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SISÄLLYSLUETTELO:

DUUNIXI LOPPURAPORTTI 



Duunixi -hankkeen loppuraportissa kuvataan hankkeen toimintaa, tuloksia, haasteita, asiakkaiden 
omia kokemuksia ja havaintoja sekä hankkeessa mukana olevien työntekijöiden omia oivalluksia ja 
menetelmiä. Tarkoituksena on myös levittää hyviä käytäntöjä eteenpäin muiden kaupunkien TYP- 
palveluiden käyttöön ja myös avata hankearkea sekä asiakas- ja kehittämistyön sisältöä. 

Duunixi on ESR-rahoitteinen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen 
liittyvä kehittämishanke, joka alkoi 1.3.2018 ja päättyi 31.7.2020.  Koko tämän ajan hankkeessa on 
ollut sama henkilöstö: Projektipäällikkönä 100 % työajalla on ollut Katja Stigzelius ja projektityönte-
kijänä 50% työajalla on ollut Riikka Hentunen. 

Duunixi-hanke on aikuisille työttömille (yli 30-v) Helsingin TYP asiakkaille tarkoitettu 2,5-vuotinen 
hanke, joka toteutettiin aktiivisessa yhteistyössä yhdessä Suomen Diakoniaopiston ja Helsingin TYP 
palveluiden kanssa. (TYP = Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). 

Käytännön toteutus on tapahtunut Suomen Diakoniaopistossa koulutusmuotoisena ryhmävalmen-
nuksena ja yksilöohjauksena sekä tuetuissa työharjoittelupaikoissa ja koulutuskokeiluissa. Duunixin 
tavoitteena on luoda säännöllinen dialogi TYP työntekijöiden kanssa. Hankkeessa on ollut tarkoitus 
luoda täysin uusi yhteistyön malli oppilaitoksen ja työllistymistä edistävien palveluiden välille.

HANKKEEN TARKOITUS ON OLLUT:

• tunnistaa asiakkaan aiempaa osaamista

• kartoittaa asiakkaan ammatillisia tavoitteita

• parantaa arjenhallintaa

• vahvistaa asiakkaan osallisuutta yhteiskunnan jäsenenä

• tukea koulutuksellisen kehityksen tasa-arvoisuutta (kaikille samat ammatillisen  
kouluttautumisen mahdollisuudet)

• kehittää ja luoda uudenlaisia ratkaisuja ja väyliä työelämään ja ammatillisiin opintoihin.

Kaikkien henkilöiden kohdalla on ollut tarkoitus edelleenkehittää osaamisen tunnistamisen keinoja 
ja välineitä sekä poluttaa henkilöitä heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja 
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työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohdalla on ollut 
tarkoitus huomioida non- ja informaalista osaamista.  

Hankkeen yhteiskunnallinen tarve on ollut suuri. Kohderyhmällä on riski jäädä väliinputoajiksi ja 
syrjäytyä yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle. Kohderyhmä on ollut pitkään pois työelämästä ja 
monella työttömyyden kierre ja arjenhallinnan haasteet ovat kestäneet vuosia tai vuosikymmeniä. 
Hankkeessa on ollut tarkoitus luoda uusi yhteistyön malli te-palveluiden, koulutuksen järjestäjän, 
työelämän ja TYP asiakkaiden välille.

Hankkeessa on huomioitu ammatillisen koulutuksen reformi, joka koskettaa jokaista ammattiin opis-
kelijaa. Lisäksi hankkeessa on painotettu työelämän yhteistyökumppaneissa aloja, joilla tulevaisuudessa 
on pulaa työvoimasta.
Kahden ja puolen vuoden aikana tavoitteena on ollut kohdata ja uraohjata 100 asiakasta. Tavoitteena 
on ollut mahdollisuus tavata hankkeen työntekijöitä säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa 
ja tehdä laadukasta yksilövalmennustyötä. Yksilövalmennuspäiviä ovat olleet tiistai, keskiviikko ja 
torstai. Yhden yksilövalmennuksen pituus on 1 – 2 tuntia, asiakkaasta ja hänen tarpeistaan riippuen. 
Hankkeessa tavoitteena on ollut pitää kerrallaan vain noin 25-28 asiakasta, jotta olemme pystyneet 
ylläpitämään laadukasta yksilötyöskentelyä.

