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Työkompassi-projekti 
 
Loppuraportti 
 
kirjoittanut: Mikael Isomäki ja Heli Nieminen 
 
Tausta ja tavoitteet 
 
Projektin päätavoitteena on ollut kehittää ja vakiinnuttaa Jyvässeudulle maahanmuuttajille räätälöity 
tuetun työllistämisen malli. Projektin kohderyhmänä ovat olleet pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti 
työllistyvät työikäiset maahanmuuttajat, jotka ovat itse olleet kiinnostuneita työllistymään ja/tai 
hankkimaan koulutusta ja ovat katsoneet itse tarvitsevansa apua työllistymiseensä. Määrällisenä 
tavoitteena on ollut vuosittain työllistää 10–15 pitkäaikaistyötöntä tai vaikeasti työllistettävää 
maahanmuuttajaa.  
 
Työkompassi- projektin tarkoituksena on ollut tukea kohderyhmään kuuluvia 
työvalmennuspalvelun avulla. Työvalmennus on pitänyt sisällään henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen 
tuen työn ja/tai koulutuspaikan etsimisessä, työllistämisen tai koulutuksen alkaessa ja jatkuessa. 
Tarvittaessa tukea ja ohjausta on ollut tarkoitus antaa asiakkaiden lisäksi myös maahanmuuttajia 
työllistäville yrityksille työhön perehdyttämisessä. Pyrkimyksenä on ollut poistaa työyhteisön 
sisällä esiin nousevia esteitä ja mahdollistaa se, että asiakas pystyy säilyttämään työpaikkansa 
jatkossakin.  
 
Työkompassi- projekti on toiminnassaan hyödyntänyt tuetun työllistymisen mallia. Kyseinen malli 
on alun perin lähtöisin 1980-luvun Yhdysvalloista. Sen pyrkimyksenä oli integroida 
kehitysvammaisia henkilöitä yhteiskuntaan. Tuetun työllistymisen mallin takana on ajatus siitä, että 
kaikilla on oikeus tehdä työtä eikä vammaisuus, sairaus, etninen tausta tms. saa estää sitä. Mallissa 
henkilön työllistymistä pyritään viemään eteenpäin työvalmentajan avulla, joka auttaa asiakasta työ-
, harjoittelu- tai koulutuspaikan etsimisessä, työhön valmentautumisessa ja kaikessa siihen 
liittyvässä vielä mahdollisen työllistymisen jälkeenkin.  
 
Tuetun työllistymisen malli tuli Suomeen 1990- luvun puolivälissä, silloin kun Suomesta tuli 
Euroopan unionin jäsen. Tosin malli on juurtunut Suomeen todella hitaasti. Nykyään mallia 
käytetään maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien 
työllistymisessä.  Suomessa tuetun työllistymisen mallin pohjalta on noussut useita hankkeita. 
Vuonna 2001 kyseistä mallia alettiin soveltaa maahanmuuttajiin Majakka-Beacon (ESR Equal)- 
hankkeessa, Tässä pääkaupunkiseudulla ajalla 2001-2005 toimineessa hankkeessa kokeiltiin 
monipuolisesti keinoja, joilla maahanmuuttajia voitaisiin entistä paremmin tukea ja työllistää. 
Työkompassi- projektin vetäjä Mikael Isomäki toimi Majakka-Beacon (ESR Equal)- hankkeessa 
työvalmentajana ja tästä hän sai ajatuksen kokeilla samankaltaista mallia Jyvässeudulla. 
    
 
Toimijat ja rahoitus 
 
Tavoitteidensa ja päämääriensä saavuttamiseksi projekti on pyrkinyt tekemään tiivistä yhteistyötä 
Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan, Työvoimatoimiston, työnantajien 
sosiaalitoimen, paikallisten oppilaitosten, paikallisten maahanmuuttajaprojektien sekä 
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. 
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Projekti aloitettiin 1.10.2005 ja se päättyy 30.9.2008. Toimintaa on toteutettu Jyväskylän kaupungin 
ja Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry. Hankkeen toteuttajana on ollut työvalmentaja Mikael Isomäki. Projektissa 
työvalmentajan apuna on toiminut myös useita harjoittelijoita eri oppilaitoksista.  
 
