
TERVETULOA VETO-HANKKEEN 
PÄÄTÖSSEMINAARIIN

Hotelli Alma 16.3.2023



Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta 
avausseminaari 16.3.2023: ohjelmarunko

12.00 Avaussanat: 

12.10 Miten meni, niinku omasta mielestä: Timo Hämäläinen, projektipäällikkö (oto) 

12.30 Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ja motivaation tukemista arvopohjaisen lähestymistavan näkökulmasta: Anu Kangasniemi, 
PsT, LitM (Teams) 

13.10 Miltä nyt tuntuu? Työvalmennuksen tuloksia ja kokemuksia: työvalmentajat Mikko Rissanen ja Tuula Sundberg sekä työnsuunnittelija 
Jaana Koivuluoma

13.50 Yhteistyössä on voimaa!

14.00 Kahvitauko

14.20 Elintapaohjauksella jerkkua: Elintapaohjaaja Maija Kuoppala, Fysios Mehiläinen ja asiakas

14.50 Maahanmuuttajapilotin tuloksia: Jaana Koivuluoma

15.10 Palautetta halutaan

15.20 Jaksaa, jaksaa! Hankkeen toimintamallin jatkuvuus

15.30 Hyvää kotimatkaa



Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry









• Varhaisvuosien liikunta

• Koulu- ja opiskeluvuosien liikunta

• Leiritoiminta

• Aikuis- ja terveysliikunta

• Ikiliikkujat

• Työyhteisöjen liikunta

• Seuratoiminta

• Hanketoiminta

PLU:N toiminnan painopisteet



• PLU ry on toteuttanut yli 20 vuoden ajan erilaisia hankkeita. Tällä hetkellä käynnissä on seuraavat hankkeet:

• TOP-hanke on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima työllistämishanke, jonka kohderyhmänä ovat 
itkäaikaistyöttömät, nuoret ja maahanmuuttajat Kuusiokuntien ja Seinäjoen alueilla. TE-hallinto on rahoittanut kolmen 
työvalmentajan hankkeen ajalle 1.1.2023-31.12.2023. Asiakkaita otetaan vastaan Kuusiokuntien kaikissa kunnissa ja 
Seinäjoella PLU:n toimiston lisäksi myös Ylistaron ja Peräseinäjoen kaupunginosissa.

• VETO -hanke on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen työllistämishanke, jonka 
kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat ja 
erityistä tukea tarvitsevat. Hankkeessa toteutetaan myös maahanmuuttajille suunnattu pilotti Seinäjoen alueella vuonna 
2022. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020-31.7.2023 ja se toimii Kuusiokuntien, Järviseudun sekä Seinäjoen ja Ilmajoen 
alueilla. Asiakkaita otetaan vastaan hankealueen kaikissa kunnissa olevissa toimipisteissä ja Seinäjoella PLU:n
toimistolla.

• RIVE -hanke – Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen 
liikunnan avulla. Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat 
(esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, 
yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

• Avoimet ovet -hanke. Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry on mukana Paralympiakomitean koordinoimassa ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimet ovet -hankkeessa. Hankkeen ajatuksena on lisätä vammaisurheilun ja 
erityisliikunnan osaamista urheilun ja liikunnan toimintakentällä. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia 
alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa 
seuratoimintaan.

Hankkeet



• Haluan saada jatkossa PLU:lta postia ja tilaan seuraavista maksuttomista 

uutiskirjeistä:

• Uutiskirjeiden tilaukset: info@plu.fi

• Huom! Tilauksen voi aina peruuttaa halutessaan.

Uutiskirjeet

❑Liikkuva varhaiskasvatus

❑Liikkuva koulu

❑Liikkuva opiskelu

❑Harrasteliikunta

❑PLU

❑Taloushallinto

mailto:info@plu.fi


KIITOS JA HYVÄÄ 
SEMINAARI-ILTAPÄIVÄÄ!

www.plu.fi

Seuralantie 9, 60220 Seinäjoki 
info@plu.fi I  040 351 9035

http://www.plu.fi/
mailto:info@plu.fi


Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta 
avausseminaari 16.3.2023: ohjelmarunko

12.00 Avaussanat: 

12.10 Miten meni, niinku omasta mielestä: Timo Hämäläinen, projektipäällikkö (oto) 

12.30 Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ja motivaation tukemista arvopohjaisen lähestymistavan näkökulmasta: Anu Kangasniemi, 
PsT, LitM (Teams) 

