöiset
ratkaisut

Työ- ja
toiminta
kyvyn
vaatimusten
yhteensovit
taminen

Seuraa
ihmistä eri
vaiheissa,
varmistaa
palveluiden
soveltuvuutta

Konkreettinen
apu rajattuun
yksilölliseen
tarpeeseen

Osaamisen Osallisuus,
kehittämisen elämän
tavoite
hallinta,
aktiivisuus

Osallisuus, Yksilölliset
toimintakyky, tarpeet
tietojen ja
taitojen
kehittyminen

Oman
osaamisen
tunnistami
nen, omat
voimavarat

Varmistaa
räätälöity tuki
eri vaiheissa

Osaamisen Henkilö
kehittämisen kohtainen
toteutus
motivaatio,
ei edellytä
sitoutumista

Työtehtäviä
ja tukea
voima
varoihin

Tarpeiden
pohjalta esim.
yhdessä
intensiivisten
palveluiden
kanssa

Yhteistyö
työllistävien
tahojen
kanssa

Huolehditaan
palveluiden
saatavuu
desta ja
tuesta

Siirtymä
palvelusta
toiseen

Konkreet
tinen
työllisty
minen

Tarpeisiin
vastaava tuki

Tavoiteltu
tulos

Löytää
Ristikkäis
jatkopolkuja vaikutukset,
ongelmien
hallinta

Seuraavaksi avaamme kuvion 7 oppimisprosesseja tukevia osaamisen tuottamisen toimenpiteitä, joita ovat 1) asetetaan yhdessä tavoitteet osaamisen
tuottamiselle, 2) poistetaan esteet ja vahvistetaan voimavaroja, 3) luodaan
esteetön ja motivoiva oppimisympäristö, 4) valitaan parhaat mahdolliset
menetelmät oppijan näkökulmasta, 5) luodaan vuorovaikutusta lisääviä oppimistilanteita ja 6) tunnistetaan, osoitetaan ja jaetaan osaamista.
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Osaamisen tuottamisen tehtävät
Tunnistetaan
taustatekijät,
jotka
estävät/
edistävät
oppimista

Tunnistetaan
oppimisympäristön
tekijät, jotka
estävät/
edistävät
oppimista

Tunnistetaan
prosessin
vaihe, jossa
oppija on

Tunnistetaan
oppimista
edistävät
menetelmät
kohderyhmälle

Tunnistetaan
sosiaalisen
vuoro.
vaikutukset
rooli
oppimiselle

Tunnistetaan
tiedon ja
kokemuksen
kohtaanto,
joka mahdollistaa
osaamisen
jalostumisen
taidoksi

Tunnistetaan osaamistaso ja tarjotaan oppimisprosessin vaiheen mukaista tukea,
ja aktivoidaan tiedon prosessointi osaamiseksi oppijalle soveltuvalla tavalla (itsereflektio)

Tavoitteen asettelu
Taustatekijät
ja motivaatio
Poistetaan esteet
oppimiselta,
vahvistetaan
oppimisen
resursseja,
voimavaroja,
mahdollistetaan
osallistuminen

Konteksti /
ympäristö
Luodaan
esteetön,
motivoiva ja
toimiva oppimisympäristö,
luodaan tilaa
ja rakenteet
vuorovaikutukselle

Menetelmät
ja oppimiskäsitys
Valitaan
parhaat
mahdolliset
menetelmät
oppijan
näkökulmasta

Vuorovaikutus

Osaaminen
ja taito

Luodaan
vuorovaikutusta
lisääviä
oppimistilanteita,
jaetaan
osaamista

Kuvio 7. Osaamisen tuottamisen tehtävät suhteessa oppimisen prosessissa vaikuttaviin
eri tekijöihin välityömarkkinoilla

4.1 Asetetaan yhdessä tavoitteet osaamisen tuottamiselle
Välityömarkkinoilla osaamisen tuottamiselle on tärkeää asettaa konkreettiset
tavoitteet, joita toiminnalla pyritään saavuttamaan. Kun arvioidaan osaamisen tuottamisen prosessin vaikuttavuutta, sitä tulee tehdä nimenomaisesti
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. On tiedostettava, että välityömarkkinoilla osaamisen tuottamisen (tai laajemmin kehittämisen) tavoitteet voivat
erota siitä, mitä ne ovat esimerkiksi työpaikoilla, koulutusjärjestelmän
prosesseissa tai muilla yhteiskunnan alueilla, joissa osaamisen kehittämistä
tapahtuu.
Tavoitteiden asettelu määrittää sen millaisia oppimisen sisältöjä tarvitaan
ja millaisilla menetelmillä saavutetaan oppimiselle asetetut tavoitteet. Taulukko 2 tarkastelee mahdollisia tavoitteita, joita välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisessa asetetaan ja joihin pyritään. Tavoitteen lisäksi taulukossa on esitetty sen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä, sen saavuttamisen
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Taulukko 2. Koonti osaamistavoitteista, tekijöistä joihin toiminta kohdentuu, menetelmis
tä ja tuloksista.
Osaamistavoite

Tekijät

Menetelmä
välityömarkkinoilla

Tuotos/tulos

Yksilötaidot

Yksilölliset oppimisja osaamis tavoitteet
Osaamisen nykytila
Oppisen esteet
Oppimistavat

Ratkaisukeskeinen
lähestymistapa,
mentorointi,
coaching, yksilö
opetus, kehittämis
keskustelu

Yksilön oppimisen
esteet minimoitu,
motivaatio /
elämänhallinta /
resurssit / vahvuu
det maksimoitu

Yhteisöosaaminen

Sosiaalinen
pääoma, vuoro
vaikutus, tiedon
jakaminen, uuden
tiedon tuottaminen

Ryhmävalmennus ja
muut osaamisen
jakamiseen soveltu
vat menetelmät sekä
osallisuuden ja
kuuluvuuden tunteen
vahvistaminen

Yhteisöllisyys/
osallisuus/
sosiaalinen
vuorovaikutus
vahvistunut

Organisaatiossa
toimiminen

Strateginen ja
operationaalinen
osaaminen

Työssäoppiminen

Ammattitaito/
työyhteisöosaami
nen/ osaamisen
soveltaminen
vahvistunut

Viralliset opetusta
voitteet

Oppimaan oppimi Opinnollistaminen
nen, monilukutaito,
digiosaaminen,
vuorovaikutusosaa
minen, hyvinvointi-,
ympäristö-,
yhteiskuntaosaami
nen ja kulttuuri
osaaminen

Osaamistodistus /
suoritetut tutkinnon
osat / tutkinto
todistus / pätevyys /
ammattitaito

Yhteiskunnallinen
tavoite:
empowerment

Elinolot, voimavarat, Tiedon jalostaminen
tiedonrakentelu:
vuorovaikutuksessa
perus, vuoro
vaikutus- ja
kriittinen lukutaito

Yhteiskuntaosaa
minen / toimijuus /
kyky soveltaa /
kriittinen tietoisuus
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menetelmä sekä prosessin tuotos ja tavoitteen konkreettinen toteuma.
Parhaimmillaan näihin kaikkiin osaamistavoitteisiin voidaan vaikuttaa
samanaikaisesti ja tuottaa yksilölle pitkäkestoisia hyötyjä, jotka vahvistavat
sekä minäpystyvyyttä, elämänhallintaa että onnistuneita jatkopolkuja välityömarkkinatoiminnan jälkeen.
Välityömarkkinatoiminnassa mukana on hyvin erilaisista lähtökohdista ja
kokemustaustoista tulevia ihmisiä ja keskinäiset erot mahdollisuuksissa esimerkiksi työllistyä tai kouluttua lisää voivat olla suuret. Näin ollen myös
yksilölliset tavoitteet eivät voi olla kaikille samat. Taulukossa 2. kuvataan
erilaisia osaamistavoitteita ja avataan niitä tekijöitä sekä menetelmiä, joihin
osaamisen tuottamisella tulee vaikuttaa. Lähtökohtaisesti kaiken tavoitteen
asettelun tulee perustua yksilöllisten taitojen vahvistamiseen, koska ne ovat
avain muiden tavoitteiden saavuttamiseen.
Ensimmäiseksi taulukossa 2 avataan osaamisen kehittämisen tavoitteet
yksilön tarpeiden näkökulmasta, jolloin tunnistetaan oppijan yksilö
tasoiset esteet ja mahdollisuudet, kuten rajoitteet toimintakyvyssä. Lisäksi
etsitään osaamisen kehittämiselle tavoitetaso, jolla voidaan vastata yhteisöstä ja yhteiskunnasta nouseviin osaamisvaatimuksiin. Kuten SOSTEn (2019)
julkaisussa tuotiin esille, välityömarkkinoilla olevia yleisiä osaamistaitoja
tulee vahvistaa. Näitä voivat olla esimerkiksi konkreettiset työnhakutaidot,
sosiaaliset ja verkostoitumistaidot.
Osaamisen tuottamisen tehtävänä korostuu yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen liittyvien toimien toteutumisen varmistaminen. Välityömarkkinoilla nämä tarpeet tunnistetaan alkuhaastattelussa, yksilökeskustelussa tai
muilla osaamistarpeiden tunnistamiseen käytettävillä menetelmillä, kuten
osana työvalmennusta. Tavoitteita tarkastellaan ja täsmennetään oppijan
etenemisen sekä yksilöllisten tilanteiden muutosten mukana.
Yksilötaidot ja niihin liittyvät tavoitteet ovat ensisijaisia ainakin silloin,
kun välityömarkkinoille päädytään tilanteessa, jossa aiempi ammattitaito
ei enää sovellu toimijalle joko terveyteen tai työmarkkinoiden muutokseen
liittyvien tekijöjen takia. Tällöin osaamisen tuottamisen tehtävänä on aiemman osaamisen tunnistaminen. Lisäksi tarjotaan välineitä, joiden avulla
oppija pystyy soveltamaan osaamistaan uudenlaisissa tehtävissä. Toisin sanoen osaamisen kehittäminen on silloin tavoitteiden peilaamista yksilön
resursseihin ja osaamisen vahvistamista suhteessa tavoiteltavaan työhön,
koulutukseen tai muuhun asiakkaan elämäntilannetta parantavaan toimintaan. Yksilölliset taidot linkittyvät oppimisympäristön näkökulmasta erityisesti psykologiseen oppimisympäristöön.
Välityömarkkinoilla olevilla oppijoilla voi olla tarpeen vahvistaa taitoja,
joilla vahvistetaan yhteisöosaamista. Silloin tavoitteissa painopiste on
tiedon vuorovaikutteisessa lisäämisessä, jonka edellytyksenä on ylipäätään
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uskallus toimia yhteisössä ja puhua. Osaamisen tuottamisen tehtävänä on
luoda vuorovaikutusta tukeva oppimisympäristö ja tarjota sitä vahvistavia
menetelmiä erilaisille oppijoille. Tällöin tavoitteena on vahvistaa seuraavia
tekijöitä: sosiaalinen pääoma, vuorovaikutus, tiedon jakaminen ja kyky uuden
tiedon tuottamiseen. Nämä kaikki edellyttävät luottamusta ja kokemusta
turvallisesta oppimisympäristöstä. Esimerkiksi työpajatoiminnan avulla voidaan luoda konteksti, jossa rakennetaan luottamusta sekä luodaan perusta
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukselle.
Yhteisötaidot pohjautuvat yksilötaitoihin ja edellyttävät jonkinasteisia
oppijan voimaantumista koskevia osaamistavoitteita. Tällöin osaamisen
tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa oppimisyhteisössä soveltuvien
opetusmenetelmien käyttö, keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
ja luoda oppimisympäristöön opetusta ja oppijan yksilöllisiä vahvuuksia
tukevia ominaisuuksia. Yhteisöllisten taitojen kehittäminen tapahtuu pääasiassa pragmaattisessa, sosiaalisessa tai virtuaalisessa oppimisympäristössä.
Välityömarkkinoilla olevissa oppijoissa on myös niitä, joilla periaatteessa
on hyvät edellytykset työllistyä, kun he saavat siihen vain hetkellistä tukea.
Esimerkiksi vaurioittavat irtisanomisprosessit saattavat olla sellaisia syitä.
Oppijan tavoitteiden asettamisessa organisaatiossa toimimisen näkökulma on myös tärkeä. Silloin osaamisen tuottamisen tavoitteet lähtevät
työyhteisön osaamisen vahvistamisen tarpeista eli ne liittyvät organisaation
yhteisten, jaettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Omalla alalla vaadittava
yleisosaaminen voi välityömarkkinakontekstissa tarkoittaa myös osaamista
toimia organisaatiossa. Osaamisen tuottamisen tehtävänä on tällöin mahdollistaa oppiminen aidossa tai aidonkaltaisessa työ- ja oppimisympäristössä ja vahvistaa oppijan luottamusta omiin kykyihin toimia aidossa työyhteisössä. Organisaatiolähtöiset tavoitteet toteutuvat yleensä pragmaattisessa
oppimisympäristössä.
Välityömarkkinoilla hyödynnetään paljon opinnollistamista, erityisesti
nuorilla kohderyhmillä sen tärkeys on tunnistettu. Opinnollistaminen tarkoittaa jo olemassa olevan osaamisen näkyväksi tekemistä tai työjakson tai
muun palvelun aikana kertyneen osaamisen tunnistamista. Työpajatoiminnan
opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää työpajan
oppimisympäristön tunnistamisen, valmentautujille kertyvän osaamisen
tunnistamisen ja osaamisen osoittamisen näytöin (Into 2021). Työpajalla
tunnistettu osaaminen tuodaan näkyväksi joko dokumenteilla tai järjestämällä näyttö pajan tarjoamien työtehtävien puitteissa (Maskonen ym.
2019). Virallisten opetustavoitteiden näkökulmasta tavoitellaan yhteisiä määriteltyjä opetuksen tavoitteita, joita ovat esimerkiksi opetus
suunnitelmissa ja tutkintojen perusteissa ilmaistut tavoitteet. Osaamisen
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tuottamisen kannalta tärkeää on koulutuksen ja välityömarkkinatoiminnan
välinen toimiva yhteistyö, joka mahdollistaa hyväksytyt ja myös työelämässä
tunnustetut opintojaksot sekä tutkinnon osien suorittamisen.
Kaikessa osaamisen kehittämisessä on tärkeää tunnistaa yhteiskunnallisen toimijuuden merkitys. Tämä tavoitekokonaisuus tähtää yksilön
voimaantumiseen ja toimimiseen täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Osaamisen tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa oppijan kriittisen lukutaidon kehittyminen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi mediakriittistä tiedon
analysointia. Oppija oppii arvioimaan tietoa eri lähteistä ja kyseenalaistamaan
lukemaansa tietoa.
Välityömarkkinoilla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia yhteiskunnallisesti
merkittäviä osaamisen tavoitteita voivat olla seuraavat: oppija pystyy vaikuttamaan omaan elämäntilanteeseensa, hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
osaa vahvistaa niiden avulla omaa osaamistaan sekä löytää oman oppimistyylinsä ja parhaat tavat oppia, jotka tukevat kriittisen tietoisuuden kehittymistä. Nämä yksilölliset tavoitteet edellyttävät välityömarkkinatoimijoilta
niitä tukevia toimenpiteitä.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että välityömarkkinoilla on tarpeen tunnistaa kaikki taulukossa 2 esitetyt osaamistavoitteet. Välityömarkkinoilla edellä mainituista tavoitteista korostuvat viralliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet
sekä yksilötaidot, mutta myös muut tavoitteet ovat laajasti läsnä. Keskeistä
on se, että tunnistetaan oppijan oma tilanne, jonka pohjalta ratkaistaan se,
mihin osaamisen tuottamisen painopiste asettuu, ja mitkä ovat ensisijaisia
tavoitteita kunkin oppijan kannalta.
Kaikkien osaamisen tavoitteiden taustalla tärkeimpiä ovat yksilölliset taidot, sillä niihin perustuu lopulta kaikkien muiden tavoitteiden saavuttaminen.
Kun yksilötasoiset tavoitteet savutetaan, voidaan osaamisen tuottamisella
olettaa olevan myös laajempia yhteiskunnallisia sekä kansantaloudellisia
vaikutuksia riippumatta siitä, missä kontekstissa osaamista tarkastellaan,
keiden osaamista kehitetään ja mitä sillä ensisijaisesti tavoitellaan. Tutkimus
näyttöä laajamittaisista osaamisen kehittämisen hyödyistä välityömarkkinoilla on kuitenkin toistaiseksi melko vähän.