Projektille saatiin ohjausryhmä, jonka ovat muodostaneet Antero Mikonranta (KYT ry.), Anne 
Valppu-Vanhainen/Olli Ylönen (Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut), Anssi Niemelä 
(Jyväskylän maalaiskunta), Sirpa Lehto (Jyväskylän työvoiman palvelukeskus), Merja 
Taipale/Rikhard Jäderholm (TE-keskus), Jaana Suokonautio (TE-keskus), Kati Turtiainen 
(Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut), Saara Kiesiläinen/Anu Pyyhtinen (Jyväskylän 
työvoimatoimisto) sekä  Mikael Isomäki (Työkompassi-projekti). Ohjausryhmä on kokoontunut 
kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisen kerran se kokoontui 19.12.2005. Ohjausryhmän kokouksissa 
on käsitelty mm. asiakkaiden ohjautumista projektiin, mukana olevien asiakkaiden tilanteita, sekä 
kokonaisvaltaisesti projektin etenemistä ja taloutta. Tavoitteena oli myös tukea työvalmentajan 
työtä. 
 
Projektin on rahoittanut TE-Keskus (75 %) sekä Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta 
(25 %). 
 
 
Työvalmentajan rooli 
 
Työvalmentajan työnkuva on ollut varsin monipuolinen ja paikoitellen vaativa. Hän on vastannut 
yksin projektiin liittyvistä asioista. Samalla työvalmentaja on ollut monipuolisesti mukana 
kaupungin maahanmuuttajatyössä. Hän on ollut aktiivisesti mukana Warin ja 
monikulttuurikeskuksen perustamisessa. Wari on Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten 
liitto, jonka tarkoituksena on tukea monikulttuurista toimintaa ja eri toimijoiden vuorovaikutusta 
Keski-Suomen alueella. Monikulttuurikeskus taas on hanke, jonka tarkoitus on tarjota tiloja ja 
mahdollisuuksia monikulttuuristen ryhmien omaehtoiselle toiminnalle. 
 
Työvalmentaja on vastannut projektin hallinnollisista tehtävistä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut 
kuukausittain asiakasraportoinnin ja talousraportoinnin tekeminen yhdessä taloushallinnon 
työntekijän kanssa. Työvalmentajan on pitänyt myös kehittää, raportoida ja arvioida projektia 
jatkuvasti. Lisäksi työvalmentaja on tehnyt projektin toimintasuunnitelman ja hän on vastannut 
projektin markkinoinnista sekä esitemateriaalien suunnittelusta ja valmistamisesta.  
 
Projektille on ollut tärkeää luoda erilaisia yhteisötyöverkostoja. Työvalmentaja on osallistunut 
erilaisiin maahanmuuttajatyön kehittämiskokouksiin ja lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä eri 
maahanmuuttajatoimijoiden kanssa. Myös työvalmentajan omaa ammattitaitoa ja osaamista on 
pyritty kehittämään. Hän on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin, sekä tutustunut eri 
paikkakuntien maahanmuuttajien työllistämiseen tähtääviin toimintamalleihin.  
 
Asiakastyön osalta työvalmentaja on ollut vastuussa projektin markkinoinnista ja hän on rekrytoinut 
uusia asiakkaita mukaan projektiin. Työvalmentaja on käynyt puhumassa projektista 
työvoimatoimiston virkailijoille ja järjestänyt info- tilaisuuksia heidän asiakkailleen. Lisäksi hän on 
käynyt kertomassa projektista myös kansalaisopiston, Kristillisen opiston, Palapelin ja 
Aikuisopiston maahanmuuttajaopiskelijoille. Projektista on tehty markkinointikampanja 
sosiaaliasemille, joihin on lähetetty projektin esite ja saatekirje. Myöhemmin työvalmentaja on 
käynyt kertomassa projektista myös sosiaaliasemalla. Projektia on markkinoitu myös 
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maalaiskunnalle, mutta asiakkaiden ohjautuminen projektiin on ollut heikkoa, koska maalaiskunnan 
puolella ei ole niin paljon maahanmuuttajia. 
 
Työvalmentaja on haastatellut henkilökohtaisesti kaikki mahdolliset asiakkaat ja hän on tehnyt 
asiakkaan kanssa päätöksen siitä, onko projekti asiakkaalle sopiva, vai ohjataanko häntä muualle. 
Uusien asiakkaiden kanssa on ensimmäiseksi täytetty taustalomake, jonka avulla on kartoitettu 
asiakkaan kielitaitoa, koulutusta, mahdollisia rajoituksia ja mielenkiinnon kohteita. Tämän jälkeen 
on tehty henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja työvalmentaja on tutustunut tarkemmin 
asiakkaan koulutukseen ja ammattiosaamiseen.  
 