Helsingissä 6.8.2020 

Katja Stigzelius, Duunixi-hankkeen projektipäällikkö 

ja Riikka Hentunen, Duunixi-hankkeen projektityöntekijä

Avainsanoja hankkeessa:

• yhteisöllisyys

• tiimipedagogiikka

• ryhmäytyminen

• minäpystyvyys

• osallisuus

• voimavarakeskeisyys 

• ryhmän kannattelevan voiman 

hyödyntäminen

• oman osallisuuden löytäminen   

ja hyödyntäminen muuttuvilla 

työmarkkinoilla. 

• VAPAAEHTOISUUS



HANKKEEN TAVOITTEET:

• Luoda täysin uusi yhteistyön malli oppilaitoksen ja työllistymistä edistävien palveluiden   
(TYP Helsinki Aikuisten palvelut) välille.

• Tunnistaa asiakkaan aiempaa osaamista

• Kartoittaa asiakkaan ammatillisia tavoitteita

• Parantaa asiakkaan arjenhallintaa

• Vahvistaa asiakkaan osallisuutta yhteiskunnan jäsenenä

• Tukea koulutuksellisen kehityksen tasa-arvoisuutta (kaikille samat ammatillisen  
kouluttautumisen mahdollisuudet)

• Kehittää ja luoda uudenlaisia ratkaisuja ja väyliä työelämään ja ammatillisiin opintoihin.

• Edelleenkehittää osaamisen tunnistamisen keinoja ja välineitä

• Poluttaa asiakkaita heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä 
edistäviin toimenpiteisiin.

• Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohdalla huomioida non- ja informaalista osaamista. 
(21% hankkeeseen osallistuneista oli Suomeen muuttaneita)

HANKKEEN TULOKSET, NÄIN ONNISTUIMME HANKKEESSA:

Hankkeessa onnistuttiin tukemaan koulutuksen tasa-arvoisuutta, sekä vahvistamaan  
osallistuneiden asiakkaiden jäsenyyttä yhteiskunnassa. Konkreettisia tuloksia hankkeessa:

• Hankkeessa oli mukana 81 asiakasta   

• Ryhmävalmennuspäiviä toteutettiin 159 hankkeen aikana

• Vierailuja oppilaitoksiin, työpaikkoihin ja rekrytapahtumiin toteutettiin  
1 – 4 kertaa kuukaudessa. 

• Yksilövalmennusaikoja oli 507 ja tapaamisista toteutui 351 (n. 70%)

• 8 asiakasta sai työpaikan
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 30% hankkeen asiakkaista siirtyi hankkeesta työelämään tai opintoihin

 43% asiakkaista oli hankkeen jälkeen konkreettisessa toiminnassa  
 (työ, opiskelu, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta)

 n.10% hankkeen asiakkaista siirtyi hankkeen aikana pitkälle sairaslomalle tai  
 työkykyselvitykseen

 muu syy = muutto toiselle paikkakunnalle, elämäntilanne/motivaatio, äitiysloma

• 16 asiakasta sai opiskelupaikan (joista 10 ammatillinen perustutkinto, 3 työvoima- 
poliittinen koulutus, 1 ammattikorkeakoulu, 1 lukio ja 1 aikuisten perusopetus)

• 11 asiakasta lähti työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, työkykyselvitykseen tai kuntoutukseen

• 19 asiakasta lopetti muista syistä (esim. äitiysloma, muutto toiselle paikkakunnalle, henkilökohtai-
set syyt)

• 7 asiakkaan tilanne oli kesken raportin kirjoitushetkellä

• 7 asiakasta lopetti yhteydenpidon Duunixi-hankkeeseen emmekä tavoittaneet heitä enää



Asiakkaat ohjautuivat Duunixi-hankkeeseen Helsingin TYP:n aikuisten palveluiden kautta. TYP:n 
työntekijä lähetti meille asiakkaan yhteystiedot, joko hakulomakkeella tai Duunixin työntekijälle 
sähköpostilla. Duunixin työntekijä otti yhteyttä asiakkaaseen ja sopi hänen kanssaan haastattelun. 

Joissain tapauksissa asiakas kertoi puhelimessa, ettei ole kiinnostunut hankkeesta. Joissain tapauksissa 
asiakas jätti saapumatta haastatteluun. Joissain tapauksissa asiakas tuli haastatteluun, mutta totesi 
haastattelussa, ettei hanke ole hänelle oikea-aikainen tai oikea palvelu. 