4.2 Poistetaan esteet ja vahvistetaan voimavaroja
Osaamisen tuottamisen lähtökohtana on tarjota mahdollisuudet osaamisen
kehittämiselle. Osaamisen kehittämisen mahdollistaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan välityömarkkinatoiminnan piiriin pääsemistä ja toimimisen
kannalta tärkeiden voimavara- ja resurssitekijöiden tunnistamista ja vahvistamista. Osaamisen tuottamisen tehtävänä on tunnistaa näiden tekijöiden
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merkitys oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle sekä mahdollistaa oppiminen oppijalle soveltuvin tavoin (kuvio 7).
Oppijoilla on erilaisia oppimiskokemuksia, jotka vaikuttavat oppimismotivaatioon sekä mahdollisesti erilaisia terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita,
jotka vaikuttavat oppimiskykyyn ja oppimisen edellytyksiin laajemmin. Osaamisen tuottamisen tehtävänä on näiden oppimista vaikeuttavien tekijöiden
tunnistaminen ja niiden vaikutusten minimoiminen oppimisprosessissa.
Yksi keino vähentää oppimista estävien tekijöiden vaikutusta on vahvistaa
oppijan omia voimavaratekijöitä ja rakentaa oppimissuunnitelma niiden
kautta.
Välityömarkkinoilla oleellinen osa osaamisen kehittämistä on oppijan minäpystyvyyden vahvistaminen. Osaamisen tuottamisen kannalta on tärkeää
tunnistaa minäpystyvyyden tärkeys oppimiselle ja motivaatiolle sekä yhteisöllisyyden merkitys kannustavan oppimisympäristön luomisessa. Myös
minäpystyvyyden vahvistamisessa on tärkeää, että poistetaan esteet oppimiselta, vahvistetaan oppimisen resursseja, voimavaroja ja luodaan esteetön,
motivoiva ja toimiva oppimisympäristö sekä luodaan tilaa ja rakenteet vuoro
vaikutukselle.
Yhteisöllä ja sosiaalisella kontekstilla on erittäin suuri merkitys oppijalle
joko vahvistavana tai omien resurssien käyttöönottoa heikentävänä tekijänä.
Voimavarojen vahvistamisen näkökulmasta olisikin tärkeää saada koko oppimisyhteisö yhdessä tukemaan toistensa vahvuuksia ja vahvistamaan kokemusta omasta oppimisesta ja oppimiskyvystään. Erityisesti välityömarkkinoilla oppijan resurssit ja voimavarat huomioiden voi olla hyödyllistä soveltaa eri oppimiskäsitysten mukaisia tapoja oppimisprosessin käynnistämiseksi – ja siten muovata oppimisympäristöä.

4.3 Luodaan esteetön ja motivoiva oppimisympäristö
Välityömarkkinoilla keskeinen osaamisen tuottamisen tehtävä on oikean
laisen oppimisympäristön luominen yksilölliselle oppimisprosessille. Kuten
luvussa 3.4.3 kuvattiin, kokonaisvaltainen oppimisympäristö muodostuu
useista eri oppimisympäristöistä, joista jokaisen osalta on tarpeellista tunnistaa oleelliset oppimiseen vaikuttavat tekijät.
Välityömarkkinatoiminnassa korostuu yksilöllisten vahvuuksien ja
toimintamahdollisuuksien varaan rakennettu osaamisen kehittäminen, jossa oppimisympäristöjen merkitys korostuu muualla tapahtuvaa osaamisen
kehittämistoimintaa vahvemmin.
Välityömarkkinoilla eri oppimisympäristöjen merkitys korostuu osaamisen
kehittämisessä hiukan eri lailla kuin yleensä koulutuksessa tai organisaatio-
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oppimisessa (luku 3). Välityömarkkinatoiminnassa mukana olevilla oppijoilla on yhtäläiset edellytykset oppimiseen kuin muillakin, mutta eri syiden
takia oppimiseen saatetaan tarvita erityistä tukea ja silloin oppimisympäristöjen eri tekijät painottuvat eri tavoin. Välityömarkkinoilla toimintaa ohjaavan henkilön monipuolinen osaaminen on tärkeää tavoiteltujen oppimis
tulosten mahdollistamisessa. Tarvitaan taitoa tunnistaa ja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä täysimääräisesti erilaisille oppijoille. Kussakin oppimisympäristössä tulee huomioida oppijan taustatekijät siten, että yksilöllisiä
oppimista tukevia tekijöitä vahvistetaan ja esteitä puretaan. Lisäksi oppimiseen tarvittavan ulkopuolisen tuen määrä voi vaihdella sekä oppimismenetelmien valintaan tulee kiinnittää enemmän huomiota siten, että ne tukevat
oppimisprosessia.
Psykologinen oppimisympäristö koostuu oppijan psykologisista vahvuuksista ja oppimisen esteistä. Välityömarkkinoilla tämä on yksi keskeisimmistä oppimisympäristöistä. Psykologinen oppimisympäristö korostuu silloin,
kun oppijan tiedoissa, taidoissa ja oppimiseen käytettävissä olevissa resursseissa on puutteita tai muissa oppimisen edellytyksissä on tunnistettavissa
olevia esteitä. Esimerkkinä tunnistettavista esteistä ovat heikko oppimismotivaatio aiempien huonojen oppimiskokemusten vuoksi tai oppijan vaikeudet
omaksua tietynlaista tietoa esimerkiksi jonkin sairauden seurauksena syntyneen esteen vuoksi (ks. luku 3.4.2).
Välityömarkkinoilla esimerkki pragmaattisesta oppimisympäristöstä on
työssäoppiminen tai työpajatoiminta, jossa opitaan aidossa työyhteisössä tai
sen kaltaisessa ympäristössä työhön liittyviä taitoja. Tämänkaltaista toimintaa on useimmilla välityömarkkinatoimijoilla. Pragmaattisessa oppimis
ympäristössä erityisesti välityömarkkinoilla korostuu esteettömyys sekä tilojen ja opetusvälineiden soveltuvuus kaikille oppijoille.
Pedagogisesta oppimisympäristöstä välityömarkkinoilla tärkeää on ennen
kaikkea oppijalle soveltuvien menetelmien hyödyntäminen oppimisprosessissa siten, että oppijalla on parhaat mahdolliset valmiudet oppia. Myös toimintaa ohjaavaa oppimiskäsitystä voi olla tarpeen muuttaa sen mukaan
millaiset valmiudet oppijalla on esimerkiksi itsenäiseen vastuunottamiseen
oppimisprosessin etenemisestä. Välityömarkkinoilla ei ole aina itsestään selvää, että oppijalla on kykyä itsenäiseen oppimiseen, vaan oppimiseen saatetaan tarvita valmennuksellista tukea ja vahvemmin ulkoapäin ohjattua osaamisen tuottamisen prosessia.
Sosiaalisessa oppimisympäristössä välityömarkkinoilla on kaksi ulottuvuutta. Ensiksikin sosiaaliseen oppimisympäristöön välityömarkkinoilla lukeutuu palvelujärjestelmän tarjoamat tuki- ja hoitopalvelut, joiden tulee
olla riittäviä oppijan elämäntilanteen parantamiseksi. Toiseksi tärkeää on
oppimisympäristössä olevat kanssaoppijat ja heidän keskinäinen vuoro
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vaikutuksensa. Oppijan taustatekijöistä riippuen edellytykset vuorovaikutukseen ovat erilaisia, esimerkiksi aiemmat negatiiviset kokemukset vuorovaikutustilanteista, konkreettisena esimerkkinä paniikkihäiriöt, jotka voivat
estää lähes kokonaan kyvyn olla osallisena sosiaalisissa tilanteissa. Näissä
tilanteissa voidaan hyödyntää virtuaalista oppimisympäristöä kynnyksen
madaltamiseksi.
Virtuaalista oppimisympäristöä voidaan hyödyntää silloin, kun toimintaan
halutaan saada mukaan uusia kohderyhmiä. Esimerkiksi jos sosiaaliset tilanteet herättävät pelkoa, virtuaalinen oppimisympäristö voi madaltaa kynnystä osallistua muuhunkin toimintaan. Opittava asia voi myös määrittää
oppimisympäristön valinnan, esimerkiksi tietoteknisiä taitoja voi parhaiten
oppia virtuaalisessa oppimisympäristössä.
Virtuaalinen oppimisympäristö voi olla myös ensisijainen oppimisympäristö, esimerkiksi kun kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret,
jotka ovat tottuneempia hyödyntämään sosiaalista mediaa, pelimaailmaa tai
muita vastaavia virtuaalisia toimintaympäristöjä. Näille kohderyhmille virtuaalinen oppimisympäristö voi olla paras tapa tuottaa osaamista ja oppimisen sisältöjä kannattaa silloin tuottaa oppijalle soveltuville virtuaalisille alustoille.
Syyt välityömarkkinoilla eri oppimisympäristöjen korostumiselle kullakin
oppijalla ovat erilaisia. Erot erityisesti psykologisen ja pedagogisen oppimisympäristön kohdalla koskevat oppijan resurssien käyttöönottoa oppimisen
varmistamiseksi. Virtuaalinen ja pragmaattinen oppimisympäristö valikoituvat sen mukaan, onko tekemällä oppiminen paras tapa oppia uutta tai onko oppijalla erityistaitoja esimerkiksi virtuaaliseen oppimiseen erilaisten
pelien tai vastaavien toimintojen kautta. Käytännössä kannattaa yhdistellä
erilaisia oppimisympäristöjä oppimisen tavoitteita ja niiden toteuttamista
tukevalla tavalla.