Asiakkailla on ollut erilaisia koulutuksia ja ammatteja ja työvalmentajan on täytynyt tutustua 
jokaiseen asiakkaaseen ja tämän ammattiin perusteellisesti. Vasta tämän jälkeen on ollut 
mahdollista markkinoida asiakasta työnantajille. Tutustuminen on ollut hidasta ja työvalmentajan 
työ haastavaa, koska hän ei ole voinut olla jokaisen ammattialan asiantuntija. Usein asiakkaan on 
ollut vaikea kertoa suomeksi, mitä hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa omassa maassaan 
pitää sisällään, tämän vuoksi asiakkaan työllistäminen on ollut hidas ja aikaa vievä vaihe 
työvalmentajan työssä. Kuitenkin työvalmentajalle on kertynyt eri asiakkaiden mukanaan tuomaa 
tietoa erilaisista ammateista ja työtehtävistä. Tätä tietämystä työvalmentaja on voinut hyödyntää 
työssään.  
 
Työvalmentaja on etsinyt asiakkaan kanssa asiakasta kiinnostavaa työtä tai koulutusta. Lisäksi hän 
on tarpeen vaatiessa auttanut työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamisessa. Työvalmentaja on 
valmentanut asiakasta haastatteluun ja tämän lisäksi hän on tarvittaessa mennyt asiakkaan kanssa 
työhaastatteluun. Haastattelussa työvalmentaja on voinut toimia tulkkina ja suosittelijana asiakkaan 
ja työnantajan välillä. Työvalmentaja on auttanut työpaikkaan perehdyttämisessä, ammattiliittoon 
liittymisessä, verokortin hankkimisessa ja muissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.  
 
Työvalmentaja on ollut yhteistyössä työnantajien kanssa. Keski-Suomen huonon työllisyystilanteen 
vuoksi maahanmuuttajia on ollut vaikeaa työllistää, koska työpaikoista on niin kova kilpailu. 
Lisäksi työnantajilla on usein stereotyyppisiä ennakkoluuloja liittyen maahanmuuttajien työssä 
pärjäämiseen, kielitaitoon, sekä työyhteisöön sopeutumiseen. Työnantajilla on myös yleinen pelko 
siitä, että maahanmuuttajan tultua työhön asiakkaat häviävät. On kuitenkin huomattava myös se, 
että joskus maahanmuuttajan omat taidot saattavat olla hyvinkin puutteelliset. Näin ollen 
työllistyminen on vaatinut paljon tiivistä yhteistyötä työvalmentajan ja työnantajan välillä.. 
Työvalmentaja on luonut kontakteja työnantajiin ja hän on markkinoinut maahanmuuttajille 
räätälöityä tuetun työllistämisen mallia. Ennen kuin yksi asiakas on saatu mahdollisesti työllistettyä, 
työvalmentaja on joutunut olemaan yhteydessä lukuisiin eri työnantajiin ja rakentamaan yhteistyötä 
vähitellen. Asiakkaan työllistyminen ilman polun käyttämistä on osoittautunut lähes 
mahdottomaksi. Työvalmentaja on hoitanut asiakkaan työllistymiseen liittyvät paperityöt, 
esimerkiksi palkkatukihakemukset. Asiakkaan työllistyttyä työvalmentaja on tarvittaessa tukenut 
myös työnantajaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. 
 
Harjoittelijat 
 
 Harjoittelijoita Työkompassi- projektissa on ollut yhteensä 12, joista 5 on tullut Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta ja 5 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Lisäksi yksi harjoittelija on ollut 
maahanmuuttajataustainen henkilö Jyväskylän kristillisestä opistosta, sekä yksi yliopistotaustainen 
henkilö. Tämän lisäksi Sini Rautiainen ja Saija Piispanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta 
tekivät opinnäytetyökseen Työkompassi- projektin ulkoisen arvioinnin syksyllä 2007. Opiskelijat 
haastattelivat projektin vetäjää ja kahdeksaa projektin asiakasta. 
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Opiskelijat ovat toimineet harjoittelunsa aikana työvalmentajan työparina, sekä tutustuneet projektin 
asiakastyöhön ja hallinnolliseen työhön. Mikael Isomäki on toiminut harjoittelijoiden ohjaajana. 
Harjoittelijoiden työpanos on ollut projektille merkittävä. 
 