Hankkeessa aloitti 81 asiakasta. 

Asiakkaan kanssa täytettiin ESR-aloitusilmoitus, kun he aloittivat hankkeessa. Tämän jälkeen asiak-
kaan kanssa aloitettiin työskentely.

Asiakkuuden kesto hankkeessa oli noin 6 kk, kuitenkin joustavasti ja sopimuksen mukaan. Meillä oli 
myös asiakkaita, jotka olivat hankkeessa mukana koko hankkeen ajan, sillä he olivat aloittaneet hank-
keessa ennen kuin määrittelimme asiakkuudelle maksimikeston. Jouduimme tekemään määrittelyn, 
jotta pystyimme ottamaan uusia asiakkaita hankkeeseen. Asiakkuus päättyi myös aikaisemmin, mikäli 
asiakkaalle löytyi jatkopolku nopeammin, tai asiakas koki ettei hanke ole enää hänelle tarpeellinen. 
Tarkempi erittely hankkeen kestosta asiakkailla löytyy kohdasta 6. Asiakkaat.  

Hankkeessa oleville asiakkaille kaikki toiminta oli VAPAAEHTOISTA. He saivat itse valita, mihin 
toimintaan osallistuivat. Hankkeessa oli asiakkaita, jotka osallistuivat aktiivisesti kaikkeen toimintaan: 
ryhmävalmennuksiin, vierailuihin, tapahtumiin ja yksilövalmennuksiin. Lisäksi oli asiakkaita, jotka 
kävivät vain yksilövalmennuksissa, sekä asiakkaita, jotka osallistuivat toimintaan harvakseltaan. 

Haasteita hankkeessa oli hetkittäin asiakkaiden ohjautuvuudessa, johtuen TYP organisaatiomuutok-
sesta sekä siihen liittyvistä henkilöstömuutoksista alkuvuodesta 2019. Tilanne korjaantui, kun saimme 
hankkeelle uudestaan nimetyt omat työntekijät TYP palveluihin. Tämä muutaman kuukauden tauko 
asiakasohjautuvuudessa toki vaikuttaa osaltaan siihen, ettei hankkeessa päästy tavoitteeseen eli sataan 
asiakkaaseen. Lisäksi kevään 2020 koronatilanne katkaisi asiakasohjautumisen TYP:n puolelta, kun 
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hanke aloitti Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti etätyöskentelyn, jolloin yksilövalmennukset 
toteutettiin puhelimitse ja ryhmävalmennukset toteutettiin virtuaaliluokassa. (Näistä asioista tarkem-
min kohdassa 4. Toteutus ja sisällöt).

Lisäksi haasteita toi ajoittain asiakkaiden motivaatio sekä työkykyisyys. Tämä näkyi peruuttamattomina 
aikoina ja “katoamisina”.  Haastattelussa painotimme erityisesti motivaatiota osallistua hankkeeseen, 
mutta aikaa myöden ilmeni, että se ei kaikkien kohdalla ollut kuitenkaan riittävän vahva. Myös itse-
luottamuksen puute ja pelkotilat estivät asioiden etenemistä. Osalla asiakkaista ilmeni terveydellisiä 
haasteita, joten hanke ei ollut heille oikea-aikaista tai oikeaa palvelua.

YHTEISTYÖ MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA

Väylä työhön -hankkeen kanssa pidimme maahanmuuttajataustaisille asiakkaille yhteistä kielikahvilaa. 
Kielikahvilaa ohjasi vapaaehtoinen henkilö ja kahvilassa käytiin vapaamuotoista keskustelua suomen 
kielen vahvistamiseksi. Kielikahvila kokoontui yhteensä 14 kertaa.

Duunipolku-hankkeen kanssa tapasimme säännöllisesti ja vaihdoimme ajatuksia hankkeiden toimin-
noista. Hankkeen alkuvaiheessa haastattelimme Duunipolku-hankkeen työntekijöiden kanssa yhdessä 
mahdollisia asiakkaitamme. Koska haimme hankkeisiimme hieman erityyppistä kohderyhmää, saimme 
yhteishaastattelussa esiteltyä haastateltaville molemmat hankkeet. Näin haastateltavat ohjautuivat siihen 
hankkeeseen, joka palveli heidän tarpeitaan paremmin.