4.4 Valitaan parhaat mahdolliset menetelmät
oppijan näkökulmasta
Välityömarkkinoilla osaamisen tuottamisen tehtävänä on varmistaa oppijan
mahdollisuudet hyötyä täysimääräisesti suunnitellusta oppimisprosessista.
Käytännössä tämä edellyttää hyvin avarakatseista suhtautumista myös oppimista ja oppimisprosessia tukeviin menetelmiin. Osaamisen tuottamisessa
kiinnitetään huomiota siihen, että oppijan elämäntilanteeseen vaikuttavat
tekijät tunnistetaan ja yksilötasoiset haasteet ja mahdollisuudet pyritään
ottamaan haltuun mahdollisimman hyvin oppimista edistävällä tavalla ja
oppijan jatkopolkujen mahdollistamiseksi. Näin ollen myös mahdollisten
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menetelmien valinta voi poiketa virallisen koulutusjärjestelmän menetelmistä oleellisesti. Käytännössä nämä käytettävät menetelmät voivat olla sidottuja vahvemmin tekemisen kautta oppimiseen tai yksilölliseen ohjaukseen.
Osaamisen kehittämisen menetelmien valintaan vaikuttaa yksilön osaamistausta, oppimiskyky, motivaatio, elämäntilanne ja oppimisvaikeudet.
Aluksi on tärkeää kartoittaa yksilön osaamisen nykytila. Tähän tarkoitukseen
on käytettävissä erilaisia välineitä1. Osaamisen lisäksi erityisesti välityö
markkinoilla tulee huomioida oppijan toimintakyky, jota voidaan arvioida
erilaisten mittareiden avulla (ks. esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021,
Vates 2021).
Välityömarkkinoiden toimintaidea perustuu usein vahvasti elämänhallintaa vahvistavaan toimintatapaan ja toiminnassa tunnistetaan se, että yksilöllisistä tekijöistä elämänhallinnan kokemus on tärkeä perusta ihmisen
motivaatiolle oppia. Elämänhallintaa tukevat menetelmät ovat sellaisia, jotka soveltuvat oppijan kykyyn omaksua tietoa ja tuottavat positiivisia oppimis
kokemuksia. Esimerkiksi kädentaitojen tai muiden luovien taitojen, kuten
esiintymistaitojen, hyödyntäminen voi tukea oppimisprosessia. Oppijan
omien kiinnostuksen kohteiden linkittäminen opittavaan asiaan vahvistaa
opittavan asian mielekkyyttä. Lisäksi menetelmät, joiden avulla oppija pystyy
kytkemään opittavan asian aiempaan kokemushistoriaansa sitä hyödyntäen
tukevat tavoitteellista oppimista.
Elämänhallintaan vaikuttaa oppijan oma elämäntilanne ja kyky löytää
merkityksellisiä ja toiveikkuutta tukevia tekijöitä omasta elämästään. Osaamisen tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa oppijan tuki elämässä sillä
hetkellä olevien taustatekijöiden hallintaan ja se edellyttää, että käytössä on
menetelmiä, joiden avulla nämä tekijät havaitaan jo toiminnan alkuvaiheessa. Elämänhallintaa voidaan vahvistaa vaikkapa vuorovaikutteisilla menetelmillä, muistia tukevilla menetelmillä tai vertaistuen avulla. Esimerkiksi
maahanmuuttajilla menetelmät, joiden avulla vahvistetaan arjessa kielen
oppimista, kuten muistilappujen käyttö oppimistilassa, voi auttaa oppimaan
kieltä nopeammin ja siten helpottavat muun oppimissisällön sisäistämistä.
Välityömarkkinoilla tulee huolehtia siitä, että oppija saa tarvitsemansa
tuen elämäntilanteeseensa ja ongelmien ratkaisuun. Oppimiseen tarvittavia
voimavaroja voidaan vahvistaa esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien
avulla (Pikkusaari 2012)2. Oppimisyhteisön vahva sosiaalinen pääoma vahvistaa
motivaatiota ja lisää yhdessä oppimista. Siksi menetelmät, joilla voidaan
1
2

Esimerkkinä tällaisesta menetelmästä toimii Opetushallituksen osaan.fi sivusto, jossa yksilö voi arvioida omaa
osaamistaan ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa.
Ratkaisukeskeistä menetelmää on sovellettu ainakin Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen työvalmennuk
sessa, ks.: https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/12/Palvelukuvaus_ty%C3%B6h%C3%B6n
valmennus.pdf
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lisätä yhteisöllisyyttä ovat tärkeitä. Menetelmien ei aina tarvitse liittyä suoraan opetettavaan asiaan, vaan ne voivat olla myös vapaamuotoista sosiaalista kanssakäymistä aktivoivia.
Oppimis- ja omaksumiskykyyn vaikuttaa käsitys itsestä oppijana.
Oppijan oma kokemus saadaan esiin esimerkiksi haastattelemalla tai omaa
oppimishistoriaa muistelemalla. Jos ongelmana on oman oppimis- ja omaksumiskyvyn aliarvioiminen tai itselle asetetut liian korkeat vaatimukset, ne
eivät edistä mielekästä oppimista. Jos tavoitteet on asetettu liian korkeiksi,
pettymykset voivat heikentää oppijan käsitystä itsestä oppijana. Oikein asetetut tavoitteet taas tuottavat myönteisiä oppimiskokemuksia ja motivoivat
oppimaan lisää. Välityömarkkinoilla on tärkeää, että oppimiskokemuksesta
saadaan oppijalle myönteinen kokemus. Tämä edellyttää ohjaajalta aikaa
tutustua oppijan tilanteeseen siten, että oppimiseen liittyvät omat käsitykset
tulevat esiin ja niihin voidaan vaikuttaa.
Oppimisidentiteettiä vahvistavien menetelmien avulla voidaan tukea oppijan käsitystä itsestä oppijana. Esimerkiksi sen tunnistaminen, onko oppiminen helpompaa visuaalisten elementtien, lukemisen vai tekemällä oppimisen kautta, on tärkeää osaamisen vahvistamisessa. Sen varmistaminen,
että nämä tunnistetaan, on yksi osaamisen tuottamisen tehtävä. Myös mahdollisuudet jakaa osaamistaan ja oppimaansa voi vahvistaa oppijan omaa
identiteettiä osaajana. Tästä näkökulmasta osaamisen tuottamisen tehtävänä on tarjota menetelmiä osaamisen jakamiseen. Välityömarkkinoilla osaamisen jakaminen voi tapahtua esimerkiksi oppijoiden omien kokemusten ja
työhistorian jakamisen kautta.
Oppijan osaaminen, ominaisuudet ja vahvuudet tulee tunnistaa
esimerkiksi henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimista varten. Oppijan resurssit ja voimavarat ovat keskeisessä asemassa välityömarkkinoilla
tapahtuvassa toiminnassa, koska juuri puutteet niissä saattavat olla syy siihen,
miksi henkilö on päätynyt työelämän ulkopuolelle. Tarvitaan menetelmiä,
joilla voidaan kartoittaa psykososiaalisen tuen tarve, fyysisten tilojen soveltuvuus (esteettömyys ja oppimista tukevat olosuhteet), henkilökohtaisten
taitojen ja motivaation nykytila. Osittain tähän vastataan alkukartoituksen
avulla, tarvittaessa voidaan hyödyntää työ- ja toimintakyvyn arviointeja,
mutta voi olla hyödyllistä sisällyttää itsearviointia koskevia menetelmiä oppimisprosessin eri vaiheisiin, joiden avulla oppija itsekin oppii tunnistamaan
oman osaamisen kehittymistä.
Oppimista voidaan edistää tunnistamalla oppimisvaikeudet. Niihin
liittyvät ongelmat voidaan ratkaista ainakin osittain oikeanlaisilla menetelmillä, jotka keskittyvät oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, silloin kun
oppijalle ei esimerkiksi ole vielä jostain syystä annettu lääketieteellistä
diagnoosia. Esimerkiksi monet lukihäiriöistä tai ADHD:stä kärsivät ovat
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saattaneet jäädä tunnistamatta aiemmin. Oppimisvaikeuden luonteesta riippuen soveltuvan oppimismenetelmän valintaa voidaan tukea oppimisympäristöön liittyvillä ratkaisuilla sekä riittävällä sosiaalisella ja psykologisella
tuella. Useimpiin oppimisvaikeuksiin soveltuvat yksilölliseen ohjaukseen
luodut ja personoidut opetusmenetelmät yhdessä mahdollisen oppimis
vaikeuden syyn hoidon kanssa.

4.5 Luodaan vuorovaikutusta lisääviä oppimistilanteita
Vuorovaikutusta lisäävät oppimistilanteet ja oppimista vahvistavat rakenteet
ovat tarpeellisia erityisesti välityömarkkinoilla. Oppijasta riippuen myös
vuorovaikutustaitojen oppiminen ja rohkeus tuoda esiin omia näkemyksiä
saattaa vaatia tukea. Jos oppijalla on esimerkiksi puheen tuottamiseen tai
kirjoittamiseen liittyviä haasteita, ne voivat olla esteenä oppijan mahdollisuuksille ilmaista omia näkemyksiään, tulla ymmärretyksi tai uskallukselle
olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erityisesti vieraiden ihmisten joukossa.
Erityisesti tässä tilanteessa on tärkeää luoda luottamuksellinen ja yhteisöllisyyttä vahvistava toimintailmapiiri, joka rohkaisee oppijaa tuomaan esiin
omia ajatuksiaan ja käymään keskustelua muden oppijoiden kanssa.
Lisäksi tulisi löytää oppijalle soveltuvia tapoja ilmaista itseään ymmärrettävästi. Käytännössä sitä edistävät toimet ovat pieniä, kuten itseilmaisuun,
ajankäyttöön ja yhdessä tekemiseen liittyvät menetelmät, esimerkiksi yhteiset vapaamuotoiset hetket. Välityömarkkinoilla on tärkeää myös kiinnittää
huomiota kannustavaan ja positiivisista palautetta tuottaviin menetelmiin,
joilla rohkaistaan oppijaa. Esimerkiksi pragmaattisella oppimisympäristöllä
on myös merkitystä vuorovaikutuksen mahdollistajana. Avoimet, yhteiseen
ajanviettoon kannustavat tilat saattavat olla tärkeämpiä vuorovaikutusta
edistäviä tekijöitä kuin opetustilanteet ja formaalit toimet. Mikäli oppijalla
on isoja sosiaalisen tilanteen pelkoja, silloin esimerkiksi verkkoympäristö voi
olla erityisen tärkeä väylä, jossa oppijalla on mahdollisuus sosiaaliseen vuoro
vaikutukseen. Vuorovaikutus on keskeisessä roolissa osaamisen jakamisessa.

4.6 Oman osaamisen jakaminen yhteisössä
Osaamisen jakamiseen kannattaa kannustaa myös välityömarkkinoilla, koska osaamisen jakaminen nähdään yhtenä tärkeimmistä nykypäivän työelämä
taidoista. Osaamisen jakaminen on tärkeää yhteisöllisen oppimisen näkö
kulmasta, mutta sillä on merkitystä myös oppijan myönteisten oppimis
kokemuksen rakentamisessa.
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Ihmisen käsitys itsestä osaajana muodostuu usein sosiaalisessa kontekstissa muun muassa muilta saadun palautteen kautta. Oppijat eivät välttämättä ole tottuneet jakamaan osaamistaan yhteisesti tai heillä voi olla esteitä,
jotka vaikeuttavat sosiaalista kanssakäymistä. Usein välityömarkkinatoiminnassa on ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Kun toiminnassa tunnistetaan
oppijan henkilökohtaiset vahvuudet riittävän hyvin, voidaan myös rakentaa
toimintakulttuuria, jossa kukin oppija voi omalla osaamisellaan auttaa ja
tukea kanssaoppijaa. Kun osaamisen kehittäminen sidotaan konkreettisiin
esimerkkeihin ja omiin kokemuksiin, ja kannustetaan oppijoita tuomaan
esille yhteiseen keskusteluun omia kokemuksia myös yhteisön oppiminen ja
oman osaamisen jakamisen kulttuuri tehostuu. Tällaisella toimintatavalla
vahvistetaan yksilöllistä kokemusta omasta osaamisesta ja sen merkityksestä. Lisäksi tämä on keino jakaa hiljaista tietoa. Kun oppija tunnistaa oman
osaamisensa vahvuudet ja jakaessaan osaamistaan huomaa sen hyödyttävän muita, se vahvistaa henkilökohtaista oppimismotivaatiota ja minä
pystyvyyttä.
Osaamisen jakamiseen kannattaa luoda sellaista toimintakulttuuria, jossa
reflektointiin suhteessa omaan osaamistaustaan ja kokemuksiin kannustetaan. Mikäli toiminnassa on mukana myös eri ikäisiä oppijoita, eritysesti
nuoremmille oppijoille voi elämänkokemukseen sidottu osaamisen jakaminen
tuottaa uudenlaisia oivalluksia. Välityömarkkinatoiminnassa on hyödynnetty Nonakan ja Takeuchin (1995) teoriaa ”oppipojasta mestariksi”, jossa osaamista ja hiljaista tietoa siirtyy vuorovaikutuksessa mestarilta oppipojalle.
Teorian avulla voidaan tunnistaa eri prosessit, joiden avulla osaaminen ja
erityisesti toimintakäytännöissä näkyvä hiljainen tieto siirtyy yhteisössä
eteenpäin.
Omien vahvuuksien käyttöönottoa ja jo olemassa olevan osaamisen jakamista yhteisön oppimista edistävällä tavalla voidaankin pitää tärkeänä lähestymistapana välityömarkkinoilla. Oppimiskontekstin tulee tukea tätä sosiaalista oppimisprosessia ja osaamisen tuottamisen avulla mahdollistetaan sen
toteutuminen. Osaamisen jakamiseen hyödynnettäviä menetelmiä on runsaasti, kuten perehdyttäminen, ryhmävalmennus, kehittämiskeskustelut,
työparityöskentely ja kokoukset3. Näitä konkreettisia esimerkkejä tuodaan
esille haastatteluaineiston analyysin yhteydessä luvussa 5.