13.10 Miltä nyt tuntuu? Työvalmennuksen tuloksia ja kokemuksia: työvalmentajat Mikko Rissanen ja Tuula Sundberg sekä työnsuunnittelija 
Jaana Koivuluoma

13.50 Yhteistyössä on voimaa!

14.00 Kahvitauko

14.20 Elintapaohjauksella jerkkua: Elintapaohjaaja Maija Kuoppala, Fysios Mehiläinen ja asiakas

14.50 Maahanmuuttajapilotin tuloksia: Jaana Koivuluoma

15.10 Palautetta halutaan

15.20 Jaksaa, jaksaa! Hankkeen toimintamallin jatkuvuus

15.30 Hyvää kotimatkaa



Rahoittaja:     Keski-Suomen ELY-keskus/ESR, hankealueen kunnat ja PLU ry

Hallinnoija:    Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

VETO-päätösseminaari 16.3.2023



• Toteutusaika: 1.8.2020-31.7.2023

• Hankkeen kokonaisrahoitus 603 000 €

• Tavoiteasiakasmäärä: 220 asiakasta

• Tekijät seuraavalla kalvolla

VETO faktat HANKEALUE

Alajärvi

Alavus

Evijärvi

Ilmajoki

Kuortane

Lappajärvi

Seinäjoki

Soini

Vimpeli

Ähtäri

KOHDERYHMÄ

Työttömät ja 

työttömyysuhan 

alla olevat, 

osatyökykyiset,

vaikeasti 

työllistyvät,

ikääntyvät, 

nuoret, 

maahanmuuttajat, 

romanit, muut 

erityistä tukea 

tarvitsevat, 

valmistumisvaihe

essa olevat 

opiskelijat



VETO tekijät

Kuvat: Kirsi  Kuusisto

Tuula Sundberg 

Työvalmentaja

Seinäjoki, 

Ilmajoki

Mikko Rissanen

Työvalmentaja

Kuusiokunnat, 

Järviseutu

Timo Hämäläinen

Oto-projektipäällikkö 
Maija Kuoppala

Elintapaohjaaja

Kuusiokunnat, 

Järviseutu

Jaana Koivuluoma

Työnsuunnittelija

(maahanmuuttajat)

Seinäjoki, Ilmajoki

Elintapaohjaajat

Riika Savela

Arttu Sissala

Jere Puolijoki

Seinäjoki, Ilmajoki



HANKKEEN TAVOITTEET

Kehittää toimintamalli, missä työkuntoisuutta edistetään yhdistämällä 
työvalmennusta ja elintapaohjausta

Osatavoite 1

• Toimivan verkoston ja palveluketjun kehittäminen elintapaohjaukseen ja 
työvalmennukseen

Osatavoite 2

• Työttömien työkuntotodistuksen kehittäminen 



HANKKEEN TULOKSET

VETO-hankkeen aikana kehitettiin toimintamalli, missä työkuntoisuutta 
edistetään yhdistämällä työvalmennusta ja elintapaohjausta

Osatavoite 1

• Toimivan verkoston ja palveluketjun kehittäminen elintapaohjaukseen ja 
työvalmennukseen

• Tulos: monialainen verkosto tukemaan em. toimintaa saatiin kehitettyä 
yhteistyössä, palveluketjussa on vielä hiomista

Osatavoite 2

• Työttömien työkuntotodistuksen kehittäminen tukemaan asiakkaan kehitystä, CV:tä, 
osaamisen sanoitusta ym.

• Tulos: työkuntotodistus kehitettiin, yhteensä 66 täytetty tähän mennessä



Kirjoitettujen työkuntotodistusten määrä

• Tavoitteena hankkeella oli kirjoittaa työkuntotodistus kaikille halukkaille, 
tavoitemäärä oli 100 kpl.

• Työkuntotodistus on kehitetty tukemaan asiakkaan kehittymisen seurantaa 
(hänelle itselleen), sanoittamaan osaamisen kertymistä, tukemaan CV:n 
rakentamista. Itse työkuntotodistusta ja prosessia kuvataan myöhemmin tänä 
iltapäivänä.

• Tähän mennessä työkuntotodistuksia on kirjoitettu 66 asiakkaalle



Kirjoitettujen työkuntotodistusten määrä

• Tavoitteena hankkeella oli kirjoittaa työkuntotodistus kaikille halukkaille, 
tavoitemäärä oli 100 kpl.