Suomen Diakoniaopiston hankkeiden kanssa (Kyvyt & Vamos 2.aste) pidimme säännöllistä ESR-pii-
riä, jossa vaihdoimme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Suomen Diakoniaopiston Valma-ryhmän kanssa teimme yhteistyötä yhteisten retkien, työpaikkavierai-
luiden sekä oppilaitosvierailuiden muodossa.



RYHMÄVALMENNUKSET

Ryhmävalmennuspäiviä olivat maanantai ja perjantai. Ensimmäisen vuoden ajan ryhmävalmennus 
toteutettiin maanantaisin ja perjantaisin klo 9.15 – 14.15 eli 10 h viikossa. Ohjausryhmässä kuitenkin 
yhteisesti päätettiin lyhentää maanantain ryhmävalmennuksen pituutta, joten vuonna 2019 ja vuonna 
2020 ryhmävalmennus pidettiin maanantaisin klo 12-14 ja perjantaisin klo 9.15 – 14.15 eli 7 h 
viikossa.

Hankkeen aikana ryhmävalmennusta järjestettiin yhteensä 159 kertaa.

Ryhmävalmennuksen sisältö suunniteltiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Aiheina oli esimerkiksi 
asiakaspalveluenglantia, asiakaspalveluruotsia, hygieniapassi-koulutusta, atk-taitoja, matematiikkaa, 
viestintää, kotitaloutta, opiskelutaitoja sekä työelämätietoutta.
Osallistuminen oli vapaaehtoista. Noin 40% asiakkaista kävi ryhmävalmennuksissa.

YKSILÖVALMENNUKSET

Yksilövalmennuspäiviä olivat tiistai, keskiviikko ja torstai. Molemmat työntekijät olivat aina paikalla 
asiakkaan yksilövalmennuksessa. Jokaisella asiakkaalla oli mahdollisuus tulla yksilövalmennukseen 

4. HANKKEEN TOIMINTAMALLI,  
TOTEUTUS JA SISÄLLÖT 

Tuetun työkokeilun malli

Yksilövalmennuksissa tukea ja ohjausta 
työnhakuun, ammatillisiin opintoihin 

hakeutumiseen, arjenhallintaan ja oman 
polun löytymiseen

Visuaalisen CV:n työpajat sekä yhteiset 
vierailut oppilaitoksiin, työpaikkoihin ja 

rekrytapahtumiin

Perustaitojen, opiskelutaitojen sekä 
työelämätaitojen parantaminen 

ryhmävalmennuksissa
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tarpeen mukaan niin usein, kuin oli tarve. Yhden tapaamisen pituus oli 60 minuuttia, mutta tarvit-
taessa varasimme asiakkaalle tupla-ajan (120 minuuttia), jos oli esimerkiksi useampaan työpaikkaan 
hakemuksen tekoa tai cv:n päivittämistä. Suurin osa asiakkaista (N=31) kävi yksilövalmennuksessa yli 7 
kertaa ollessaan asiakkaana hankkeessa. 

Yksilöaikoja oli hankkeen aikana 507 kpl. Asiakas kävi keskimäärin 6,25 kertaa yksilövalmennuksessa.

Yksilövalmennukset aloitimme keskustelemalla asiakkaiden taustasta, heidän senhetkisestä tilan-
teestaan, motivaatiostaan ja tulevaisuuden toiveistaan. Selvitimme heidän aikaisemmat opintonsa, 
työkokemuksensa ja muun osaamisensa. Osa asiakkaista halusi kertoa paljon myös elämäntilanteestaan 
ja henkilökohtaisistakin asioistaan. Kartoitimme heidän toiveitaan koulutuksen tai työnhaun suhteen. 
Joidenkin asiakkaiden kanssa sopivaa alaa tai koulutusta saatettiin pohtia useita tapaamiskertoja, toisil-
le oli heti selvää, mihin he tahtoivat hakeutua. 
Yksilövalmennuksissa etsimme asiakkaan kanssa yhdessä työpaikkoja, työkokeilupaikkoja tai koulu-
tuksia. Käytimme paljon aikaa paikkojen etsimiseen myös tapaamisten ulkopuolella, jotta pääsimme 
enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa nopeammin etenemään. Tapaamisissa kirjoitimme 
yhdessä hakemuksia asiakkaan valitsemiin paikkoihin. Lähes jokaisen asiakkaan kanssa teimme myös 
cv:n joko yksilövalmennuksessa tai ryhmävalmennuksessa. Toisinaan aloitimme työskentelyn luomalla 
asiakkaalle sähköpostitilin, koska kaikilla ei ollut sitä vielä olemassa. Moni tarvitsi runsaasti apua 
tekstin tuottamiseen ja jäsentelyyn. 