3

Ilmarisen työyhteisöoppaaseen on koottu erilaisia menetelmiä, joilla osaamista voidaan jakaa työyhteisössä:
https://www.ilmarinen.fi/siteassets/liitepankki/tyohyvinvointi/opas-lisaa-vuorovaikutusta-lisaa-osaamista.pdf
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4.7 Yhteenveto: Osaamisen tuottaminen välityömarkkinoilla
on moniulotteista oppimisen tukemista
Osaamisen kehittämisen ja oppimisen kokonaisuus on hyvin laaja. Osaamisen kehittämisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä aina oppijasta
itsestään, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oppimisympäristöön saakka.
Näin ollen myös osaamisen tuottamisen tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia väli
työmarkkinoilla. Osaamisen tuottamisen prosessi välityömarkkinoilla lähtee
usein liikkeelle osallistumisen mahdollistamisesta. Työelämä-, työtehtävä- tai
tutkintoperusteiset tavoitteet tulevat kuvaan vasta myöhemmin.
Välityömarkkinoilla tapahtuva osaamisen kehittäminen eroaa koulutusjärjestelmässä tai työyhteisössä tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä erityisesti yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja resurssien osalta. Taulukossa 2
(luku 4.1) on tiivistetysti esitetty pääkohdat osaamisen kehittämisestä: osaamisen tuottamiselle asetetut tavoitteet, mitä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä niihin sisältyy, soveltuvien menetelmien valinta oppimisen varmistamiseksi ja mikä on toiminnan tavoiteltu tulos.
Osaamisen tuottamisen tehtävänä on mahdollistaa näiden eri osa-alueiden
toteutuminen oppijan yksilöllisten jatkopolkujen vahvistamiseksi. Parhaimmillaan osaamisen tuottamisen avulla onnistutaan vahvistamaan yksilöllisiä
oppimisprosesseja ja tuottamaan vahvempaa minäpystyvyyden, elämän
hallinnan ja voimaantumisen kokemusta tiedollisien ja taidollisien tuloksien
lisäksi. Tavoitteena on, että oikeanlaisessa oppimisympäristössä saadaan
oppijat mukaan jakamaan omaa osaamista ja elämänkokemuksia siten että
myös se vahvistaa oppijan omaa minäpystyvyyden tunnetta ja elämänhallinnan kokemusta. Toisin sanoen oppija kokee itsensä ja oman osaamisen tärkeänä osana yhteisöä, tuntee saavansa muilta tärkeää kokemustietoa ja kokee
muiden arvostavan omaa osaamistaustaansa.
Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on siis tarve- ja yksilö
lähtöistä osaamisen tuottamista. Osaamisen tuottamisen näkökulma soveltuu
hyvin välityömarkkinoilla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja Suomessa välityömarkkinatoiminnalla ja erityisesti yksilöllisiä vahvuuksia tukevalla
toimintaideologialla on jo pitkät perinteet. Osaamisen tuottamista tehdään
eri puolella Suomea ja eri kohderyhmien kanssa niin, että toiminnan kattavuus ja saatavuus on hyvää. Seuraavassa osiossa tarkastelemme välityö
markkinatoimijoiden kokemuksia ja havaintoja osaamisen kehittämisestä.
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5 Havaintoja osaamisen
kehittämisestä
välityömarkkinoilla

E

DELL Ä KUVASIMME , kuinka välityömarkkinoilla osaamisen kehittäminen

jäsentyy ennen kaikkea osaamisen tuottamisena ja muodostimme
hypoteettisen kuvan siitä, mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa.
Tässä luvussa tarkastelemme empiirisesti sitä, miten todellisuus vastaa hypoteesiamme Suomen välityömarkkinoilla. Tarkastelussa pyrimme
vastaamaan neljään kysymykseen: mitä osaamisen kehittäminen ja tuottaminen konkreettisesti on välityömarkkinoilla, millaisia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnalla on, mitä voisi seurata, jos tällaista toimintaa tehtäisiin vähemmän tai sitä ei olisi lainkaan sekä mitä muutoksia
toimijat toivovat julkiselta sektorilta osaamisen kehittämisen ja tuottamisen
mahdollisuuksien vahvistamiseksi. Haastattelujen pohjalta luodut kuvitteelliset esimerkit luvun eri osissa havainnollistavat osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta välityömarkkinoilla. Prosessin kuvaamisen ja tavoitteiden lisäksi pyrimme tarkastelemaan siis myös sillä saavutettavia tuloksia
sekä toiminnan kehittämisnäkökulmia.
Tarkastelumme perustuu puolistrukturoituun haastattelumenetelmään ja
keväällä 2021 tehtyihin haastatteluihin. Haastatteluihin osallistui yhteensä
13 välityömarkkinatoimijaa järjestöistä, säätiöistä, sosiaalisista yrityksistä ja
työpajoilta eri puolilta Suomea. Tarkemmat tiedot haastatelluista tahoista
löytyvät julkaisun liitteestä 1. Toimijat tarjoavat osaamisen kehittämisen
palveluita ja muita välityömarkkinapalveluita laaja-alaisesti muun muassa
työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, vammaistaustaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille, rikostaustaisille kuin myös pitkäaikais
työttömille työikäisille.
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5.1 Osaamisen tuottaminen suomalaisilla välityömarkkinoilla
Kuvaamme aluksi sitä, millaisten konkreettisten prosessien kautta osaamisen
tuottaminen suomalaisilla välityömarkkinoilla ilmenee, millaisiin tarpeisiin
sillä pyritään vastaamaan ja millaisia tavoitteita osaamisen tuottamisessa
asetetaan. Tämän kuvauksen myötä kuva välityömarkkinoiden osaamisen
kehittämisestä hahmottuu ja pystymme osoittamaan, mistä lähtökohdista ja
millaisten mallien avulla toimintaa tehdään.
5.1.1 Osaamisen tuottamisen yleiskuva
Osaamisen tuottamisen prosessi tapahtuu välityömarkkinoilla organisaatioissa, jotka pyrkivät määrätietoisesti luomaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia oppimisympäristöjä ja tukemaan niissä tapahtuvia oppimisprosesseja.
Onkin tärkeää tarkastella osaamisen tuottamista myös organisaationäkö
kulmasta. Haastattelujen perusteella hahmottui kuva, että osaamisen tuottaminen edellyttää organisaatioissa laaja-alaista henkilöstön osaamisen kehittämistä. Ilman sitä monipuolinen osaamisen hyödyntäminen ei olisi mahdollista valmennustyössä.
Haastattelut paljastivat myös, että sisäisen osaamisen kehittämistyön lisäksi organisaatiotasolla alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttamis-, viestintä-, ja kehitystyö ovat tärkeässä roolissa osaamisen kehittämisen väylien
ja eri jatkopolkujen saavutettavuuden vahvistamisessa. Yhteistyö organisaatioiden välillä on keskeistä osaamisen kehittämisen ja tuottamisen kentällä.
Välityömarkkinatoimijoilla on myös tärkeä rooli luottamuksen sillan rakentajana yksilöiden ja työnantajien tai oppilaitosten välillä, mikä on keskeistä osaamisen tuottamisen rakenteiden luomisen ja vahvistamisen näkökulmasta.
Yksilötasolla valmennus ja yksilöllinen tavoitteiden asettaminen ovat osaamisen kehittämisen keskiössä. Osaamisen kehittämisen välineenä on lähes
aina työnteko tai muu toiminnallinen tekeminen, jonka jälkeen kerätty osaaminen voidaan kirjata osaamistodistukseen tai osoittaa näyttöpohjaisesti.
Kuten jo aikaisemmin teoriaosuudessa mainittiin, minäpystyvyys, eli yksilön
tunne siitä, että hän pystyy saavuttamaan haluamansa asiat nyt ja tulevaisuudessa, ja sen vahvistaminen ovat tärkeä perusta osaamisen kehittämiselle ja tuottamiselle. Minäpystyvyyden vahvistaminen kattaa yksilölähtöisen
tavoitteiden asettelun erilaisten polkujen mahdollistamiseksi sekä yksilön
omien vahvuuksien löytämisen ja niiden sanoittamisen. Haastatteluissa selvisi, että välityömarkkinakentällä osaamisen kehittämiseen sisältyvät niin
perustaitojen vahvistaminen, osaamisen tunnistaminen kuin osaamisaukkojen paikkaaminen, opinto- sekä työelämävalmiuksien kehittäminen ja
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vahvistaminen, työkokemuksen kerryttäminen, osaamistodistusten hyödyntäminen sekä ammatillisen tutkinnon ja tutkinnon osien suorittaminen.
Haastateltujen toimijoiden mukaan opinnollistamista ja sen eri elementtejä hyödynnetään vahvasti välityömarkkinakentällä osaamisen tuottamisen toiminnassa. Opinnollistamisen avulla tunnistetaan olemassa
oleva ja työjakson tai muun palvelun aikana kertynyt osaaminen ja tehdään
se näkyväksi.
Vahva oppilaitosyhteistyö mahdollistaa ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisen työjakson tai muun palvelun aikana. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Valo-valmennusmalli, valtakunnanlaajuinen toimintamalli, jonka avulla yksilö voi valmentautua suorittamaan ammatillisten
tutkintojen osia työvalmennuksen aikana (ks. Valo-valmennusyhdistys 2021).
Osaamisen kehittämiselle ei löydy yhtä aukikirjoitettua prosessia. Haastattelujen perusteella toimijoiden prosesseista löytyvät kuitenkin seuraavat
yhteiset tekijät:
•
•
•
•
•
•

alku- tai tavoitekeskustelu (sisältäen aikaisemman osaamisen
tunnistamisen)
perehdytysprosessi/tutustumisjakso
työ-, toiminta- tai valmennusjakso – tekemisen kautta oppiminen
(sisältäen yksilö-, työ-, ja ryhmävalmennuksen)
väliarviointi – tavoitteiden täydennys
havaintojen dokumentointi/osaamisen todentaminen (esim.
osaamistodistukset) tai osoittaminen näyttöpohjaisesti
arviointi sekä jatkopolun rakentaminen

Keskeinen havainto haastatteluista oli, että osaamisen kehittämisen prosessin tavoitteet ovat yksilöllisiä, tarvelähtöisiä sekä helposti mitattavia.
Osaamisen tuottamisen tavoitteena on varmistaa, että nämä tavoitteet toteutuvat. Osaamisen tuottamista tekevät organisaatiot asettavat tavoitteet
yhdessä yksilön kanssa ja ne päivitetään säännöllisesti. Ryhmämuotoista
valmennusta järjestetään yksilöille, joilla on riittävän samanlaiset tarpeet ja
tavoitteet.
Haastatteluista piirtyi kuva, että välityömarkkinoilla osaamista kehitetään
ja tuotetaan koko prosessin ajan koulutukseen ja työllistymiseen johtavien
jatkopolkujen mahdollistamiseksi. Osaamisen kartoittaminen sekä yksilölliset tavoitteet, valmennus, toiminnallinen tekeminen, henkilöstön havainnot
sekä osaamisen osoittaminen näyttöpohjaisesti mahdollistavat laaja-alaisen
ja tarvelähtöisen osaamisen kehittämisen, minäpystyvyyden vahvistumisen, tutkinnon osien, niitä pienempien kokonaisuuksien tai koko ammatillisen tutkinnon suorittamisen, sekä yksilöille räätälöityjen jatkopolkujen
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rakentamisen. Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että välityömarkkinoilla yksilöllisten elämänhallintataitojen vahvistaminen voi olla yksilötasolla yhtä merkittävä tulos, kuin työllistyminen tai koulutukseen pääsy. Osaamisen tuottaminen on monipuolista ja monitasoista toimintaa välityö
markkinoilla.