• Työkuntotodistus on kehitetty tukemaan asiakkaan kehittymisen seurantaa 
(hänelle itselleen), sanoittamaan osaamisen kertymistä, tukemaan CV:n 
rakentamista. Itse työkuntotodistusta ja prosessia kuvataan myöhemmin tänä 
iltapäivänä.

• Tähän mennessä työkuntotodistuksia on kirjoitettu 66 asiakkaalle



Asiakastyön tavoitteet (testata ja kehittää 
toimintamallia)

• Tavoitteena on parantaa työttömien ja työttömyysuhan alaisena olevien 
työkuntoisuutta moniammatillisen verkoston avulla. 

• Lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet työvalmennuksessa ja 
elintapaohjauksessa. 

• Asiakkaan tilanteen huomioiminen kokonaisvaltaisesti fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen tuen tarpeiden osalta. 

• Yhteistyön tavoitteena on, että yksilöllä on entistä paremmat mahdollisuudet 
sijoittua työkykyisenä työelämään.



VETO-hankkeen asiakastyön tuloksia 

• Hankkeen asiakkaina on tällä hetkellä/ollut hankkeen aikana 260 asiakasta 
(tavoite 220)

• Tähän mennessä hankeasiakkaista 47 % työllistynyt avoimille markkinoille tai 
palkkatuettuun työhön

• Tutkintokoulutukseen on siirtynyt 13 %

• Lisäksi 27 % asiakkaista on osallistunut lyhyempiin ammattitaitoa täydentäviin 
typo-koulutuksiin, TE-palvelujen valmennuksiin ja omaehtoisiin kursseihin.

• Noin 27 % asiakkaista on ohjattu muihin, heidän tarpeisiinsa paremmin 
sopiviin palveluihin.

• Syyskuussa 2022 tehty asiakaskysely: vastaus-% oli 41%: kyselyyn 
vastanneista asiakkaista 96% on työvalmennukseen ja elintapaohjaukseen 
tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. 



VETO-hankkeen asiakastyön tuloksia 

•HUOM! VETO-hankkeen pitkäaikaistyöttömistä (väh. 
300 työttömyyspäivää hankeaikana) asiakkaista 72 
henkeä on sijoittunut eteenpäin ns. sakkomaksuista 
poistavalle polulle



VETO-hankkeen asiakastyön tuloksia: 
sakkomaksulistalta poistuminen

• HUOM! Tietoja yhdistetty asiakkaiden suostumuksella (yhteistyölomake).

• Keskeinen perusoletus on ollut, että kun henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille, siirtyy 
tutkintoperusteiseen opiskeluun tai palkkatuettuun työhön, hän poistuu ”sakkolistalta”. Oletus 
on ollut, että projektista lähtiessä käyntiin lähtevä toiminto (normaali ansiotyö, palkkatuettu työ 
tai tutkintoperusteinen opiskelu) jatkuu projektin jälkeen sujuvasti ilman keskeytyksiä.

• Ko. henkilön tilanne ”nollautuu” suhteessa sakkomaksuihin sen jälkeen eli hän poistuu 
”sakkomaksulistalta”, kun hän täyttää edellytykset ansiosidonnaiseen päivärahaan eli 26 viikkoa töissä 
määrätyltä tarkasteluajalta. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea työviikkoja 
edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos henkilö on ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, 
armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta 
lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden 
ja 4 kuukauden ajalta.



VETO-hankkeen asiakastyön tuloksia 
Hankkeen suorat vaikutukset ”kuntien sakkomaksuihin” vuositasolla

JOS vetää mutkat suoraksi, 

voi sanoa, että kuntarahat 

on kuitattu 4 kertaisesti 

vuodessa! 

Alajärvi 5 23575,2

Alavus 5 23575,2

Evijärvi 4 18860,16

Ilmajoki 6 28290,24

Kuortane 2 9430,08

Lappajärvi 3 14145,12

Seinäjoki 40 188601,6

Soini 1 4715,04

Vimpeli 0 0

Ähtäri 6 28290,24

72 339482,88







NYT ANU KANGASNIEMI:
”Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ja motivaation 

tukemista arvopohjaisen lähestymistavan näkökulmasta”

VETO-päätösseminaari 

16.3.2023



Rahoittaja:     Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ESR, hankealueen kunnat ja PLU ry

Hallinnoija:    Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Päätösseminaari 16.3.2023

MILTÄ NYT TUNTUU? TEEMANA TYÖVALMENNUS



KOULUTUKSEEN SUUNTAUTUNEET, yht. 40%

• Hankkeen asiakkaista on edennyt 

• Tutkintotavoitteiseen koulutukseen 13 % 

• aloina mm. hoiva, matkailu, media, metalliperus, kunnossapito, laborantti, 
lähihoitaja, tradenomi, rakennusinsinööri, myyjä, rakennus, puutarha 

• TE-toimiston valmennuksiin ja muihin lyhytkoulutuksiin  27 % 

• mm. asiakaspalvelu, kuljetus, hoiva, metallialan täydennyskoulutus, tekniikka-ala 
tutuksi, robottihitsaus

• HUOM. Hankeasiakkuus jatkuu lyhytkoulutuksen tai muun valmennuksen aikana. 
Vain pitkät koulutukset poikkeuksena.