Osa opintoihin suuntaavista asiakkaista halusi tutustua koulutuksiin oppilaitoksissa. Järjestimme heille 
tutustumispäiviä tai koulutuskokeiluja alakohtaisten toiveiden mukaan eri oppilaitoksiin. Tutustumis-
käynnit/ koulutuskokeilut vaihtelivat muutamasta tunnista kahteen päivään. Lähes jokaisen kohdalla 
tämä oli merkittävä ja vahvistava tekijä koulutukseen hakeutumisessa. 



Joidenkin asiakkaiden elämäntilanteet saattoivat olla niin haastavia, että työhön tai koulutukseen 
hakeminen ei juurikaan päässyt etenemään. Haasteet ilmenivät uskonpuutteena itseensä ja omiin 
kykyihinsä, itsetunnon heikkoutena, sosiaalisten tilanteiden pelkona sekä psyykkisen ja fyysisen tervey-
den ongelmina. Muutama asiakas ohjautuikin pitkälle sairauslomalle, työkykyselvitykseen tai muiden 
palveluiden piiriin. 

KOHTAAMINEN, TÄRKEÄ OSA YKSILÖVALMENNUSTA

Kohtaamisen merkitys yksilövalmennuksissa on suuri. Kohtaamisessa tärkeintä ei ole tekeminen, vaan 
läsnä oleminen. Aito läsnäolo tapaamisessa on edellytys luottamuksen suhteen syntymiselle.  

Useimmiten asiakkaat tulevat ensimmäiseen tapaamiseen hieman jännittyneinä. Asiakkaan täytyy saada 
tuntea itsensä tervetulleeksi ja kokea, että olemme hänestä kiinnostuneita. Pyrimme pitämään ilmapii-
rin kiireettömänä, rentona ja turvallisena. Erityisesti ensitapaamisessa on tärkeää selvittää asiakkaalle, 
miten työskentely etenee, kuinka paljon aikaa asiakasta varten on varattuna ja minkälaisilla tavoilla 
voimme auttaa häntä. Tarkoituksena on löytää yhteisymmärrys siitä, kuinka edetään asiakkaan tavoitetta 
kohti. 

Toisinaan asiakkaat saattavat ilmaista pettymystään ja turhautumistaan oman tilanteensa suhteen. 
Meidän roolimme sellaisessa tilanteessa on hyväksyä asiakkaan tunteet sellaisenaan. Myönteisten 
tunteiden osoittaminen on helppoa, mutta myös negatiivisille tunteille on sijansa asiakassuhteissa. 
Asiakkaalla on oikeus saada oma äänensä kuuluviin, jotta hän tuntee meidän työntekijöiden ja hänen 
suhteensa olevan luottamuksellinen, tilaa antava ja arvostava. Kohtaamisessa myös eleet ja ilmeet ovat 
erityisen tärkeitä. 

Keskustellessamme asiakkaan kanssa emme kerää tietoa vain itseämme varten, vaan keskustelu myös 
auttaa asiakasta jäsentämään ja hahmottamaan tilannettaan. Kuunteleminen ja tarkentavat kysymykset 
ovat tärkeitä, jotta asiakas voi saada selkeämmän kuvan tilanteestaan tai nähdä tilanteensa uudesta 
näkökulmasta. Parhaimmillaan tämä auttoi joitakin asiakkaita hakeutumaan aivan toiselle alalle, kuin 
mihin he olivat aiemmin vahvasti ajatelleet suuntaavansa. 

Hankkeen yksilövalmennuksissa käytämme paljon aikaa siihen, että asiakas saisi itse pohdittua ja 
ilmaistua omia alakohtaisia toiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Useampikin tapaamiskerta saattaa 
mennä keskusteluun asiakkaan aikaisemmista kokemuksista, työllistymistä rajoittavista tekijöistä tai 
elämäntilanteeseen liittyvistä huolista. Voimme esitellä ja ehdottaa mahdollisia vaihtoehtoja, mutta 
emme tyrkyttää valmiita ratkaisuja.  
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Asiakkaan persoonallisuutta tulee arvostaa ja antaa sille tilaa. Pyrimme kohtaamaan asiakkaan avoimesti 
ilman ennakkoluuloja. Kohtaamisessa tarvitaan myös vertaisuutta. Asiakas ja työntekijä ovat vertaisia 
ihmisinä, vaikka heidän elämäntarinansa eroavatkin toisistaan. Työntekijän on tärkeää osata tulla 
toimeen erilaisin persoonallisuuksin ja temperamentein varustettujen ihmisten kanssa. 