Haaveet leipurin ammatista muuttuivat keramiikkatyöhön
Oiva ilmoitti olevansa kiinnostunut paikallisen välityömarkkina
toimijan toiminnasta ja pääsikin pian tutustumaan järjestön
toimintaan. Positiivisen tutustumiskäynnin jälkeen Oivan hakemus
lähti kaupungin ostopalveluryhmän käsittelyyn. Oiva sai toivoman
sa paikan ja aloitti toiminnan 3 kuukauden mittaisella tutustumis
jaksolla. Oiva halusi tutustua leipurin työhön tutustumisjaksonsa
aikana. Tutustumisjakson aikana Oiva nautti kakkujen koristelusta,
sillä siinä hän sai käyttää luovuuttaan. Muu leipurin työhön kuuluva
toiminta ei tuntunutkaan niin omalta, joten Oiva halusi siirtyä
järjestön taide-yksikön puolelle. Tutustumisjakso oli hyvä mah
dollisuus kokeilla mikä voisi olla se oma juttu ja sen kirkastuttua
Oiva teki palvelusuunnitelman yhdessä ohjaajan kanssa. Oiva ja
ohjaaja asettivat yhdessä pieniä selkeitä tavoitteita tulevalle
palvelujaksolle. Taide-yksikössä Oiva pääsi hyödyntämään luo
vuuttaan ja innostui keramiikkatyöstä. Yhdessä kokeneen taidetyö
valmentajan sekä muiden valmentautujien kanssa, Oiva pääsi
suunnittelemaan ja toteuttamaan taidenäyttelyn, joka oli suuri
menestys. Oiva sai kaikki tuotot keraamisista astioistaan itselleen
ja tunsi pystyvänsä mihin tahansa. Nykyään Oiva suunnittelee
keraamisia astioita, joita myydään paikallisessa käsityökaupassa.

5.1.2 Asiakastarpeet ja yksilölliset tavoitteet
Kartoitimme haastatteluissa myös suoremmin sitä, millaisia ovat asiakkaiden
tarpeet ja niiden pohjalta rakentuvat osaamisen kehittämisen ja tuottamisen
tavoitteet. Välityömarkkinatoimijoiden osaamisen kehittämisen kohde
ryhmään kuuluu laaja joukko ihmisiä hyvin erilaisista taustoista ja elämän-
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tilanteista. Täten myös osaamisen kehittämisen tarpeiden kirjo on laaja ja
tarpeet ovat yksilöllisiä tai kohderyhmäspesifejä. Osaamisen kehittämisen
tarpeet voidaan kuitenkin jakaa seuraaviin teemoihin, jotka nousivat esiin
haastatteluissa:
•
•
•
•
•

oppimaan oppimisen valmiuksien kehittäminen (usein taustalla huonot
kokemukset oppimisesta kuten oppimisvaikeudet, joita ei ole
tunnistettu tai koulukiusaaminen),
kouluttautuminen (uudelleenkoulutus, jatkokoulutus tai kesken
jääneen koulutuksen loppuun suorittaminen),
osaamisen sanoittaminen ja minäpystyvyyden vahvistaminen,
työelämätaitojen kehittäminen (muun muassa työ- ja toimintakyvyn
vahvistaminen, työyhteisötaidot, työntekijän velvollisuudet,
työtehtäviin liittyvät taidot, vuorovaikutustaidot sekä digitaidot),
ammatillisten ja akateemisten taitojen kehittäminen.

Yksilöiden muut tarpeet ovat vahvasti yhteyksissä osaamisen kehittämisen
tarpeisiin ja toimivatkin usein perustana osaamisen tuottamiselle. Haastatteluissa esiintyivät seuraavat muut tarpeet:
•
•
•
•

arjen taidot ja elämänhallinta,
hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyspalveluiden saatavuus,
riippuvuuksien hallinta sekä
perustarpeisiin vastaaminen ja niiden turvaaminen.

Oppiminen ja välittömistä tarpeista huolehtiminen voivat tapahtua myös
samanaikaisesti – arjen rakenteet luovat toivoa tulevaisuudelle ja tukevat
yksilön kuntoutumista. Tämä on välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisessa olennaista ja kuvaa osaltaan sitä, kuinka laaja-alaista oppiminen välityömarkkinoilla on ja kuinka oppimisen tuottamista tehdään hyvin erilaisten
ja eritasoisten oppimisprosessien ympärillä.
5.1.3 Oppimisympäristön merkitys ja oppimiskäsitys
Moninaiset tarpeet asettavat oppimisympäristöille sekä yhteisöllisiin että
yksilöllisiin tekijöihin liittyviä vaatimuksia. Yhteisöllisinä tekijöinä ovat aidon
työympäristön tarjoaminen, yhteisön merkitys turvallisen oppimisympäristön pohjana, välityömarkkinoita koskevan lainsäädännön soveltaminen
käytännössä sekä henkilöstön monialaisen osaamisen ja jaksamisen tukeminen. Yksilön näkökulmasta toimiva oppimisympäristö mahdollistaa yksilöllisistä tarpeista nousevien tavoitteiden asettelun, pitkäkestoisen tuen
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ja rinnalla kulkemisen sekä osaamisen kehittämisen tarpeiden näkyväksi
tekemisen.
Haastatteluissa kävi ilmi, että tärkeässä roolissa on myös yksilöllinen,
eteenpäin suuntaava, asiakaslähtöinen ohjaus, jossa huomioidaan yksilöiden
erilaiset taustat sekä ohjataan tarvittaessa muihin palveluihin. Yksilön osaamisen kehittämisen tukena ovat usein yksilö-, työ-, sekä ryhmävalmentaja.
Toimintaa ohjaavina oppimiskäsityksinä mainittiin erityisesti elinikäinen
oppiminen, humanistinen oppimiskäsitys sekä tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys. Osaamisen kehittäminen eli yksilön oppimisprosessi sekä
osaamisen tuottaminen eli toimijoiden tarjoamat osaamisen kehittymistä
tukevat toimenpiteet ovat koko työskentelyjakson tai muun palvelun ajan
vuorovaikutuksessa keskenään.
5.1.4 Osaamisen tuottamisen konteksti
Osaamisen kehittämistä mahdollistetaan rakenteellisesti yhteistyön, ilmapiirin sekä organisaation strategian kautta. Nämä ovat keskeisiä oppimisen
tuottamisen kontekstitekijöitä välityömarkkinoilla ja liittyvät osaltaan myös
laajempaan oppimisympäristöön (ks. esim. kuvio 6). Yhteistyö tapahtuu
alueellisen ja valtakunnallisen vaikuttamis- ja kehittämistyön kautta, tiedon
keräämisen ja välittämisen kautta sekä verkostomaisen työotteen ja oppi
laitosyhteistyön muodossa. Osaamisen kehittämisen ja tuottamisen ilmapiirin
luovat pitkäjänteisyys ja luottamuksen rakentaminen, koulutusmyönteisyys
ja jatkuvan oppimisen kulttuuri, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys, vertaistuki
sekä itseohjautuvuus. Strategian osalta johdon tuki, koko organisaation laajuinen tahtotila sekä vahva imago mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja
tuottamisen rakenteellisesti.
5.1.5 Julkiset palvelut ja tukimuodot
Välityömarkkinoiden ja julkisten palveluiden välinen suhde on haastattelujen
perusteella varsin kiinteä. Välityömarkkinoilla hyödynnetään julkisia tukia
sekä palveluita ja toisaalta julkisista palveluista ohjataan yksilöitä välityömarkkinoiden palveluihin, joissa tuotetaan osaamista.
Välityömarkkinatoimijoiden osaamista kehittävässä toiminnassa hyödynnetään erityisesti Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.
TE-hallinnon palveluista hyödynnetään palkkatuettua työtä, koulutus- ja
oppisopimusta, työhönvalmennusta sekä työkokeilua. Kaupungin tai kunnan
puolelta hyödynnetään kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.
Myös alueelliset verkostot sekä oppilaitokset ja paikalliset yritykset ovat merkittävässä roolissa osaamisen kehittämisen tukemisessa.
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5.2 Osaamisen tuottamisen vaikutukset
Haastattelujen perusteella osaamisen tuottaminen välityömarkkinoilla on
tarvelähtöistä ja monipuolista. Sekä tavoitteet että toiminta pyritään rakentamaan yksilölähtöisesti, vaikka tietyt periaatteet toistuvat hyvin saman
kaltaisina lähes kaikessa osaamisen tuottamisessa. Miten osaamisen tuottamisessa onnistutaan? Mitä hyötyjä yksilöt osaamisen tuottamisesta saavat ja
millä tavalla osaamisen tuottaminen voi muuttaa heidän työelämäpolkujaan
ja vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa? Seuraavaksi pyrimme haastattelujen
sekä aiemmin välityömarkkinoilla kerätyn vaikuttavuustiedon perusteella
vastaamaan näihin kysymyksiin ja arvioimaan, millaisia tuloksia ja vaikutuksia osaamisen tuottamisesta välityömarkkinoilla syntyy. Käytännössä
arviot muodostuvat osallistujilta kerätyn palautteen sekä osaamisen tuottajien subjektiivisten näkemysten pohjalta.
5.2.1 Osallistujat kokevat toiminnan vaikuttavana
Haastatteluissa kerrottiin, että osallistujilta saatu palaute on ollut pääosin
hyvin myönteistä. Osallistujat ovat ilmaisseet kiitollisuutensa siitä, että ovat
saaneet olla osallisena yhteisössä. Lisäksi osallistujat ovat kokeneet saaneensa arvokasta kohtelua sekä tunteneet itsensä yhteiskunnan jäseneksi, osa
jopa ensimmäistä kertaa elämässään. Osallistujat ovat kokeneet, että toiminta on tukenut heidän elämänsä etenemistä positiiviseen suuntaan ja lähes
kaikki suosittelisivat toimintaa muille.
Palautteesta nousevat arviot tuovat jälleen esiin myös edellä kuvatut välityömarkkinoiden oppimisen tuottamisen tavoitteet. Kun palautetta suhteutetaan tavoitteisiin, näyttäytyy osaamisen tuottamisen toiminta varsin vaikuttavana. Keskeistä tässäkin on havaita, että oppimisprosessit välityömarkkinoilla ovat moninaisia ja liittyvät usein työmarkkinaosaamisen lisäksi myös
elämänhallintaan ja muun perustavan tason osaamiseen.
Palautteen mukaan osallistujat ovat pääsääntöisesti kokeneet osaamisen kehittämisen merkityksellisenä ja monilla alueilla toiminnan tarpeellisuutta kuvaa
asiakasmäärien kasvu viime vuosina. Osallistujien palautteen kerääminen osaamisen kehittämisen näkökulmasta ei ole ollut systemaattista, vaan usein epävirallisesti kerättyä. Välityömarkkinakentän eri toiminta-alueilla kuten työpajakentällä vaikuttavuustietoa kerätään kuitenkin vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston toimesta sekä sosiaalisen vahvistumisen mittarin,
Sovarin (Kinnunen 2019), kautta, joka tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja
valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutuksista.
Tarkemman vaikuttavuustiedon saaminen koko välityömarkkinakentältä edellyttää kuitenkin jatkossa systemaattisempaa ja tutkimuksellisempaa arviointiotetta.
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Pitkäaikaistyöttömän minäpystyvyyden vahvistuminen ja
työllistyminen
Aalto oli toiminut 20 vuotta kirjanpitäjänä, mutta äkillisten YT-neuvotte
lujen takia hän menetti pitkäaikaisen työpaikkansa. Työttömyys oli kova
paikka Aallolle, erityisesti työyhteisön tuen menetys tuntui vaikealta.
Monista kymmenistä työhakemuksista huolimatta Aalto oli päässyt vain
pariin työhaastatteluun ja vuoden jälkeen hänen itsetuntonsa ja
työnhaun motivaatio alkoivat olla koetuksella. Vuoden työttömyysjakson
jälkeen Aalto pääsi kuitenkin TE-palveluiden kautta paikallisen välityö
markkinatoimijan palkkatuettuun työhön. Alkukeskustelussa Aalto asetti
työ- ja yksilövalmentajan kanssa tavoitteet työskentelyjaksolle. Työ- ja
yksilövalmentaja tekivät havaintoja hänen aikaisemmasta osaamises
taan sekä työskentelyjakson aikana karttuneesta osaamisesta. Aalto
nautti siitä, että sai olla taas osa työyhteisöä ja kehittää osaamistaan.
Puolen vuoden työskentelyjakson aikana esihenkilö ja valmentaja
huomasivat merkittävän muutoksen hänen olemuksessaan. Aallosta
huokui minäpystyvyyden tunne, hänen ryhtinsä oli suora ja hymy oli
herkässä. Työskentelyjakson aikana hän tajusi, että ei enää halunnut
palata kirjanpitäjän ammattiin. Hän oli aina nauttinut ruoanlaitoista,
mutta ei koskaan ollut kuvitellut ryhtyvänsä kokiksi. Työskentelyjakson
aikana hän pääsi kuitenkin järjestön ylläpitämään henkilöstöravinto
laan harjoittelemaan keittiötyötä ja oli lähes huomaamattaan suoritta
nut ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osia. Työskentelyjakson
jälkeen Aalto pääsi oppisopimuskoulutuksen kautta paikalliseen
ravintolaan, jossa hän pystyi suorittamaan puuttuvat tutkinnon osat.
Oppisopimuskoulutuksen jälkeen luonteva askel oli jatkaa työskentelyä
samassa ravintolassa ja Aalto oli onnellinen hyväksyessään tarjouksen
vakituisesta kokin paikasta.

