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Sisältö 
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• Käsitteet:  
• Kohderyhmä: mistä ryhmästä/ ongelmasta puhumme? 

• Monialaisuus 

• Yhteistyö 

• Monialaisen palvelun taustasta, edellytyksistä ja 
hyödyistä 

• Ajallinen kehityskulku ja tulevaisuuden näkymiä 

 

 



Työttömien työnhakijoiden ryhmiä, joissa on heikossa työmarkkina-asemassa olevia 
henkilöitä 
 
Sama henkilö voi olla useassa ryhmässä. TEM: Työnvälitystilasto, syyskuu 2019.  
*Rakennetyöttömät = pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi, palveluilta palveluille. 
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Työllistyvyys (employability) 

• Yksilön mahdollisuudet työllistyä 

• Laaja kehikko (McQuaid & Lindsay 2005) 

 

 

 

 

• Pitkäaikaistyöttömät itse korostavat henkilökohtaisia tekijöitä ja 
sosiaalisia olosuhteita (Elonen ym. 2017), työntekijät 
henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä (Saikku ym. 2019) 
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Yksilölliset tekijät Sosiaaliset olosuhteet Yhteiskunnalliset tekijät 

Esim.  Tiedot ja taidot,  
koulutus,  ikä, sukupuoli, 
terveys ja toimintakyky, 
motivaatio 

Esim. Hoivavastuut, asuminen,  
toimeentulo, kulttuuri, 
liikenneyhteydet,  verkostot 

Esim.  Työmarkkinoiden 
rakenne ja toimintatavat, 
palvelujen saatavuus,  
tukijärjestelmä 



Mitä on monialaisuus? 

• Yleiskäsite kuvaamaan rajapintoja/ yhdyspintoja 

 
• Monitasoisuus = kansallinen/ valtiollinen, alueellinen ja paikallinen   

• Monisektorisuus = eri hallinnonalat ja niiden palvelut 

• Monitoimijuus = julkinen, yksityinen ja kolmas sektori 

• Moniammatillisuus = eri ammattiryhmät 

 

• Useimmiten monialaisuudella tarkoitetaan 
monisektorisuutta ja moniammatillisuutta 
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Mitä on yhteistyö? 

• Työn tekemistä yhdessä jonkun kanssa 

• Käytössä paljon erilaisia yhteistyötä kuvaavia käsitteitä, 
esim. 
• Integraatio (yhdistäminen/ yhteensovittaminen) (integration) 

• Yhteistoiminta (collaboration) 

• Yhteistyö (cooperation) 

• Koordinaatio, yhteensovittaminen (coordination) 

• Kumppanuus (partnership) 

• Verkosto (network)  
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Monialainen yhteistyö 

• Voidaan jaotella esim. (Andersson ym. 2011) 
• Tiedon vaihto 

• Tapauskohtainen koordinaatio 

• Yhteiset tapaamiset 

• Tiimityöskentely 

• Kumppanuus 

• Yhteen sijoittuminen/ yksi luukku 

• Budjettien yhdistäminen 
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Taustaa monialaiseen palveluun 

• Yhteensovittamista tarvitaan kaikilla tasoilla: 
toimintapolitiikoista käytännön asiakastyöhön 
• Työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, terveyspolitiikka, 

koulutuspolitiikka, työkyky- ja kuntoutuspolitiikat jne. 

• Palvelut ja etuudet kytkeytyvät vahvasti yhteen: 
• Tiettyjä palveluja saa tietyllä etuudella 

• Palvelun tavoite on usein myös ohjata asiakasta etuudelta toiselle 

• Asiakkaan toimeentulon turvaaminen on tärkeää työntekijöille 
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Monialaisen palvelun edellytyksiä 

• Yhteinen tavoite ja sitoutuminen 

• Sovittu vastuunjako  

• Johdon tuki 

• Toimivat tietojärjestelmät 

• Taloudelliset kannusteet ja toiminnan seuranta 

• Osaamisen kehittäminen 

• Asiakaslähtöisyys 
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Monialaisen palvelun hyötyjä 

• Parantaa asiakkaiden pääsyä palveluun  

• Vahvistaa tiedonkulkua ammattilaisten välillä 

• Parantaa palvelun laatua asiakkaiden ja työntekijöiden 
mielestä 

• Lisää asiakastyytyväisyyttä 

• Luo edellytyksiä kustannussäästöille  

• Hyödyt ovat kustannuksia suuremmat (Fertig & Csillag 2015) 
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Tyypittelyä monialaisen yhteistyön ajallisesta kehityskulusta 

KEHYS/ MONIALAISUUS KUNTOUTUS 
(Kuntoutuksen asiakasyhteistyö) 

AKTIVOINTI 
(Työvoiman palvelukeskus) 
 

AKTIIVINEN INKLUUSIO  
(Nyt/ lähitulevaisuus?) 
(esim. TYP-toiminta) 

MONITASOISUUS Valtakunnallinen 
Alueellinen  
Paikallinen 

Valtakunnallinen 
Paikallis-alueellinen (kunnat, 
kuntayhtymät ym.)  

Valtakunnallinen 
Alueellinen (maakunta) 
Paikallinen (kunnat) 

MONISEKTORISUUS Työvoimahallinto 
Sosiaalitoimi 
Terveydenhuolto 
Kela/ kuntoutus 
Opetustoimi 

Työvoimahallinto 
Sosiaalitoimi 
Terveydenhuolto 
Kela/ kuntoutus 
 

Sosiaalitoimi 
Kuntien työllisyyspalvelut/ TE-hallinto 
Terveydenhuolto 
Kela/ kuntoutus & etuudet 
Opetus 
Muut? 

MONITOIMIJUUS Asiakas 
Järjestöt 

Asiakas 
Järjestöt 
Yritykset 

Asiakas 
Järjestöt 
Yritykset 

MONIAMMATILLISUUS Perinteiset ammattiryhmät 
(sosiaalityöntekijä, lääkäri, 
työvoimavirkailija, vakuutussihteeri 
jne.) 

Perinteiset ja uudet ammattiryhmät 
(sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, 
palveluohjaaja, terveydenhoitaja, 
työvoimaneuvoja, 
ammatinvalintapsykologi, 
työkykyneuvoja, työvalmentaja jne.) 
 

Uudet professiorajat ylittävät 
ammattiryhmät (palveluohjaaja, 
työhönvalmentaja, 
uraohjaaja, työkykyneuvoja, 
työkykykoordinaattori jne.) 
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Kiitos!  
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