TUETTU TYÖKOKEILU

Tuetussa työkokeilussa oli hankkeen aikana 11 asiakasta. 

Tuettu työkokeilu tarkoitti TE-toimiston työkokeilua, mutta asiakas sai Duunixista kokonaisvaltaisen 
ja intensiivisen tuen, työkokeilupaikan hakuprosessista lähtien. Olimme tarvittaessa mukana myös 
asiakkaan työkokeiluhaastatteluissa. Tuetun työkokeilun aikana kävimme työkokeilupaikalla 1-4 kertaa 
kuukaudessa tai soitimme asiakkaalle viikoittain, jos asiakas ei kokenut tarvitsevansa käyntiä paikan 
päällä. 

Tuetusta työkokeilusta 3 asiakasta työllistyi työkokeilupaikkaansa.

VISUAALISEN CV:N TYÖPAJAT

Visuaalisen CV:n kautta asiakas sai osaamistaan ja taitojaan näkyväksi, vaikka hänelle ei olisikaan kerty-
nyt paljon työkokemusta tai ammatillisia opintoja. Visuaalisen CV:n avulla myös asiakkaan itsetunto ja 
-varmuus työnhakijana vahvistui. 

Lisäksi pidimme asiakkaiden toiveita kuunnellen mm. Word-kursseja, Excel-kursseja sekä kuvankäsit-
telykoulutusta

Asiakkaan toiveiden mukaisesti kävimme tutustumassa eri oppilaitoksiin sekä työpaikkoihin. Asiakkaal-
la oli matalampi kynnys hakea ammatillisiin opintoihin, kun hän oli käynyt tutustumassa oppilaitok-
seen tai työpaikkaan, jossa tutkinnon suorittanut työskentelee.

Osallistuimme Uudenmaan TE-toimiston järjestämiin rekrytilaisuuksiin noin 2- 4 kertaa kuukau-
dessa sekä kävimme eri rekrytointiyritysten tilaisuuksissa sekä mm. Megarekry-tapahtumissa. Lisäksi 
leivoimme ja laitoimme ruokaa, ja kävimme yhteisillä retkillä.



Duunixin kaikki asiakkaat ohjautuivat 
hankkeeseen Helsingin TYP:n aikuisten 
palveluiden kautta. Tämä tarkoitti sitä, 
että jokainen asiakas oli yli 30-vuotias ja 
ollut työttömänä pitkään.

Asiakkaat ohjautuivat Duunixi-hankkee-
seen  TYP:n kautta, TYP:n työntekijä lä-
hetti meille asiakkaan yhteystiedot, ja me 
otimme yhteyttä asiakkaaseen, kerroimme 
hankkeesta ja mikäli asiakas kiinnostui 
hankkeesta hän tuli haastatteluun.

TYP lähetti meille 163 asiakkaan 
yhteystiedot. Näistä 81 asiakasta aloitti 
hankkeessa.

• Naisia oli 53% ja miehiä 47%

• 30 – 54  -vuotiaita oli 70 (86%) ja yli 54 -vuotiaita oli 11 (14%)

• 45% asiakkaista oli ilman ammatillista koulutusta

• 59% koki olevansa heikossa asemassa työmarkkinoilla ennen hankkeeseen tuloa

• 21% asiakkaista oli Suomeen muuttaneita ja 79% oli Suomessa syntyneitä

5. ASIAKKAAT
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Asiakkaiden toiveita kuunneltiin koko heidän hankkeessa olon ajan, ja heidän toiveidensa mukaan 
suunniteltiin mm. vierailukohteita eri oppilaitoksiin sekä työpaikkoihin, sekä ryhmävalmennuksen 
sisältöjä. 

Hankkeen päättyessä täytettiin sekä ESR lopetusilmoitus että pyydettiin asiakasta vastaamaan itse 
laatimaamme palautelomakkeeseen. ESR lopetusilmoituksia emme valitettavasti onnistuneet saamaan 
ihan jokaiselta hankkeen lopettaneelta asiakkaalta. Vapaaehtoiseen palautelomakkeeseen vastasi 48 
asiakasta.