5.2.2 Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset – tuottajanäkökulma
Yleisellä tasolla toimijat arvioivat välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisen saavan aikaan monenlaisia lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Haastatteluissa mainittuja vaikutuksia ovat muun muassa työllistymisen ja kouluttautumisen edistäminen ja edistyminen, elämänlaadun parantuminen,
vähentynyt yhteiskunnallisten (julkisten) palveluiden tarve sekä erinäiset
muut laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset.

68

Työllistymisen ja kouluttautumisen edistäminen näkyy esimerkiksi välittömänä hyötynä yksilön tuettuun työllistymiseen tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen, joka heijastuu positiivisesti myös yksilön taloudelliseen
tilanteeseen. Voidaankin puhua siis myös työllisyyden ja koulutuksen edistymisestä ja niistä seuraavista positiivista ulkoisvaikutuksista. Toiminnan
vaikutukset näkyvät lisäksi osaamisen sanoittamisena, eli yksilö tiedostaa
oman osaamisensa ja osaa sanoittaa sen esimerkiksi potentiaaliselle työn
antajalle, ja sellaisena osaamisen kehittämisenä, joka mahdollistaa työllistymisen ja kouluttautumisen.
Haastattelujen perusteella osaamisen tuottamisen vaikutukset ovat usein
hyvin yksilöllisiä arjen pienistä helpotuksista tutkintojen ja tutkinnon osien
suorittamiseen. Pidemmällä aikavälillä voimavarojen vahvistuminen ja
opintosuoritukset näkyvät yksilötasolla koulutustason nostamisena sekä
opintojen keskeyttämisen vähentymisenä.
Haastateltavat arvioivat, että elämänlaadun parantuminen näkyy yksilöiden hyvinvoinnin vahvistumisena esimerkiksi ulkoisen olemuksen kohentumisena ja toimintakyvyn vahvistumisena, yksilöllisen (työelämä)polun etenemisenä, voimaantumisen kokemuksena, minäpystyvyyden vahvistumisena
sekä yhteisöön kuulumisen tunteen vahvistumisena. Eräs haastatelluista
toimijoista sanoi, että minäpystyvyyden tunne ja vahvistuneet voimavarat
ovat kuin rahaa pankissa. Ne kantavat ja tukevat yksilön polkua vielä pitkään
työjakson tai muun palvelun jälkeenkin. Lisäksi onnistumisen kokemuksien
jakaminen muille herättää toivoa positiivisista tulevaisuudennäkymistä. Näiden yksilöllisten, laadullisten vaikutusten kvantifiointi voi olla hyvin vaikeaa
eikä makrotason vaikutusten (esim. työllistyminen) seuraaminen ja arviointi välttämättä riitä tavoittamaan näitä. Lisäksi voidaan kysyä, onko yksilöllisten vaikutuksien mittaaminen järkevää suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin. Nämä yksilölliset ja laadulliset vaikutukset voivat olla kuitenkin
yhteiskunnan kannalta yhtä merkittäviä kuin kvantifioidut tulokset esimerkiksi työllistymiseen liittyen.
Edellä mainitut vaikutukset ovat suoraan tai melko suoraan osaamisen
tuottamisen toimiin yhdistettävissä. Sen lisäksi haastateltavat arvioivat, että
toiminta tuottaa positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä. Pitkän aikavälin yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät muun muassa
syrjäytymisen ennaltaehkäisemisenä, rikollisuuden vähentymisenä, välityömarkkinoihin liittyvien ennakkoluulojen murtamisena, rakenteellisten esteiden
poistamisena sekä vähentyneenä (erikois-)sairaalahoidon tarpeena. Tieteellistä tietoa mainituista vaikutuksista on kuitenkin toistaiseksi saatavilla vähän.
Haastatteluissa ilmenikin, että toiminnan vaikuttavuutta on hankala mitata erityisesti sen jälkeen, kun työjaksosta tai palvelusta on kulunut yli puoli
vuotta. Työjakson tai muun palvelun jälkeen yksilön tilanteeseen vaikuttaa
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moni toiminnasta ja sen tuloksista riippumaton tekijä. Tämän takia moni
toimija ei ole kerännyt tietoa toiminnan lyhyen tai pitkän aikavälin vaikutuksista. Yksi toimija kertoi, että heille ainoa luotettava mittari on tieto siitä,
mihin yksilö sijoittuu välittömästi työjakson tai muun palvelun jälkeen. Kiristyneen tietosuojalain myötä jatkopolkujen seuraaminen on välityö
markkinatoimijoille entistä hankalampaa. Pitää myös huomioida, että toiminnan vaikutukset korreloivat aina työmarkkinatilanteen kanssa. Esimerkiksi koronan myötä, vuoden 2020 työjaksojen tai muiden palveluiden jälkeen
avoimille työmarkkinoille työllistyneiden määrä oli huomattavasti pienempi
kuin vuonna 2019. Myös alueellisten erojen huomiointi on tärkeää. Yksi toimijoista totesi, että laadulliselle työlle on hankala löytää laadullisia mittareita, jotka olisivat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.

Rikostaustaisesta kokemusasiantuntijaksi
10 vuoden vankeustuomion aikana Kukka suoritti puualan ammatti
tutkinnon osia, mutta ei ehtinyt saada koko tutkintoa valmiiksi.
Vankeusrangaistuksen päätyttyä Kukka siirtyi paikallisen välityö
markkinatoimijan kuntouttavaan toimintaan ja sai samalla toiminnan
kautta itselleen asunnon. Kuntouttavan toiminnan aikana Kukka suoritti
loput puualan ammattitutkinnon osat ja pääsi työvalmentajan verkosto
jen kautta löytyneeseen yritykseen työhaastatteluun. Yritys luotti paikal
lisen välityömarkkinatoimijan kuntouttavan toiminnan vaikuttavuuteen
ja näki Kukassa paljon potentiaalia. Kukka sai ensin vuoden määrä
aikaisen työsopimuksen, jonka jälkeen hän sai vakituisen työpaikan.
Kuntouttavan toiminnan aikana Kukka suoritti myös kokemusasian
tuntijakoulutuksen ja vakituisen työn ohella hän kiertää välityö
markkinatoimijoiden palveluissa kertomassa omasta polustaan ja
näin tukemalla muita ihmisiä rikollisen ajattelutavan muuttamisessa.

5.2.3 Vaikuttavuus syntyy yksilölähtöisestä mutta
yhteisöllisestä oppimisen tuottamisen prosessista
Haastateltavat pohtivat myös osaamisen tuottamisen onnistumisen edellytyksiä. Verkostomainen työote sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä nähtiin
haastatteluissa yhtenä keskeisenä tekijänä onnistumiselle. Lisäksi pitkäkestoinen tarpeenmukainen tuki sekä rinnalla kulkeminen nähtiin tekijänä yksilön minäpystyvyyden sekä motivaation vahvistamiselle, yksilön
osaamisen sanoittamiselle sekä joustavien jatkopolkujen rakentamiselle.
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Rakenteellisista tekijöistä yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, henkilöstön osaamisen tukeminen sekä johdon tuki ja koko organisaation tahtotila ovat merkittäviä tekijöitä onnistumiselle.

5.3 Välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisen
rajallisuuden seuraukset ja kustannukset
Pyrimme haastattelujen kautta arvioimaan alustavasti myös sitä, mitä välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisen prosessien rajallisuudesta tai niiden
puuttumisesta kokonaan voisi seurata. Tämä liittyi Sitran Millä hinnalla
-julkaisun pyrkimykseen valottaa osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannuksia (Jämsén ja Ranki 2021). Kuten edellä kuvattiin, välityömarkkinoilla tehty osaamisen tuottaminen voi saada aikaan monia positiivisia vaikutuksia sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnassa. Vaikka kattavaa
vaikuttavuustietoa ja arviointitutkimusta toiminnasta on toistaiseksi vähän,
osaamisen tuottamisen prosessit ovat monin paikoin pitkälle hiottuja, ihmisten tarpeet huomioivia ja asetettuja tavoitteita kohti määrätietoisesti pyrkiviä.
Jos toimintaa ei olisi tai sitä olisi vähemmän, harvempi saisi tarpeidensa
mukaista tukea ja palvelua.
Yksi kiinnostava toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyvä kysymys on sen saatavuus – eli kuinka moni saa tarpeidensa mukaista palvelua
ja kuinka moni mahdollisesti jää sellaisen ulkopuolelle. Pohdimme haastattelujen pohjalta osaamisen tuottamisen prosessien saatavuutta ja sitä, millä
tavalla välityömarkkinoiden osaamisen tuottaminen tällä hetkellä vastaa
olemassa olevaan kokonaistarpeeseen. Lopuksi pohdimme yleisesti vielä tarkemmin niitä mahdollisia negatiivisia suoria vaikutuksia, joita välityö
markkinoiden osaamisen tuottamisen puuttuminen voisi saada aikaan.
5.3.1 Osaamisen tuottamisen palveluiden saatavuus
Toiminnan saatavuuden osalta haastatellut toimijat ovat saaneet vaihtelevaa
palautetta. Ne yksilöt, jotka ovat jo toiminnassa mukana kokevat, että toiminnan
piiriin on helppo päästä. Välityömarkkinatoimijat kuitenkin tiedostavat, että
toiminnan ulkopuolelta löytyy yksilöitä, joilla ei ole tarvittavia voimavaroja
hakea toiminnan piiriin. Lisäksi tietosuojalaki hankaloittaa näiden ihmisten
löytämistä ja heidän tilanteensa kartoittamista. Kaikille halukkaille ei myöskään
aina löydy resursseja ja paikkaa palveluista, ja moni joutuu olemaan vuoden
työttömänä ennen kuin heillä on edes mahdollisuus ohjautua palveluiden
piiriin. Usein nopeampi pääsy palveluun vähentäisi palvelun ulkopuolelle
jäämisen haitallisia vaikutuksia kuten yksinäisyyttä ja pitkäaikaistyöttö-
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myyttä ja täten mahdollistaisi nopeamman positiivisen muutoksen yksilön
polulla.
Osaamisen tuottamisen toimijat tiedostavat myös puutteita toiminnan
tunnettavuudessa kohderyhmän kesken. Yhteenvetona voidaan siis todeta,
että kaikki, jotka siitä hyötyisivät, eivät vielä saa tarvitsemaansa osaamisen
tuottamisen palvelua ja tukea oppimisprosessiinsa välityömarkkinoilta.
Yhtenä saatavuutta parantavana keinona nähdään alueellisen palvelu
kartan luominen, sillä toimijat kokevat välityömarkkinakentän osittain hajanaisena verkkona. Erityisesti tietosuojalain kiristyttyä saattaen vaihtaminen
on merkittävässä roolissa asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen. Saattaen
vaihtaminen näkyy esimerkiksi kolmikantakeskusteluina oppilaitoksen, toimijan sekä yksilön välillä. Lisäksi palveluiden saatavuutta voitaisiin parantaa
työvalmennusta vahvistamalla sekä erilaisia jatkopolkuja selvittämällä. Toimijat nostivat esille myös yhteiset resurssit toimijoiden välillä sekä toimijoiden välisen tiedonsiirron kehittämisen sekä rahoituksen koordinoinnin tarpeen. Lisäksi tarvitaan resursseja, jotta voidaan vahvistaa henkilöstön osaamista ja kehittää organisaation toimintatapoja tukemaan opinnollistamista
ja osaamisen tunnistamista.
5.3.2 Kumulatiiviset yhteiskunnalliset kustannukset ja haitat
Haastattelujen perusteella ja osaamisen kehittämisen sekä tuottamisen yleisempiin tavoitteisiin peilaten voidaan vielä haarukoida mahdollisia välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisen laiminlyönnin kustannuksia ja haittoja,
jotka pidemmän päälle heijastuvat laajemmin yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Haastattelujen perusteella voidaan tehdä oletus, että mikäli tätä työtä tehtäisiin vähemmän (tai ei ollenkaan):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tukea elämän eri osa-alueilla ilmenevien haasteiden kohtaamiseen olisi
saatavilla vähemmän
yksilöllinen elämänhallintaitojen kehittäminen olisi vähäisempää
työllistyminen olisi monelle vaikeampaa
rikollistaustan taakse jättäminen olisi harvinaisempaa
ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia suoritettaisiin vähemmän
jatkopolkuja koulutukseen ja työllistymiseen olisi tarjolla vähemmän
yksinäisyys ja syrjään joutuminen olisi yleisempää
luottamus yhteisöön ja muihin ihmisiin olisi vähäisempää
yhdenvertaisuus (työmarkkinoilla ja työelämässä) toteutuisi huonommin.