VETO auttoi minua pääsemään 

opiskelemaan alalle, joka minua 

oikeasti kiinnostaa, ja jolla on hyvät 

työllisyysnäkymät.



TÖIHIN PÄÄSSEET, yht. 47%

• Avoimille markkinoille työllistyneitä 32 %

• aloina mm: metalli, kuljetus, kauppa, varhaiskasvatus, puhtaanapito, rakennus, kasvatus-
ja ohjaus, keittiö- ja ravintola, IT

• Palkkatuella työllistyneitä 15 %

• aloina mm: metalli, tuotanto, 

• kunta (tekninen - ja puistopuoli), hoiva, järjestötyö

Työvalmennus ideoi 

työpaikan, missä tällä hetkellä 

olen toivottavasti vielä vuoden. 

Olisi ehkä itseltä jäänyt 

paikkaa hakematta, koska 

tehtävästä ei ollut aiempaa 

kokemusta.”



TYÖKOKEILUT

• Työkokeilujen merkitys työvalmennuksessa – 76 työkokeilua

• Opeteltu uusia työtehtäviä eri alalle ja saatu työpaikka tai lähdetty alan 
koulutukseen

• Vahvistettu suomen kielen taitoa (maahanmuuttajat)

• Testattu fyysistä/psyykkistä jaksamista ko. tehtävissä

• Palauduttu työelämään turvallisesti, vaiheittain 

• Asiakkuus päättynyt työkokeiluun vain 13 henkilön osalta, jolloin kyse on 
pidemmästä kokeilujaksosta ja hankeasiakkuusaika myös tullut täyteen 

Olen tyytyväinen ja kiitollinen 

veto hankkeeseen. Olen 

saanut cvn tehtyä ja kokeillut 

erilaisia työpaikkoja.



Asiakkuuksista

• Asiakkuuden maksimikestoksi on hankesuunnitelmassa 
määritelty 9 kk:tta

• Asiakkuuden toteutunut keskimääräinen kesto n. 7 kk

• Asiakkaista TYP-asiakkaita n. 26 %
”Henkilökohtaisesti pidin siitä, 

että tsempattiin menemään 

eteenpäin ja kuunneltiin ja 

etsittiin minulle vaihtoehtoja, 

kun itsellä ei oikein ollut 

jaksamista elämässä.”



Muualle ohjatut

• Asiakasta ei siis palauteta heti työvoimapalveluille, jos 
osoittautuu, että VETO-hanke ei ole oikea paikka hänelle

• Tähän mennessä 50 asiakasta on saanut palvelua, jonka avulla 
hänelle on ehdotettu asiakkuutta/ohjattu häntä täsmällisemmin 
palvelevalle taholle

Viimeisimmän raportin mukaan (31.1.2023) hankkeen 

asiakkaista 27 % on ohjattu muihin palveluihin. 

Sain enemmän uskoa omaan 

tekemiseen, kun kerrottiin 

hyviä neuvoja.



Muita palveluja ovat olleet 

• Työpajat; Paja 66, Kaks´Kättä työpaja/Trimma ry, Järvi-Pohjanmaan työpaja 

• Jamin työllisyyshanke (tuettua opiskelua TYP-asiakkaille)

• Kotoutumiskoulutus (maahanmuuttajat)

• Terveysselvityksiin (mm. alkoholi-, mielenterveys-, fyysiset ongelmat)-> TE-

palvelut

• TYP-asiakkuuden suosittelu

• IPS-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Kohti työelämää-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Pitkospuut-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Kuntouttavan työtoiminnan suosittelu

• Sairauslomalle jääminen

• Eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtyminen (sairaus, työkyvyttömyys)

Valmennus tuotti tulosta! 