6. PALAUTE ASIAKKAILTA 



SANALLISTA PALAUTETTA HANKKEEN ASIAKKAILTA:

”Duunixi-hanke on hyvin tärkeä vaihe elämässäni ja jyrkkä käännös, josta minä olen kiitollinen sen 
kaikille vetäjille.”

”Hanke oli suuri apu minulle ja minä ei ainoastaan ole saanut mahdollisuuden kertaa omia vanhoja 
eri tieteiden tietoja, mutta myös sain tietää, miten voi saada uusi työ- tai opiskelupaikaa.”

”Opettajien ja opiskelijoiden sopusointua ja miljöötä tulen muistamaan”

 ”Kiitos kaikesta ja kaikille!”

”Hei, olen erittäin tyytyväinen sen johdosta, että olen päässyt Duunixi-hankkeeseen ja tutustunut sen 
erinomaisiin opettajiin”

”Moi, nyt pyyhkii huippuhyvin, todellakin ”

”Kiitos”

”Olen tosi onnellinen ja vahvempi ihmisenä, koska Duunixin aikana olen saanut kaikkiin vastaan 
tuleviin asioihin ja ongelmiin tukea ja vastauksia, puhumattakaan ihanista ja mahtavan osaavista  
ohjaajista. Sekä ystävystynyt tosi ihaniin kurssikavereihin”
”Haluaisin että tällainen hanke olisi pysyvästi auttamassa TYP:n asiakkaita! Tämä hanke on auttanut 
minua eteenpäin enemmän ja nopeammin kuin TYP:n palvelut. Hanke saisi olla pidempi, tunnen 
etten ole vielä valmis lähtemään hankkeesta, vaikka 2 vuotta, jotkut tarvitsevat enemmän aikaa”
”Kiitos kaikesta avusta jonka sain”

”Kiitos kaikesta”

”Kiitos on ollut mukava osallistua hankkeeseen.  
Olen saanut paljon itseluottamusta tuleviin haasteisiin”

”Kiitos kaikesta, olette ihania. Oli kivaa!”

”Kiitos paljon”

”Kiitos avusta!”

”Kiitos avusta ja tuesta. Toivottavasti tulevaisuudessa elämä ja asiat selkenee sekä muuttuu oikeaan 
suuntaan. Hyvää kesää teille!”

”Kiitokset kannustavasta, ystävällisestä, ymmärtävästä ajasta hankkeen parissa. Kiitokset tästä mahdol-
lisuudesta!”

”Vaikka en löytänyt Duunixissa oloni aikana työpaikkaa, tai selkeää opintopolkua, sain eväitä etsimisen 
jatkamiseen. Opin sekä käytännön asioita, kuten ruotsia ja matematiikkaa, että oman olemiseni 
säätämistä ja asioiden toteuttamista itselleni sopivin keinoin. Kiitokset avarakatseisuudesta, ymmärtä-
väisestä ja myönteisestä suhtautumisesta – ja ihan niistä käytännön tehtävistä!”
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• Asiakkaan eteen on tehty kovasti työtä aktiivisesti ja mietitty kaikki mahdolliset vaihtoehdot.  
Olen saanut hyviä ehdotuksia, miten asiakkaan tilanne voisi edetä ja Duunixista on myös  
edistetty asiakkaan asiaa. 
 
Asiakas on saanut ohjausta säännöllisesti ja riittävän tiheästi verrattuna siihen mitä normaalissa  
ohjaus-tapaamisissa. 

• Yhteydenpito voisi olla vähän aktiivisempaa. Tosin voisinhan itsekin olla aktiivisempi 

• Dialogi on sujunut hyvin. Typin työkiireistä johtunut, jos laiha yhteydenpito 

• Duunixin toimintamallista työntekijän mukanaolo ja tuettu työkokeilu olisivat hyviä ajatuksia  
myös jatkossa TYP:n toiminnassa. 