Selvitystyön pohjalta on mahdotonta sanoa, missä suhteessa osaamisen tuottamisen lisääminen välityömarkkinoilla nykytasosta voisi vielä vähentää näitä
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haittoja. Tämä edellyttää yksityiskohtaisempaa ja eri toimenpiteisiin pureutuvaa arviointitutkimusta sekä tarkempaa tietoa siitä, kuinka moni edelleen jää
tarvitsemastaan tuesta paitsi. Myös laajempien yhteiskunnallisten vaikutusketjujen hahmottaminen on edelleen vaikeaa. Joka tapauksessa haastattelujen
pohjalta piirtynyt kuva on se, että nykyiselläänkin välityömarkkinoiden osaamisen tuottaminen pystyy toimijoiden arvion mukaan vähentämään pitkän
aikavälin yhteiskunnallisia haittoja. Työn vaikuttavuutta on lisäksi mahdollista entisestään parantaa muun muassa eri toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla ja hyviä käytäntöjä entistä laajemmin hyödyntämällä.

5.4 Muutostoiveet julkiselle sektorille
Vaikka haastatellut toimijat kokevat, että välityömarkkinoilla tapahtuvan osaamisen kehittämisen ja tuottamisen tärkeys ymmärretään koko ajan paremmin,
yhteiskunnallisen toimijuuden tukeminen ja tunnustaminen mahdollistaisi
osaamisen kehittämisen palveluiden tarjoamisen vielä nykyistä laajemmalle
kohderyhmälle. Seuraavaksi tarkastelemme miten oppilaitosyhteistyötä sekä
rahoitusta vahvistamalla, tukirakenteita ja linjauksia uudelleenarvioimalla
sekä yhteiskunnallista toimijuutta tukemalla välityömarkkinoilla tapahtuvaa
osaamisen kehittämisen toimintaa voidaan laajentaa ja vahvistaa entisestään.
5.4.1 Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen
Välityömarkkinatoimijat tekevät laaja-alaista yhteistyötä osaamisen kehittämisen vahvistamiseksi niin kunnallisella, alueellisella kuin myös valta
kunnallisella tasolla. Erityisesti oppilaitosyhteistyö on merkittävässä roolissa osaamisen tunnistamisen kannalta. Esimerkiksi työpaja voi toimia vaihtoehtoisena oppimisympäristönä oppilaitoksessa suoritettavien opintojen
aikana ja tarjota oppimiselle erilaisen oppimisympäristön ja yksilöllistä tukea4. Osaamisen tuottamiseen tarvitaan välityömarkkinatoimijoiden tarjoamien epävirallisten oppimisympäristöjen sekä osaamisen kehittämisten
mahdollisuuksien tunnustamista ja virallistamista valtakunnallisesti. Osa
haastatelluista toimijoista kokee oppilaitosyhteistyössä näkyvät hallinnolliset
rakenteet haitallisina yksilön osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Vaikka
aiemmin kertynyt osaaminen tulisi aina tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan hyväksi lukea, toimijat mainitsivat tilanteita, joissa yksilö on joutunut
suorittamaan työskentelyjakson tai muun palvelun aikana kerättyä osaamista
4

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa laissa, HE 173/2020 vp, työpajat nostetaan esille muina oppimis
ympäristöinä (Eduskunta 2021).
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vastaavat opinnot uudestaan sillä oppilaitos ei ole hyväksynyt aiemmin kertynyttä osaamista. Toimijat kokevat, että oppilaitosoikeuksien myöntäminen
vakiintuneemmille välityömarkkinatoimijoille mahdollistaisi laaja-alaisemman osaamisen kehittämisen yhteiskunnallisesti sekä tukisi osaamisen tunnistamisen systematisointia.
5.4.2 Toiminnan taloudellinen turvaaminen
Pysyvä toiminnan rahoitus luo turvaa ennen kaikkea välityömarkkinakentän
toimintaan osallistuville yksilöille sekä mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen
kehittämisen myös tulevaisuudessa. Välityömarkkinoiden kohderyhmät tarvitsevat keskimäärin enemmän yksilöllistä valmennusta kuin esimerkiksi suoraan avoimilla työmarkkinoilla työskentelevät tai töitä etsivät. Lisäksi tarvitaan
taloudellista tukea kehittämis-, koulutus-, sekä opinnollistamisen resursseihin
valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tärkeänä nähdään myös valtakunnallinen
linjaus vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen, kuten työpajojen sekä oppi
laitosten välisen sopimuksenteon yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi.
5.4.3 Tukirakenteiden ja linjauksien uudelleenarviointi
Välityömarkkinoilla tiedostetaan hyvin saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja
osataan esittää keinoja sen lisäämiseksi. Ohjaavat eli palveluihin lähettävät
tahot ovat vahvasti yhteyksissä saatavuuden parantamiseen. Haastateltujen
mukaan ennen kaikkea pitää varmistaa, että esimerkiksi TE-toimisto ja kuntien ohjaavat yksiköt ovat kaikille välityömarkkinoiden kohderyhmille näkyvillä, helposti saavutettavissa ja ohjaavat tahot ovat tietoisia kaikista alueen
välityömarkkinatoimijoista.
Haastatteluissa tuli esiin, että yhteiskunnan tukirakenteet ja TE-toimiston
linjaukset voivat vaikeuttaa yksilön kokonaisvaltaisiin tarpeisiin vastaamista. Haastatellut toimijat mainitsivat erilaisia tilanteita, joissa yksilön toimeentulon kannalta tärkeitä etuuksia on katkaistu, kun on selvitetty yksilön
oikeutta etuuteen esimerkiksi tilanteessa, jossa palvelun aikana osaamista
osoitetaan näytöin. Kannustinloukut sekä tukirakenteet olisi syytä arvioida
uudelleen ja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta osaamisen kehittäminen olisi
rakenteellisesti kaikille mahdollista. Lisäksi tarvelähtöisyys pitäisi huomioida myös ohjauksen ympärivuotisuudessa – yksilöillä pitäisi olla mahdollisuus
ohjautua palveluihin myös lomakausina, jolloin moni ohjaava taho on yleensä kiinni. Saatavuudessa pitäisi huomioida myös alueelliset erot ja mahdollistaa yhdenvertaiset rakenteet myös väestökeskittymien ulkopuolella. Lisäksi toimijat mainitsivat tulkkauspalveluiden tarpeen maahanmuuttajataustaisille asiakkaille erityisesti sähköisen asioinnin sujuvoittamiseen.
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Korona-aikana TE-toimiston ohjauspalveluiden resurssipula on aiheuttanut useammalle haastatellulle toimijalle ennakoitavuusongelmia – toimijoilla olisi tilaa uusille osallistujille, mutta TE-toimisto ei ole pystynyt ohjaamaan
ihmisiä toiminnan piiriin.
5.4.4 Yhteiskunnallisen toimijuuden tunnustaminen
Välityömarkkinatoimijoilla on pitkä historia osaamisen kehittämisessä ja
tuottamisessa. Toimijoiden osaamisen tuottamisen toiminta on vakiintunutta ja vuosien aikana toimijat ovat kehittäneet useita hyväksi todettuja
käytäntöjä ja toimintamalleja (ks. liite 2).
Opinnollistaminen on keskeinen keino välityömarkkinatoimijoiden osaamisen tuottamisessa. Työpajatoiminnan opinnollistaminen on valtakunnallisesti vakiintunutta ja yli puolet työpajoista (58%) on tunnistanut oppimisympäristönsä opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston 2019
raportin mukaan. Lisäksi 41% työpajoista antoi valmentautujilleen osaamistodistuksen vuonna 2019 (Into 2021).
Yhteiskunnallisena toimijana, moni välityömarkkinatoimija tarjoaa palveluita, jotka vastaavat yksilöiden perustarpeisiin ja mahdollistavat niiden
turvaamisen. Tästä esimerkkinä erilaiset asunnottomuuteen liittyvät hankkeet
ja palvelut sekä ruokakassien jakaminen. Tällaiset kynnyksettömät palvelut
ovat merkityksellisiä yksilöiden kuntoutumisen kannalta. Eräs toimija mainitsi, kuinka näiden palveluiden tarkoituksena on poistaa tai ainakin vähentää sitä häpeän tunnetta, jota moni toimintaan ohjautunut yksilö on joutunut
elämässään kokemaan.
Edellä mainitut sekä lukuisat muut hyväksi todetut käytännöt ja toiminta
mallit ovat kuitenkin jääneet lähinnä välityömarkkinakentän sisäiseen tietoisuuteen. Vaikka välityömarkkinoilla tapahtuvan osaamisen kehittämisen
tunnettavuutta vahvistetaan valtakunnallisen kehittämis- ja vaikuttamistyön
kautta, toimijat kokevat, että välityömarkkinatoimijoiden osaamisen kehittämisen toimintaa ei hyödynnetä valtakunnallisella tasolla niin hyvin kuin
olisi mahdollista. Haastatellut toimijat toivovat vahvempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua sekä päättäjiltä läpinäkyvyyttä välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen toimintaan vaikuttavien prosessien kulusta. Lisäksi toimijat kokevat, että tarvitaan laajempaa yhteistyötä yli sektoreiden sekä selkeämpiä rooleja ja sopimuksia eri toimijoiden välille. Välityömarkkinoilla
tapahtuvan osaamisen kehittämisen ja tuottamisen toiminnan tunnistaminen
ja laaja-alainen tukeminen mahdollistaisi osaamisen tuottamisen entistä
laajemmalle kohderyhmälle. Haastatellut toimijat kokevat, että tämä onnistuu asettamalla valtakunnallisia osaamisen kehittämisen osatavoitteita sekä
vahvistamalla päätöksenteon tahtotilaa.
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Johtopäätökset
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6 Johtopäätökset

