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Raportti toimii sekä väliraportoinnin että varsinaisen loppuraportin pohjana 
siten, että hankkeen eteneminen ja tulokset kirjataan tähän pohjaan 
kertymätietona. Täydentyvä kertymätieto muodostaa loppuraportin hankkeen 
päättyessä. 
 
Raportin pääpainon tulee olla hankkeessa mukana olevien työttömien 
työnhakijoiden työllistymiseksi asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen 
tarkastelussa. 
 
Tämä raportti tulee toimittaa väliraporttina kalenterivuosittain mahdollisen 
jatkorahoitushakemuksen yhteydessä ja loppurappuraporttina hankkeen 
päättyessä ennen hankkeen viimeisen maksatushakemuksen jättämistä. 
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Hankkeen yhteystiedot (hankkeen nimi, osoitetiedot, yhteyshenkilö, puhelin): 
Osaaminen Kehittäminen –hanke, Linnankatu 2, 87100 Kajaani 
puheenjohtaja Lauri Niiranen, p. 040-8235796, KTY:n toimisto p. 08-6140098 
 
Työllisyyspoliittisella avustuksella palkattu henkilöstö, toimenkuva, työaika ja palkkaus: 
hankekoordinaattori Mari Jääskeläinen 
Koulutusten suunnittelu, kilpailuttaminen, hankkiminen, markkinoiminen ja yhteistyö kouluttajien 
kanssa. 
Työaika: 37,5 h/vk, palkka 2600 e/kk. 
 
 
 
Hankkeen kuvaus: 
Hanke on osahanke Työttömien yhteistoimintajärjestö TVY ry:n suunnittelemaa ja hakemaa 
hankekokonaisuutta. Muita osahankkeita hallinnoivat Jyväskylässä Jyvässeudun Työttömät ry 
(hankekoordinaattori Sirpa Nieminen), Turussa TST ry (hankekoordinaattori Anne Tyni) ja 
Helsingissä HETY ry (hankekoordinaattori Rauno Haapanen). 
 
Hankkeelle koottiin yhteinen ohjausryhmä, joka kokoontui neljä kertaa. Ohjausryhmät järjestettiin 
vuorollaan eri hallinnoijien luona ja samalla tutustuttiin paikallisiin yhdistyksiin. Ohjausryhmissä 
käsiteltiin hanketta kokonaisuutena ja jaettiin hyviä käytäntöjä. Ohjausryhmien pöytäkirjat ovat 
raportin liitteenä. 
 
Osaamisen kehittäminen – hankkeen alueena on Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo 
ja näissä toimivat 22 työttömien yhdistystä.  
 
Hanke aloitettiin yhdistysten osaamiskartoituksella, jonka pohjalta tehtiin koulutussuunnitelma ja 
koulutusmoduulit (koulutusmoduulit raportin liitteenä).  Koulutukset painottuivat Kajaaniin ja 
Kuopioon, koska Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen yhdistyksissä ei löytynyt innokkaita 
osallistujia samassa määrin.  
 
Koulutuksia suunniteltiin kaikkiaan 20 ja niistä toteutui 18. Koulutukset toteutettiin vuoden 2014 
aikana ja niihin osallistui yhteensä 111 eri henkilöä 35 eri yhdistyksestä sekä 3 muuta toimijaa. 
Yhteensä koulutustyöpäiviä kertyi 214. Koulutukset ja osallistujamäärät ovat raportin liitteenä. 
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Hanke alkoi joulukuussa 2013, jolloin tehtiin suunnittelutyötä. Joulukuussa oli ensimmäinen 
ohjausryhmän tapaaminen Helsingissä, missä hankkeet varsinaisesti käynnistettiin. Varsinaisena 
toimintavuonna 2014 tammi-helmikuussa tehtiin yhdistysten osaamis- ja koulutustarvekartoitus 
puhelimitse. Jokaiseen yhdistykseen soitettiin vähintään yhden kerran. Yhdistysten nostamien 
koulutustarpeiden perusteella suunniteltiin lopullinen koulutusohjelma ja koulutusmoduulit. Helmi-
maaliskuussa 2014 koulutukset kilpailutettiin suunnitelman mukaisesti ja tehtiin koulutusaikataulut. 
Huhtikuussa aloitettiin koulutukset ja varsinaisesti koulutukset painottuivat syksyyn 2014. Luettelo 
pidetyistä koulutuksista on raportin liitteenä. 
 
 
 
Hankkeen tavoitteet (työllisyyden hoidon näkökulmasta): 
Hankkeen tavoitteena on työttömien yhdistysten toiminnan kehittäminen ja toimijoiden osaamisen 
lisääminen siten, että yhdistyksissä pystytään paremmin ohjaamaan ja valmentamaan yhdistysten 
työntekijöitä ja asiakkaita kohti avoimia työmarkkinoita. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhdistysten 
yhteistyötä ja yhteiskuntaan vaikutusmahdollisuuksia. 
 