Kiitos vedätyksestä:)



Rahoittaja:     Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ESR, hankealueen kunnat ja PLU ry

Hallinnoija:    Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

TYÖKUNTOTODISTUS JA KYKYVIISARI



TYÖKUNTOTODISTUS

” Hankkeen tavoitteena on Työttömien työkuntotodistuksen toimintamallin 
kehittäminen. Todistuksen tarkoituksena on osoittaa, että työnhakija on 
kiinnostunut työ- ja toimintakuntonsa edistämisestä ja ylläpitämisestä sekä 
tehnyt töitä asian eteen.” 

• Työkuntotodistus otettiin käyttöön vuonna 2021 ja sitä on kehitetty 
yhteistyössä TE-palvelujen ja eri toimijoiden kanssa.

• Työkuntotodistuksia on tähän mennessä tehty 66 kpl.

• Työkuntotodistus laaditaan asiakkaan luvalla ja se myös toimitetaan 
asiakkaan luvalla ohjaavalle taholle ja/tai vastaanottavalle taholle.

• Työkuntotodistus on tarkoitettu käytettäväksi CV-tietojen tukena työnhaun 
apuna.



TYÖKUNTOTODISTUKSEN SISÄLTÖ

• Kykyviisarin tulokset asiakkuuden alussa ja mahdollisesti myös lopussa

• Työvalmennuksen osa-alueiden avaaminen

• Elintapaohjauksen avaaminen

• Työvalmentajan lausunto ja allekirjoitus

• Todistuksen käyttötavoista 

• Valmennuksen mittareiden esittely

• TUTUSTU SEINÄLLÄ OLEVAAN MALLIIN



Kykyviisari® työ- ja toimintakyvyn tukena

• Kykyviisari® on Työterveyslaitoksen maksuton työ- ja toimintakyvyn 
itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. 

• Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. 

• Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen 
tarkastelun, jos arviointi toistetaan > ns. muutosraportti.

• Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä.



Käytämme Kykyviisaria

Työ- ja toimintakyvyn tilannekartoituksen tekemiseen

Ohjaustyökaluna

Muutostyön tavoitteiden asettamiseen

Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen 

seuraamiseen



KYKYVIISARI 2.3.2023

• KYKYVIISARIIN KIRJATTUJA ASIAKKAITA NYT 205 hlöä

• MUUTOSRAPORTIN VASTAAJIA 69, keski-ikä 42 v

• B1. Tyytyväisyys elämään, 69 vastaajaa

• 1. vastauskerta

• 3.6/ 5

• 2. vastauskerta

• 3.8/ 5



• B2. Koettu terveys, 69 vastaajaa

• 1. vastauskerta

• 3.4/ 5

• 2. vastauskerta

• 3.5/ 5

• B3. Koettu toimintakyky, 69 
vastaajaa

• 1. vastauskerta

• 7.4/ 10

• 2. vastauskerta

• 7.4/ 10



• B4. Koettu työkyky, 69 vastaajaa

• 1. vastauskerta

• 7.3/ 10

• 2. vastauskerta

• 7.1/ 10

• B5. Suhde työelämään, 69 vastaajaa

• 1. vastauskerta

• 4.6/ 10

• 2. vastauskerta

• 6.1/ 10



Toimenpide Toteutusaika Menetelmä Muuta tietoa 

Hanke-esitteet 
Roll-up, posteri 
Hankepaidat ja -collarit 
Käyntikortit 
Kynät, lehtiöt 

   

PLU:n 
Työllisyyshankkeiden 
Uutiskirjeet 

2 uutiskirjettä 
vuodessa, alkaen 
10/2021 

PLU:n tiedottaja kokoaa  Saajia n. 550 hlöä 
Työvoimaviranomaiset 
ja yhteistyökumppanit 

Hanke-esittelyt 
työvoimapalvelut 
yhteistyökumppanit 
seuratoimijat 
 

2020- Diaesittelyt verkossa tai 
livenä 

xx kpl 

Hankeviestintäviikko 
nuorille 
Facebook-kampanja 
Juttuja paikallislehtiin 

48/2020 ELY-keskus/Tiina Pulju 
 
4 omaa 
paikallislehtijuttua 
6 yhteisjuttua 

14 hanketta 
Facebookissa ja 
Instagramissa alueemme 190 
000 asukkaasta molemmissa 
kanavissa n. 1/3 osa 
alueemme asukkaista 
tavoitettiin. 