 
Asiakkaat 
 
Työkompassi-projekti on ollut tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville 
maahanmuuttajille, jotka ovat olleet Työvoimatoimiston asiakkaita ja ovat itse kokeneet 
tarvitsevansa apua työllistymiseensä tai koulutuksen hankkimiseen. Tämän lisäksi asiakkailta on 
vaadittu motivaatiota ja tahtoa tehdä työtä oman työllistymisensä eteen työvalmentajan avulla. 
Asiakkuuden edellytyksenä on ollut myös yli kolmen vuoden asuminen Suomessa, sekä se, että 
henkilön kotipaikka on Jyväskylä tai Jyväskylän maalaiskunta. Tosin työvalmentaja on ottanut 
asiakkaaksi myös vähemmän kuin kolme vuotta Suomessa asuneita henkilöitä, mikäli tällä on ollut 
riittävät valmiudet työelämään. 
 
Koko projektin aikana mukaan on ohjautunut 81 henkilöä (sekä joitakin yliopisto-opiskelijoita), 
joista 59 on tullut Työkompassin asiakasta. Asiakkaiksi otetuista 27 on ollut miehiä ja 32 naisia. 
Asiakkaita on tullut monista eri ikäryhmistä: Nuorin on ollut 23-vuotias ja vanhin on ollut 64-
vuotias.  
 
Kaikkia kiinnostuneita ei ole voitu ottaa projektiin asiakkaiksi, sillä projekti ei ole vastannut heidän 
senhetkisiä tarpeitaan tai heillä on ollut terveydellisiä tai muita rajoituksia.. Lisäksi projektiin on 
ohjautunut muutama asiakas Jyväskylän alueen ulkopuolelta ja tästä syystä heitä ei ole voitu ottaa 
projektiin asiakkaiksi. Myös kesätyötä etsiviltä opiskelijoilta on tullut yhteydenottoja. Heitä on 
autettu kesätyöpaikkahakemusten täyttämisessä, mutta heitä ei ole voitu ottaa projektiin mukaan 
koska he eivät ole olleet työvoimatoimiston asiakkaita. 
 
Projektissa on ollut mukana asiakkaita monesta eri maasta. Näitä ovat: Iran (16 henkilöä), Venäjä 
(11 henkilöä), Afganistan (6 henkilöä), Kosovo (3 henkilöä), Saksa (3 henkilöä), Ukraina (3 
henkilöä), Irak (2 henkilöä), Jugoslavia (2 henkilöä), Viro (2 henkilöä), Bulgaria (1 henkilö), Burma 
(1 henkilö), Englanti (1 henkilö), Gambia (2 henkilö), Kiina (1 henkilö), Latvia (1 henkilö), 
Marokko (1 henkilöä), Thaimaa (1 henkilö), Turkki (1 henkilö), Unkari (1 henkilö).  
 
Projektin asiakkaiden koulutustausta on ollut seuraava: 24 ei ammatillista koulutusta (heikko 
peruskoulu tai ei sitäkään), joista 7 on lukutaidotonta, 14 ammatillinen perustutkinto (suurin osa 
suorittanut kotimaassaan, mutta 1 Suomessa), 21 korkeakoulun (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 
käynyttä, joista yksi ei ole suorittanut tutkintoaan loppuun. 
 
Jotkut asiakkaat ovat olleet aktiivisia hakeutumalla asiakkaiksi moniin eri projekteihin tai 
palveluihin. Nämä asiakkuudet ovat saattaneet tulla työvalmentajalle ilmi vasta, kun asiakkaan 
suunnitelmaa on alettu jo toteuttamaan. Näin ollen on saatettu tehdä tarpeettomasti päällekkäistä 
työtä. Tästä muodostuneiden ongelmien pohjalta on huomattu se, miten tärkeää eri toimijoiden 
yhteistyö olisi. Se olisi kaikille osapuolille tärkeää. Näin saataisiin asiakkaan suunnitelmat 
esimerkiksi työvoimatoimiston, Tekevän ja Työkompassin kanssa täsmäämään ja vietyä asiakkaan 
asioita tehokkaasti eteenpäin yhteisvoimin. 
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Tulokset ja vaikuttavuus 
 
Asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on ollut todella vaikeaa ja haastavaa. 
Suhteessa vaikeuksiin ja haasteisiin, asiakkaat ovat kuitenkin työllistyneet hyvin.  
 
Avoimille työmarkkinoille on työllistynyt koko projektin aikana 11 asiakasta. 10 asiakasta pääsi 
palkkatuettuun työhön: kolmannelle sektorille tai kunnalle. Työharjoitteluun pääsi yhteensä 19 
asiakasta. Asiantuntijakoulutukseen ja ravintola-alalle sijoittui kaksi henkilöä ja 
työvoimakoulutukseen 8 henkilöä. Työkokeiluun päätyi kaksi henkilöä. Ja yksi henkilö pääsi 
taloushallinnon oppisopimuskoulutukseen. Kuuden asiakkaan asiakkuus päättyi. 
 