 
Hankkeen kohderyhmä (työllisyyden hoidon näkökulmasta) 
Hankkeen järjestämät koulutukset on tarkoitettu yhdistystoimijoille (erityisesti työttömien 
yhdistysten toimijoille). Rahoittajan kanssa sovittiin, että jos koulutuksiin jää paikkoja työttömien 
yhdistysten toimijoiden ilmoittautumisen jälkeen, niihin voi osallistua myös toimijoita muista 
yhdistyksistä.  
 
Yhdistykset toimivat merkittävässä osassa työllistäjinä välityömarkkinoilla, jonne työllistetään 
paljon pitkäaikaistyöttömiä. Hankkeen tarkoituksena on parantaa yhdistystoimijoiden osaamista, 
siten että yhdistysten ja toimijoiden työtavat tulisivat ammatillisemmiksi ja tavoitteellisimmiksi. 
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Raportointijaksot (uusi raportointijakso kultakin kalenterivuodelta kirjataan edellisen jatkeeksi): 
 
1. toimintavuosi 1.-31.12.2013 
2. toimintavuosi 1.1.-31.12.2014 
3. toimintavuosi 1.-31.1.2015 
 
Raportti koskee koko hankeaikaa 1.12.2013-31.1.2015. 
 
 

1. Hankkeen kohderyhmälleen tarjoamat työllistymistä edistävät palvelut 
(yksityiskohtainen erittely liitteellä): 

 
1. toimintavuosi 
Joulukuussa 2013 hanke aloitettiin ja alustava koulutussuunnitelma suunniteltiin. Joulukuussa oli 
ensimmäinen yhteistapaaminen muiden osahankkeiden edustajien kanssa, jossa selvitettiin 
koulutusten hankintamenettelytapoja ja – mahdollisuuksia. 
 
2. toimintavuosi 
Suunniteltiin, kilpailutettiin ja järjestettiin yhteensä 18 koulutusta; Kajaanissa 9, Kuopiossa 6, 
Oulussa 2 ja Rovaniemellä 1. Pidetyt koulutukset kouluttajatietoineen ovat raportin liitteenä. 
 
Rovaniemeltä ja Kuopiosta jouduttiin perumaan kummastakin 1 koulutus osallistujien vähyyden 
vuoksi.  
 
Koulutuksiin osallistui 111 eri henkilöä (214 koulutustyöpäivää) 35:sta eri yhdistyksestä ja 3 
muusta organisaatiosta. 
 
3. toimintavuosi 
Tammikuussa 2015 tehtiin hankkeen loppuraportti. 
 
 

2. Hankkeen edistyminen työllistymiselle asetetuissa tavoitteissa – mitä jäi 
saavuttamatta: 

 
Määrälliset tavoitteet hankkeessa onnistuttiin saavuttamaan. Tavoitteena oli, että koulutuksiin 
osallistuisi 100 henkilöä. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin osallistui kaikkiaan 111 eri henkilöä. 
 
Osahankkeen alueella (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo) on 22 toimivaa 
työttömien yhdistystä. Koulutuksiin osallistui toimijoita 15 eri työttömien yhdistyksestä. Eli vain 
seitsemästä yhdistyksestä ei osallistuttu hankkeen järjestämiin koulutuksiin lainkaan. Lisäksi 
koulutuksia markkinoitiin muillekin yhdistystoimijoille ja koulutuksiin oli osallistujia 20 muusta 3. 
sektorin yhdistyksestä. Lisäksi kolme osallistujaa edusti muuta organisaatiota (kuntakokeilut 
Kajaani ja Rovaniemi). 
 
Koulutukset painottuivat Kajaanin ja Kuopioon. Koulutukset olivat aina yhden päivän mittaisia 
(pois lukien 1.4.2014 aluekokouksen yhteydessä pidetty koulutus Kuopiossa, joka kesti 3 tuntia). 
Koulutuksissa osallistujille tarjottiin aamu- ja iltapäiväkahvit sekä korvattiin jälkikäteen 
hakemuksesta matkakulut halvimman matkustustavan mukaan.  
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Jos hanke olisi ollut pidempi, koulutuksia olisi voitu kokeilla pidettäväksi osapäiväisinä. Tämä olisi 
saattanut lisätä yhdistysten toimijoiden osallistumista, kun osan päivästä olisi voinut olla omalla 
työpaikalla ja työt eivät olisi kasautuneet. Toisaalta osa osallistujista tuli koulutuksiin pitkän matkan 
päästä, joten kokopäiväinen koulutus oli varmaan heille sopivampi vaihtoehto. 
 