Työllisyysviikko 
tapahtumineen  
YLE POHJANMAA -VETO-
haastattelut  
KUTSUVIERASTILAISUUS 
sidosryhmille 
VETO- TYÖNANTAJA- 
videon julkaisu 
LEHTIJUTUT asiakkaista 
VETO-asiakasvideo 

4/2022 
 
6.4.2022 
 
4.4.2022 
 
7.4.2022 

TE-tsto/Timo Särkijärvi 
 
Uutiset ja radio 
 
PLU:lla tietoiskut 
hankkeesta 
 
 
Paikallislehdet (4) 

 

Etelä-Pohjanmaan 
Yhteiskuntavastuuryhmä 
Kirjoitus 
TE-liven valmistelutyö 

 
 
4/2022 
1/2023 

 
Nuorisotakuublogi ja  
Ilkka-Pohjalainen 
TE-livelähetys 

 

Alueellinen 
työllisyystoimijoiden 
ryhmä 
TYÖPAJAT 
SEMINAARIT 

 
 
 
2 kpl alkuvuonna 2022 
3 kpl, 12/2021, 5/2022 
ja 11/2022 

 
 
 
Verkkotilaisuuksia ja 
viimeisin livetilaisuus 

 
 
 
Osallistujia 20-60 
hlö/tilaisuus 

Sidosryhmäkysely    

Asiakaskyselyt, 2 kpl 9/2021 ja 8/2022 sähköinen kysely ja 
kirjeitse tarvittaessa 

Kaikki hankeasiakkaat, 
vastausprosentit 47% ja 
41% 

Elintapaohjaus osana 
työvalmennusta-
työpajat 

11/2022 ja 3/2023 verkkoluento VATESin 
kanssa 

24 hlö/työpaja 

 

Koontia 

VETO-

hankkeen 

viestinnästä



Muita palveluja ovat olleet 

• Työpajat; Paja 66, Kaks´Kättä työpaja/Trimma ry, Järvi-Pohjanmaan työpaja 

• Jamin työllisyyshanke (tuettua opiskelua TYP-asiakkaille)

• Kotoutumiskoulutus (maahanmuuttajat)

• Terveysselvityksiin (mm. alkoholi-, mielenterveys-, fyysiset ongelmat)-> TE-

palvelut

• TYP-asiakkuuden suosittelu

• IPS-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Kohti työelämää-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Pitkospuut-hankkeen asiakkaaksi suosittelu

• Kuntouttavan työtoiminnan suosittelu

• Sairauslomalle jääminen

• Eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtyminen (sairaus, työkyvyttömyys)

Valmennus tuotti tulosta! 

Kiitos vedätyksestä:)



Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta 
avausseminaari 16.3.2023: ohjelmarunko

12.00 Avaussanat: 

12.10 Miten meni, niinku omasta mielestä: Timo Hämäläinen, projektipäällikkö (oto) 

12.30 Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ja motivaation tukemista arvopohjaisen lähestymistavan näkökulmasta: Anu Kangasniemi, 
PsT, LitM (Teams) 

13.10 Miltä nyt tuntuu? Työvalmennuksen tuloksia ja kokemuksia: työvalmentajat Mikko Rissanen ja Tuula Sundberg sekä työnsuunnittelija 
Jaana Koivuluoma

13.50 Yhteistyössä on voimaa!

14.00 Kahvitauko

14.20 Elintapaohjauksella jerkkua: Elintapaohjaaja Maija Kuoppala, Fysios Mehiläinen ja asiakas

14.50 Maahanmuuttajapilotin tuloksia: Jaana Koivuluoma

15.10 Palautetta halutaan

15.20 Jaksaa, jaksaa! Hankkeen toimintamallin jatkuvuus

15.30 Hyvää kotimatkaa



KAHVITAUKO 20 minuuttia!

VETO-päätösseminaari 

16.3.2023



Päätösseminaari 16.3.2023: Elintapaohjauksella "jerkkua"

Maija Kuoppala ja Riika Savela



• Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön tai ryhmään 

kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea 

asiakasta tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 

pysyviä elintapamuutoksia.

• Asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa keskeisiä 

elintapatekijöitä ovat uni, liikunta ja ruokatottumukset.



Asiakasohjaus perustuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen 

lähestymistapaan.

Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itseohjautuvuutta

Asiakasta tuetaan löytämään motivaatio muutokseen 

itselle merkityksellisten asioiden avulla.



Ohjauskeskusteluissa autetaan asiakasta huomaamaan 

myös omaan ajatteluun liittyvät muutoksen esteet sekä 

toimimaan niiden kanssa pysyvän muutoksen

mahdollistamiseksi.