T

osaamisen kehittämistä välityömarkkinoilla. Suomessa välityömarkkinatoiminnalle on jo pitkät perinteet,
mutta toistaiseksi välityömarkkinoita ei ole ymmärretty keskeisenä
osaamisen kehittämisen paikkana tai toimintakenttänä. Kuitenkin
välityömarkkinoiden arjessa osaamisen kehittämiseen panostetaan runsaasti, ihmisten yksilöllistä oppimista tuetaan laajasti ja monenlaista osaamista
pyritään määrätietoisesti vahvistamaan.
Olemme määritelleet osaamisen kehittämisen välityömarkkinoilla tarve- ja
yksilölähtöiseksi osaamisen tuottamiseksi. Välityömarkkinoiden toimintakulttuuri tukee jatkuvan oppimisen ideaa, korostaa erityisesti yksilölähtöistä tavoitteiden asettamista sekä tarvelähtöistä tukea. Tästä muodostuu osaamisen tuottamisen perusta välityömarkkinoilla.
Osaamisen tuottamista tehdään välityömarkkinoilla eri puolella Suomea
ja eri kohderyhmien kanssa niin, että toiminnan kattavuus ja saatavuus on
hyvää. Selvityksemme perusteella myös välityömarkkinatoimijat pitävät
toimintaa vaikuttavana ja näkevät, että sille asetettuja tavoitteita saavutetaan
varsin hyvin. Välityömarkkinatoimijat kuitenkin kokevat, että osaamisen
kehittämisen toimintaa ei hyödynnetä valtakunnallisella tasolla niin hyvin
kuin olisi mahdollista. Näin on siitäkin huolimatta, että välityömarkkinoilla
tapahtuvan osaamisen kehittämisen tunnettavuutta on pyritty vahvistamaan
viime vuosina valtakunnallisen kehittämis- ja vaikuttamistyön kautta.
Haastateltujen välityömarkkinatoimijoiden mukaan osaamisen tuottaminen välityömarkkinoilla tavoittaa ihmisiä, jotka voisivat muuten jäädä jatkuvan osaamisen kehittämisen ulkopuolelle. Juuri siksi välityömarkkinoilla on
tärkeä rooli kansallisen osaamisen kehittämisen kentällä.
Välityömarkkinoilla osaamisen tuottamisessa korostuvat sekä yksilön tarpeiden näkökulma että yhteiskunnallisen toimijuuden näkökulma. Yksilö
näkökulmasta tavoitellaan oppimistuloksia, jotka nousevat yksilön tilanteesta ja toimintakyvystä sekä yhteisön ja yhteiskunnan vaatimuksista. On tärkeää
huomioida, että oppiminen ja välittömistä tarpeista huolehtiminen voivat
ARKASTELIMME TÄSSÄ JULKAISUSSA
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tapahtua samanaikaisesti – arjen rakenteet luovat esimerkiksi toivoa tulevaisuuteen ja tukevat yksilön kuntoutumista.
Yhteiskunnallisen toimijuuden tavoitekokonaisuus osaamisen tuottamisessa tähtää puolestaan yksilön voimaantumiseen, ja se luo edellytykset osallisuudelle sekä yhdenvertaisuudelle. Voidaan todeta, että välityömarkkinoilla yksilöllisten elämänhallintataitojen sekä minäpystyvyyden vahvistaminen
voi olla yksilötasolla yhtä merkittävä tulos, kuin työllistyminen tai koulutukseen pääsy. Keskeistä osaamisen tuottamisessa välityömarkkinoilla on kuitenkin eteenpäin pyrkiminen, mikä yksilötasolla tarkoittaa sekä parempaa
hyvinvointia että parempaa työmarkkina-asemaa.
Osaamisen tuottamiseen välityömarkkinoilla tulee kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, koska sen avulla voidaan saada aikaan monia
positiivisia vaikutuksia sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnassa.
Kattavaa vaikuttavuustietoa koko välityömarkkinakentältä on toistaiseksi
valitettavan vähän. Tehtyjen haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että
osaamisen tuottamisen prosessit ovat monin paikoin pitkälle hiottuja, ihmisten tarpeet huomioivia ja asetettuja tavoitteita kohti määrätietoisesti pyrkiviä.
Lisäksi pitää muistaa, että minäpystyvyyden tunne ja vahvistuneet voimavarat
ovat kuin rahaa pankissa. Ne kantavat ja tukevat yksilön polkua vielä pitkään
työjakson tai muun palvelun jälkeenkin. Vaikka näitä yksilöllisiä ja laadullisia vaikutuksia on hankala mitata tai ainakin mittaaminen harvoin kohdistetaan niihin, vaikutukset voivat olla kuitenkin yhteiskunnan kannalta yhtä
merkittäviä kuin kvantifioidut tulokset esimerkiksi työllistymiseen liittyen.
Haastateltujen toimijoiden esiin tuomat keskeisimmät kehittämisehdotukset kohdentuvat julkisen sektorin rooliin. Osaamisen tuottamiseen tarvitaan välityömarkkinatoimijoiden tarjoamien epävirallisten oppimisympäristöjen sekä osaamisen kehittämisten mahdollisuuksien tunnustamista ja virallistamista valtakunnallisesti. Oppilaitosoikeuksien myöntäminen vakiintuneemmille välityömarkkinatoimijoille mahdollistaisi laaja-alaisemman
osaamisen kehittämisen yhteiskunnallisesti sekä tukisi osaamisen tunnistamisen systematisointia. Toimijat toivovat taloudellista tukea kehittämis-,
koulutus-, sekä opinnollistamisen resursseihin. Lisäksi tarvitaan valtakunnallinen linjaus vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen, kuten työpajojen sekä
oppilaitosten välisen sopimuksenteon yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi. Jotta osaamisen kehittäminen olisi rakenteellisesti kaikille mahdollista ja tukisi yksilön tarpeita kokonaisvaltaisesti, yhteiskunnan kannustinloukut
sekä tukirakenteet olisi syytä arvioida uudelleen ja tehdä tarvittavia muutoksia. Lisäksi tarvitaan vahvempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua sekä laajempaa yhteistyötä yli sektoreiden.
Jos välityömarkkinatoimintaa ei olisi tai sitä olisi vähemmän, harvempi
saisi tarpeidensa mukaista tukea ja palvelua. Haastateltavat toivat esiin nä-
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kemyksiä toiminnan yhteiskunnallista hyödyistä. Heidän kokemuksensa
mukaan pitkän aikavälin yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät muun muassa syrjäytymisen ennaltaehkäisemisenä, rikollisuuden vähentymisenä, rakenteellisten esteiden hallintana sekä vähentyneenä terveydenhuollon palvelujen tarpeena. Tällöin monet suorat ja positiiviset vaikutukset ihmisten
tilanteisiin jäisivät toteutumatta. Jos ajatellaan, että näillä vaikutuksilla on
pidemmän päälle merkitystä ihmisten työmarkkinatilanteeseen, toiminta
kykyyn sekä osallisuuteen, voi välityömarkkinoilla tapahtuvalla osaamisen
tuottamisella olla ymmärrettyä suurempi yhteiskunnallinen merkitys esimerkiksi työllisyysasteen ja kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Osaamisen
tuottamisen ja kehittämisen toimintaan välityömarkkinoilla kannattaa suunnata resursseja jatkossakin ja toimintaa kannattaa kehittää tarttumalla havaittuihin parannusehdotuksiin.
Selvityksemme pohjalta haluamme nostaa esiin yhdeksän erityistä huomioitavaa asiaa ja kehittämisideaa välityömarkkinoiden osaamisen tuottamisesta ja sen vahvistamisesta:

Osaamisen kehittäminen hyvinvointi-investointina
1) Hyvinvointitalouden näkökulmasta on tärkeää ymmärtää osaamisen merkitys
taloudellisena investointina, mutta myös elämänlaatuun vaikuttavana
hyvinvointi-investointina. Osaamisen tuottamisen avulla voidaan saavuttaa
tärkeitä tavoitteita, kuten osallisuuden vahvistuminen, joka on perustava tekijä
yhteiskunnallisen toimijuuden vahvistumisessa. Osaamisen kehittäminen on
tärkeää kohderyhmästä riippumatta.
2) Välityömarkkinoilla toimintaan osallistuvien jatkopolkujen varmistaminen on
hyvinvointi-investointi, jota kannattaa tehdä. Välityömarkkinoiden eetokseen
kuuluu eteenpäin pyrkiminen. Se koskee niin yksilöä kuin organisaatioita,
jotka välityömarkkinoilla palveluita sekä tukea tuottavat. Näkymä
paremmasta tulevaisuudesta, jonka osaamisen vahvistuminen mahdollistaa,
on jo sinällään voimavara. Kokemukset positiivisista siirtymistä ovat erittäin
tärkeitä.
3) Välityömarkkinat synnyttävät sosiaalisia innovaatioita osaamisen
kehittämisen kentällä. Välityömarkkinoilta voidaan löytää hyviä käytäntöjä
sovellettavaksi laajemmin yhteiskunnassa. Esimerkiksi välityömarkkinoiden
tapa integroida yksilön osaamisen kehittäminen yhteisen toiminnan sisälle
voisi olla hyvä käytäntö hyödynnettäväksi myös muualla.

81

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on
osaamisen tuottamista
4) Välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen on syytä jäsentää osaamisen
tuottamisena, jossa yksilöllisille oppimisprosesseille luodaan mahdollisuuksia
ja jossa niitä tuetaan tarvelähtöisesti. Tällainen jäsennys helpottaa toiminnan
hahmottamisessa sekä näkyväksi tekemisessä. Osaamisen kehittäminen on
keskeinen osa välityömarkkinoiden toimintaa ja sitä tehdään välityö
markkinoilla paljon, mutta sen sanoitus on usein jäänyt tekemättä.
5) Välityömarkkinoilla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä ja tuottamista tulisi
tutkia lisää. Osaamisen kehittämiseen liittyvä tutkimus painottuu nykyään
pääosin työkykyisten ja työsuhteissa olevien jatkuvaan oppisen
kehittämiseen, lapsiin ja nuoriin koulu- ja päiväkotikontekstissa sekä
organisaatioiden oppimiseen. Välityömarkkinoita koskeva akateeminen
tutkimus on ollut selvästi vähäisempää.
6) Osaamisen tuottamiseen löytyy välityömarkkinoilta hyviä ja jatkuvasti kehittyviä
toimintamalleja. On tärkeää, että toimintaa mallinnetaan jatkossakin, mikä
mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen ja toiminnan yhteiskehittämisen.

Näkökulmia osaamisen tuottamisen vahvistamiseen
7) Osaamisen kehittämisen tarkastelussa tulisi tunnistaa nykyistä paremmin
yhteisöllisen oppimisen merkitys yksilölähtöisen oppimisen rinnalla. Lisäksi
tulisi tunnistaa erilaisten oppijoiden tarpeet ja niihin vastaamiseksi tarvittavat
osaamisen tuottamisen tavat. Yksi yhteisölliseen oppimiseen liittyvä tekijä on
osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistaminen.
8) Tarvitaan lisää ymmärrystä työelämän rakenteista ja työllistymistä estävistä
mekanismeista. Avoimet työmarkkinat voidaan nähdä alentuneen työkyvyn
omaavien ihmisten näkökulmasta osin syrjäyttävinä rakenteina, kun
työmarkkinoille pyrkivän työ- tai toimintakyky ei vastaa työmarkkinoille
muodostuneita normeja. On tärkeää huomata, että työyhteisössä erilaisuus
on myös rikkaus ja voimme kaikki oppia jotain toinen toisiltamme.
9) Yhteistyötä osaamisen tuottamisessa voisi ja pitäisi vahvistaa nykyistä
laajemmalle. Esimerkiksi eri sairauksiin tai vammoihin keskittyneet järjestöt
voisivat tuoda kentälle uusia näkemyksiä välityömarkkinoiden osaamisen
kehittämisen toimintaan.
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välityömarkkinoilla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä osaamisen tuottamisen viitekehyksestä käsin. Näkemykset välityömarkkinoilla tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä on koottu välityömarkkinatoimijoilta. Tässä selvityksessä ei haastateltu asiakkaita ja osaamisen tuottamiseen osallistuvia henkilöitä ja siten heidän kokemuksensa osaamisen kehittämisestä jäävät tämän julkaisun ulkopuolelle. Jatkossa myös
asiakasnäkökulmaa osaamisen tuottamiseen on syytä tutkia.
Vaikka osaamisen kehittäminen usein tulkitaan yksilölähtöiseksi prosessiksi, on tarpeen huomioida myös ulkoisten tekijöiden vaikutus osaamisen
kehittämisessä. Osaamisen tuottamisen viitekehys korostaa nimenomaan
ulkoisten tekijöiden ja toimijoiden roolia oppimisen käynnistämisen tukemisessa ja motivaatiotekijöiden löytämisessä. Erityisesti sen rooli on merkittävä silloin kun omat voimavarat ja resurssit ovat syystä tai toisesta heikentyneet.
Osaamisen tuottaminen on integroitunut välityömarkkinatoimintaan sitä
ohjaavana periaatteena. Näin ollen siitä aiheutuvien kustannusten erottaminen muusta toiminnasta ei ole välttämättä mielekästä, kun toiminnan kustannusvaikuttavuutta arvioidaan. Elinikäinen oppiminen ja osaamisen jakaminen ovat tämän päivän keskeisimpiä työelämätaitoja. Osaamisen tuottamisen näkökulman integroiminen läpileikkaavasti organisaation toimintaan
soveltuu malliksi kaikissa työyhteisöissä tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisestä saatavat hyödyt voivat olla suuremmat silloin,
kun se on läsnä päivittäisissä toiminnoissa. Toivomme, että tämä julkaisu
haastaa pohtimaan osaamisen kehittämistä nykyistä laajemmin ja antaa
aineksia kehittää sitä tukevia osaamisen tuottamisen välineitä työelämään ja
koulutukseen tähtäävissä toimissa.
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T

ässä julkaisussa tarkastellaan välityömarkkinoilla tapahtuvaa
osaamisen kehittämistä. Välityömarkkinat eli yhteiskunnan alue
työssä olemisen ja työvoiman ulkopuolella olemisen välissä on
tärkeä osaamisen kehittämisen paikka. Välityömarkkinoilla osaamisen
kehittäminen näyttäytyy osaamisen tuottamisena, jossa yksilöille luodaan
heidän tarpeidensa mukaiset edellytykset oppimiseen ja osaamisen
kehittämiseen. Välityömarkkinoilla osaamisen tuottamisessa korostuvat
sekä yksilön tarpeiden näkökulma että yhteiskunnallisen toimijuuden
näkökulma. Haastateltujen välityömarkkinatoimijoiden mukaan osaa
misen tuottaminen välityömarkkinoilla tavoittaa ihmisiä, jotka voisivat
muuten jäädä jatkuvan osaamisen kehittämisen ulkopuolelle. Juuri siksi
välityömarkkinoilla on tärkeä rooli kansallisen osaamisen kehittämisen
kentällä.
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