Jokaiseen koulutuspäivään osallistui keskimäärin 12 henkilöä, kun enimmillään osallistujia oli 18 ja 
vähimmillään 6. Koulutuksiin olisi mahtunut enemmänkin porukkaa ja oikeastaan vain Kajaanin 
Työhyvinvointi –koulutus oli täynnä. Toisaalta koulutuspäivissä käytiin vilkasta keskustelua 
johtuen pienestä ryhmäkoosta. 
 
Yhdistyksille tehdyn alkukartoituksen perusteella yhdistykset olivat innokkaita osallistumaan 
koulutuksiin. Monessa yhdistyksessä oltiin tyytyväisiä, että kerrankin koulutuksia järjestetään myös 
täällä pohjoisempana. Koulutusten maksuttomuutta kehuttiin ja todettiin, että yhdistyksillä ei ole 
varaa osallistua maksullisiin koulutuksiin. Innokkuus osallistua ei kuitenkaan näkynyt 
osallistujamäärissä. Kysyttäessä syytä koulutuksiin osallistumattomuuteen yhdistykset näkivät 
koulutukset tärkeiksi, mutta näkivät yhdistyksen perustoiminnan tärkeämmäksi eli olivat 
mieluummin töissä kuin koulutuksessa. 
 
Hanke oli ajallisesti lyhyt, kun varsinaista toiminta-aikaa oli vain vuosi 2014. Koulutuksia oli 
välillä liian tiheästi, kun väliä seuraavaan oli usein vain muutama viikko. Pidemmällä hankeajalla 
koulutuksia olisi voinut olla harvemmin ja osallistujamäärä olisi voinut nousta korkeammaksi. 
Samoin kesällä 2014 pidetyt koulutukset eivät keränneet hyvin osallistujia. 
 
Hanke koulutti kuitenkin yhdistysväkeä laajalla rintamalla. Markkinointi muille kuin työttömien 
yhdistysten toimijoille onnistui varsinkin Kajaanissa, missä hankekoordinaattorilla oli olemassa 
olevat verkostot. Kuopiossa markkinointiapuna oli Tukipilari –hanke, joka mainosti koulutuksia 
omalle verkostolleen. Rovaniemellä ja Oulussa apuna oli kuntakokeilu –hankkeet, jotka tiedottivat 
myös koulutuksista. Markkinointi yhdistyskentällä on kuitenkin haastavaa. Yhdistysten väki toimii 
usein vapaaehtoisina, joten on ymmärrettävää, että aikaa kouluttautua ei aina löydy. 
 
Koulutusten palautteet olivat positiivisia ja ne nähtiin tarpeellisiksi. Varsinkin Kajaanissa toteutettu 
neljän kerran Ohjauksen koulutuskokonaisuus koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Jokaisessa 
koulutuksessa yhdistysten toimijat vaihtoivat vilkkaasti mielipiteitä ja jakoivat kokemuksia. Tämä 
koettiin voimaannuttavaksi ja koulutuksia toivottiin lisää. 
 
Varsinainen palaute kerättiin vain Kajaanissa järjestetystä neljän kerran ohjauksen 
koulutuskokonaisuudesta. Palautteet olivat tästä hyvät. Palautekooste on raportin liitteenä. 
 
 

3. Hankkeen yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden (mm. yritysyhteistyö) 
kanssa: 

 
1. toimintavuosi 
Yhteistyötä muiden osahanketoteuttajien kanssa. 
 
2. toimintavuosi 
Koulutusten kilpailutukseen liittyvää yhteistyötä Kainuun ELY-keskuksen koulutussuunnittelija 
Sirpa Tolosen ja Kajaanin kaupungin ostoista vastaavan virkamiehen kanssa. Koulutusten 
suunnitteluun ja markkinointiin liittyvää yhteistyötä Kajaanin, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen 
kuntakokeilujen kanssa sekä Kuopion Tukipilari –hankkeen kanssa. 
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Koulutusten suunnitteluun liittyvää yhteistyötä koulutusten kilpailutukset voittaneiden 
koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyötä koulutuksiin osallistuvien yhdistysten kanssa. 
 
 
 

4. Hankkeesta tiedottaminen: 
 
Sähköpostitiedottaminen yhdistysten toimijoille. Ilmoitustaulutiedotteet yhdistysten 
ilmoitustauluille. Kajaanin Työvoimayhdistyksen ja TVY:n kotisivuille tiedottaminen koko 
hankkeesta. Muutamia lehtijuttuja TVY:n KarenssiSanomat lehdessä. 
 
 

5. Selvitys mahdollisesta muun valtion viranomaisen, Raha-automaattiyhdistyksen tai Oy 
Veikkaus Ab:n tuesta projektin toteutukseen (rahoituspäätökset on liitettävä 
mukaan): 

 
Ei  muita projektitukia. 
 