Asiakasta kannustetaan etenemään pienin ja omaan 

elämään sopivin askelin.



Elintapaohjaajan rooli on olla rinnallakulkija ja 

kannustaja.

VETO-hankkeessa elintapaohjauksesta vastaavat 

Maija Kuoppala (Järviseutu ja Kuusiokunnat) ja 

lokakuusta 2022 lähtien Fysios Mehiläisen 

asiantuntijat Riika Savela, Arttu Sissala ja Jere 

Puolijoki (Seinäjoki ja Ilmajoki). 



Asiakkaat ohjautuvat elintapaohjaukseen työvalmentajan kautta:

• Ohjaukseen voi suositella asiakasta, jolla on haasteita 
nukkumisessa, vuorokausirytmin ongelmia, 
alavireisyyttä, ylipainoa, tuki- ja liikuntaelimistön 
vaivoja.

• Terveydenhuoltohenkilöstö voi hyödyntää kohdennetun 
elintapaohjauksen kriteerejä (tyypin 
2 diabeteksen riskipisteet, metabolinen oireyhtymä, 
uniapnea) ja suositella asiakasta te-palveluiden 
välityksellä hankkeen piiriin



Olennaista on asiakkaan oma valmius ja halukkuus
elintapaohjaukseen

Elintavoissa keskitytään uneen ja vuorokausirytmiin, 
liikuntaan sekä ruokatottumuksiin



• Elintapaohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii 

tapaamisen

• Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan lähtötilanne:

➢ alkukartoituslomake,

➢ terveyskäyttäytymisanalyysi, 

➢ vuorokausiympyrä, 

➢ käsien puristusvoima

➢ kehonkoostumusmittaus

• keskustellaan muutostavoitteista ja tuetaan asiakasta 

oman muutossuunnitelman tekemisessä



• Seuraavilla tapaamiskerroilla käydään läpi kokemuksia 

muutoksen onnistumisesta ja mahdollisista haasteista, 

tarvittaessa muokataan suunnitelmaa paremmin arjessa 

toteutettavaksi

• Tapaamisia keskimäärin 3-5 kertaa hankkeen aikana

• Tapaamisten kesto 1-1,5 tuntia

• Työkaluina lisäksi liikuntakokeilut, 

kuntosaliopastus, Buusti360-palvelu: asiantuntijaluennot, 

webinaarit, Heiaheia-sovellus sekä VR-lasit



• Ohjausprosessin päätteeksi

• Pyritään löytämään asiakkaan muutosta ja uusia 

tottumuksia tukevia toimia: esimerkiksi kunnan ja 

yksityisten palveluntarjoajien liikuntapalvelut, 

hyvinvointiryhmät, kansalaisopiston kurssit, 

järjestötoiminta esim. urheiluseurat

• Asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi on 

tärkeä nostaa esiin myös muut kuin liikuntapalvelut mm. 

kädentaitoihin ja kulttuuriin kannustavat harrastuspiirit.

• Elintapaohjaaja tekee yhteenvedon elintapaohjauksesta 

asiakkaan työkuntotodistukseen



• Pitkään työttömänä olleiden elintapaohjauksen haasteet:

• Vuorokausirytmin haasteet: nukkuminen, ateriarytmi

• Passivoituminen ja alavireisyys: aikaa on, mutta ei 

innosta osallistua

• Asiakkaalla voi olla useita työ- ja toimintakykyyn 

vaikuttavia sairauksia

• Rahan puute



• Elintapaohjaukseen tammikuun 2023 loppuun mennessä 
on ohjattu 159 hlöä

• Syyskuussa 2022 toteutetun asiakaskyselyn perusteella 
elintapaohjaukseen osallistuneista asiakkaista 96% on 
palveluun tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

VETO-hankkeen elintapaohjauksen lukuja



16.3.2023

ELINTAPAOHJAUS: FYSIOTERAPEUTTI 

RIIKA SAVELA, MEHILÄINEN



16.3.2023

MAAHANMUUTTAJAPILOTIN TULOKSIA



• Ohjattu kaikkiaan 63 asiakasta, neljä ei aloittanut hankkeessa

• naisia 24, miehiä 39

• Koulutustaso

• Koulutusaste tuntematon 5

• Perusaste 5

• Keskiaste 31

• Alempi ja ylempi korkeakoulu 18

Kansallisuuksia: Peru, USA, Tunisia, Syyria, Espanja, Kongo, Eritrea, Turkki, Venäjä, 