Työkompassi-projekti on maksanut hygieniapassikoulutuksen kolmelletoista henkilölle. Tämä 
lisäksi on maksettu. yhden asiakkaan koulutuksen rinnastaminen, sekä yhden asiakkaan 
jalokiviasiantuntijakoulutus. 
 
Yhteensä viiden henkilön asiakkuus on lopetettu. Useimmiten asiakkuuden lopettamisen syy on 
ollut se, että asiakas ei ole ollut aktiivinen tai projekti ei ole voinut vastata hänen senhetkisiin 
tarpeisiinsa. 
 
Erityisen tärkeää on ollut työttömän maahanmuuttajan työelämän ensikontaktin luomisen 
tukeminen. Tällaisia asioita ovat olleet esimerkiksi omien mielenkiinnon kohteiden kartoittaminen, 
työpaikan etsiminen, työhaastattelun sopiminen, työsopimuksen kirjoittaminen, työpaikan tapoihin 
tutustuminen, verokortin hankkiminen, sekä työpaikalla esiinnousseiden ongelmien ratkaiseminen 
työnantajan ja työntekijän kanssa. Toisaalta yksikään työnhakija ei ole tarvinnut tukea työtehtävien 
oppimisessa työpaikalla vaan he ovat selviytyneet siitä itsenäisesti työnantajan kanssa.  
 
Kokemuksemme mukaan asiakkaiden suomen kielen taito ja erityisesti työpaikalla tarvittavan 
sanaston hallinta on ollut usein heikkoa. Tämän vuoksi olisi hyvä tarjota asiakkaille työvalmentajan 
palveluiden lisänä työpaikalla tarvittavan suomen kielen opetusta.  
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun kaksi opiskelijaa tutkivat Työkompassi- projektin ulkoista 
arviointia koskevassa opinnäytetyössään sitä, miten projekti oli onnistunut tavoitteissaan. He 
haastattelivat asiakkaita suullisesti ja sen ohessa he pyysivät asiakkaita vastaaman myös 
asiakaskyselyyn, jossa projektin eri osa-alueita pyydettiin arvioimaan numeerisesti. Kyseisen 
tutkimuksen mukaan Työkompassi- projekti oli onnistunut vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Yli 
70 prosenttia haastatelluista asiakkaista oli tyytyväisiä projektissa saamaansa palveluun. Lisäksi yli 
60 prosenttia koki työnhaun olevan tehokkaampaa projektin kautta kuin ilman sen tukea. Moni 
haastateltu asiakas koki itsevarmuutensa työnhaun suhteen kasvaneen projektiin tulonsa jälkeen. 
Tätä aiemmin, joulukuussa 2006, Työkompassi- projektin asiakkaille oli tehty asiakaspalautekysely, 
johon vastasi kymmenen asiakasta. Silloinkin palauutteesta selvisi, että asiakkaan olivat yleisesti 
ottaen tyytyväisiä projektista saamaansa apuun. Kyselyn mukaan jotkut asiakkaat toivoivat 
projektin oheen jotain ryhmätoimintaa, esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, joissa työnantajat 
voisivat tutustua maahanmuuttajiin. 
 
Kolmen vuoden kokemuksen ja asiakkailta saadun palautteen mukaan projekti on todettu 
tarpeelliseksi. Tämän vuoksi uudelle Työkompassi II -projektille on haettu rahoitusta TE – 
keskukselta ja projektin avustus on hyväksytty. Projekti käynnistyy lokakuun 2008 alusta ja se 
kestää kolme vuotta. 
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Liitteenä projektin asiakastilaston kaaviot. 
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Asiakkaiden status
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Asiakkaiden peruskoulutus
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Asiakkaiden työllistymistilanne
19 %

3 %

14 %

2 %17 %

32 %

0 %

3 % 10 % 0 %0 %

avoimille työmarkkinolle
11

koulutus  2

työvoimakoulutus  8

oppisopimuskoulutus  1

palkkatuki  10

työharjoittelu  18

Suunnittelu vaihe   0

työkokkeilu  2

asiakkuus päättynyt  6

 


	Työkompassi-projekti
	Loppuraportti
	Tausta ja tavoitteet
	Toimijat ja rahoitus
	Työvalmentajan rooli
	Harjoittelijat

	Asiakkaat