 

6. Selvitys toiminnan synnyttämistä tuloista ja niiden käytöstä: 
 
Ei toiminnan synnyttämiä tuloja. 
 
 

7. Esille tulleet ongelmat ja kehittämisehdotukset: 
 
Keväällä 2014 koulutuksiin pyydettiin tarjouspyyntöjä potentiaalisista koulutusorganisaatioista 
Kajaanista, Kuopiosta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Tarjouksia koulutuksista tuli niukasti. Hankkeen 
koulutukset oli suunnitelman mukaisesti tarkoitus aloittaa jo keväällä 2014, mutta tämä osoittautui 
mahdottomaksi. Koulutusorganisaatioilla ei ollut vapaata aikaa kouluttaa keväällä 2014. 
Koulutukset jouduttiin toteuttamaan lähes kaikki syksyllä 2014, jolloin koulutuksia oli todella 
tiiviiseen tahtiin. 

 
Koulutuspäivien markkinoiminen osoittautui haastavaksi. Hankkeessa päätettiin markkinoida 
koulutuksia sähköpostin avulla. Osoittautui kuitenkin, että kaikki yhdistykset eivät lue sähköpostia 
säännöllisesti ja hankekoordinaattori joutui joka tapauksessa tekemään soittokierroksen jokaiseen 
yhdistykseen aina ennen koulutuspäiviä ja muistuttamaan koulutuksesta. Vaikka aluksi yhdistykset 
vaikuttivatkin innokkailta osallistumaan koulutuksiin, niin todellisuudessa arjen kiireet eivät 
kuitenkaan mahdollistaneet aina osallistumista. Työttömien yhdistykset Pohjois-Suomessa toimivat 
lähinnä vapaaehtoisvoimin ja niissä työskentelevät henkilöt ovat niin kuormitettuja, että eivät pysty 
irrottautumaan edes päivän koulutukseen. Samoin pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen on 
vierasta, joten intoa osallistumiseen ei aina kaikista yhdistyksistä löytynyt. Samoin yhdistysten 
henkilöstön tiheä vaihtuminen vaikeutti koulutusten markkinointia. Koulutuspäivien 
etukäteissuunnittelua häiritsi myös yhdistysten ”hetkessä eläminen”. Koulutuksiin jätettiin 
tulematta, jos työkiireet yhdistyksissä sitä vaativat ja toisaalta koulutuksiin tultiin ilmoittautumatta. 
Koulutusilmoituksista jätettiinkin hankkeen kuluessa viimeiset ilmoittautumispäivät pois, koska ne 
eivät pitäneet kuitenkaan.  
 
Hankkeen alue oli maantieteellisesti erittäin laaja kattaen Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Savon. Hankekoordinaattorin oli haastavaa pitää tiivistä yhteyttä alueen 22 yhdistykseen. 
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Osassa yhdistyksissä toiminta oli todella pienimuotoista ja työllistämistoimintaa ei ollut. He eivät 
luonnollisesti olleet kiinnostuneita osallistumaan hankkeen koulutuksiin. Osalla pitkät matkat 
koulutuksiin osoittautuivat ongelmallisiksi taloudellisesti. Hankkeesta pystyttiin korvaamaan 
matkakustannuksia osallistujille jälkikäteen, mutta sekään ei aina mahdollistanut osallistumista 
koulutuksiin. 
 
 

8. Hankkeen tulosten ja saavutusten hyödynnettävyys tulevaisuudessa: 
Välityömarkkinatoimijat ovat merkittävässä asemassa pitkäaikaistyöttömien työllistäjinä. Jotta 
toiminta olisi ammatillista, koulutusta tulisi tänne lisätä. Hankkeen avulla luotiin alulle mallia, 
jonka avulla yhdistysten toimijoita voitaisiin kouluttaa ja ammatillisuutta lisätä 
välityömarkkinatyöllistämiseen. Yhdistystoimijat kokevat olevansa yksin ja tarvitsisivat 
ehdottomasti verkostotyötä ja ajatusten vaihtokanavaa. 
 
Hanke järjesti vuoden 2014 aikana yhteensä 18 koulutusta, joihin osallistui kaikkiaan 214 
yhdistystoimijaa 38 eri yhdistyksestä. Pohjoisimmat osallistujat olivat Ivalosta ja eteläisimmät 
Kuopiosta. Hanke oli kestoltaan lyhyt, mutta onnistui jakamaan monipuolista tietoutta yhdistysten 
työllistämiseen liittyvistä asioista laajalle alueelle. 
 
 
Hankkeen hallinnoijan ja raportin kirjoittajan allekirjoitukset: 
 
 
 