Irlanti, Ruanda, Alankomaat, Puola, Viro, Sri Lanka, Bangladesh, Thaimaa, Kiina, 

Vietnam, Filippiinit, Myanmar, Georgia, Unkari, Kiina, Intia, Iso-Britannia, Irak, 

Ukraina, Afganistan, Jemen

Ohjaukset



Ohjauksen tavoite: 

• töihin 

• koulutukseen 

• työkokeiluun mm. kielen vahvistamiseksi

• tutkinnon tunnustaminen (5 kpl)

Ohjauksen tavoite



Koulutukseen  36 %

• Maahanmuuttajapilotin asiakkaista on edennyt

• Tutkintotavoitteeseen koulutukseen 2 

• Puutarha-ala, rakennusala

• Kotoutumiskoulutukseen 6

• Muuhun koulutukseen, TUVA 2

• Sosiaali- ja terveysalan valmentava, Tutkintoon valmentava

This project is very 

helpful, hoping the 

project continue to 

help more 

immigrants. 



Töihin  43 %

• Avoimille työmarkkinoille  32 %

• Alat: metalli, puhtaanapito, keittiö- ja ravintola, IT, kasvatus- ja ohjaus, LVI

Palkkatuella tuettuun työhön  11 %

• Alat: metalli, maatalous, puhtaanapito

Easy to found 

a new work.



Muut palvelut/muutto

• Ohjaus toiseen hankkeeseen 1

• Muutto kotimaahan/toiselle paikkakunnalle 5

• Terveysselvittelyt 1

Se tarvii 

kaikille 



Tapahtumat ja Yhteistyötahot

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestimme erilaisia tapahtumia

• CV-työpajat 3 kpl (MONI-info ja Kuntakokeilu Seinäjoki)

• Rekrytapahtumat 3 kpl (MONI-info, Wiise ry, Into Seinäjoki, TE-palvelut, Kuntakokeilu)

• Open Doors, Open Minds (Wiise ry, Into Seinäjoki)

• Business Breakfast- Onnistuneet maahanmuuttajien rekryt (MONI-info, Wiise ry, 
Ely-Keskus)

Muita yhteistyötahoja: E-P:n Maahanmuuttofoorumi, KORKIT-hanke



Kiitokset!

I feel Veto project cares about 

my background and would 

like me to to be passion on 

my career..Jaana Koivuluoma 

is really caring about 

customer that’s what I like 

too.



NYT pyöritä/keinuta lantiota 
molempiin suuntiin,  5 x 

molemmat☺

VETO-päätösseminaari 

16.3.2023



Palautetta halutaan:
Klikkaa itsesi osoitteeseen

www.menti.com, käytä koodia

7588 5551

VETO-päätösseminaari 

16.3.2023

http://www.menti.com/


• VETO-hankkeen ajatus työvalmennuksen ja elintapaohjauksen/-neuvonnan yhdistämisestä on 
toimiva -> toimintatavan hyödyntäminen työvalmennustyössä voisi olla mielestämme 
kannatettava kaikissa projekteissa soveltuvin osin (esim. TYPO-projekteissa, ESR-hankkeissa)

• Myös työkuntotodistuksessa on potentiaalia -> sitä on muokattu eri toimijoille sopivaksi: Koska 
”Työkuntotodistus auttaa asiakkaan työ- ja toimintakunnon sanoittamisessa erityisesti hänelle 
itselleen, mutta myös toimii hyvänä apuna esim. työvoimaviranomaisille.”

• Myös maahanmuuttajiin kohdistunut työvalmennus- ja elintapaohjaus-kokonaisuus on 
osoittanut tarpeellisuutensa ja tehokkuutensa 

• Tarkoitus on hakea VETO+-hankkeelle rahoitusta 31.3.2023 päättyvässä haussa, 

-> toivomme parasta eli myönteistä hankepäätöstä, mutta valmistelut ovat 
vielä kesken!

”JAKSAA, JAKSAA!! 

Hankkeen toimintamallin jatkuvuus?



• Jatkossa
• Verkostojen kehittämistä ja vahvistamista jatkettava 

yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja 
palveluntarjoajien kanssa.

• Elintapaohjauksen yhtenäistäminen hyvinvointialueella: 
mittarit, kirjaaminen

-> tulosten arviointi ja toiminnan vaikuttavuus

• Ohjausresurssien turvaaminen tärkeää!



Kiitos mielenkiinnostanne ja hyvää kotimatkaa!

Lisätietoja hankkeesta löydät https://www.plu.fi

https://www.plu.fi/
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