• Toivoisin, että kaikki Duunixin työmuodot voisivat jäädä elämään. Asiakkaamme tarvitsevat  
tukea työllistymiseen, heillä on esim. paljon pelkoja työelämään siirtymisen suhteen, mm.  
sosiaalisen tilanteen pelkoja, mielenterv. ongelmia, huonoja kokemuksia työelämästä, koulu- ja  
työpaikkakiusaamista ym.ym. Näiden ongelmien ylitsepääsemiseksi he tarvitsevat yksilöllistä  
tukea JA RINNALLA KULKIJAA päästäkseen työelämään tai koulutukseen.

7. PALAUTETTA TYP:N TYÖNTEKIJÖILTÄ



Duunixi-hanke syntyi kohtaamisesta eräässä palaverissa.

Suomen Diakoniaopiston koulutuspäällikkö ja Helsingin TYP:n aikuisten palveluiden silloinen 
esimies keskustelivat siitä, voisiko pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja jatkopolkujen rakentamista 
kehittää aktiivisen yhteistyön voimin palvelulla, jossa asiakkaat ohjautuisivat vapaaehtoiseen palveluun.
Alusta asti painotettiin vapaaehtoisuutta asiakkaille, sekä kohtaamisen ja laadukkaan asiakastyön 
merkitystä.

Hankkeen rahoitushakemus jätettiin lokakuussa 2017 ja hanke aloitti 1.3.2018

Hanke sai jatkoaikaa ja oli kaiken kaikkiaan 2,5-vuotinen ESR- rahoitteinen kehittämishanke.

Hankkeessa kehiteltyä toimintamallia esiteltiin Seinäjoella valtakunnallisilla TYP-päivillä lokakuussa 
2019, sekä hankkeen työntekijät esittelivät hanketta muissa kaupungeissa (Porvoo, Oulu). Yhteistyö 
TYP:n kanssa jatkuu kehittämispalavereina myös hankkeen päättymisen jälkeen. Myös TEM asiantun-
tijoille on mennyt tietoa hankkeen tomintamallista ja tuloksista.

8. LOPUKSI 
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Duunixi was a 2,5-year project for long-term unemployed adults who are clients of Helsinki TYP  
(= Labour Offic Service Center Helsinki). The project was carried out in active co-operation between 
Diakonia College of Finland (Suomen Diakoniaopisto) and Labour Office Service Center Helsinki (TYP 
Helsinki). Project had one fulltime worker and one half time worker (50%). This project’s aim was to 
create a totally new model of co-operation between a vocational school and the unemployment office.

Duunixi project wanted to recognize clients’ previous experiences and skills, map vocational goals, 
improve everyday life-management skills, and to strengthen the ability and willingness to take part in 
society, but also to support equality in educational development (same vocational education possibilities 
for everyone) and to improve and create new solutions and paths towards working life and vocational 
studies. The aim was to create a visual cv for every client, and to build a reasonable path towards work or 
education that match their skills and goals or towards services that will help them further.

Social need for this project was remarkable, since the target group is at a risk of falling out of the  
educational and labor markets altogether, and many of them are also outside the social and 
employment services. Many of the clients have been outside the working life for years or decades  
with challenges in finding work and/or in everyday life. 

IN PRACTICE THE DUUNIXI-PROJECT INCLUDED: 

• group meetings, lessons (english, swedish, computer skills, mathematics, communicational skills, 
finnish as a foreign language, working - and educational skills)

• private counselling, for example helping with job applications & cv:s

• supported work try-outs 

• training try-outs in vocational schools

• Regular dialog and meetings between Suomen Diakoniaopisto,  
TYP personnel and the Duunixi clients.

9. SUMMARY IN ENGLISH



Keywords of this project was:

• sense of community

• team pedagogy

• team-building

• self-efficacy

• participation 

• resourcecentered thinking

• utilizing the power of a group, and 

strengthening one’s own involvement  

in the community, and utilizing it in 

changing labor markets. 

PROJECT RESULTS:

81 clients participated in Duunixi project (out of 163 potential client that we contacted  
during the project)

 8 started a new work

 16 started new studies 

 11 participated in supported work try-outs

Duunixi project had 159 group coaching days (Mondays and Fridays) and 507 meetings of Individual 
coaching support and guidance. Project had 1-4 monthly visit to schools, work places and recruitment 
events.

THE MODEL CREATED IN DUUNIXI PROJECT

The model of supported work try-outs

Individual coaching support and 
guidance for job applications, pursuing 

vocational studies, coping with everyday 
tasks and finding one’s own path

Workshops for a visual CV and joint visit 
to schools, work places and recruitment 

events

Improving basic-, study- and working 
skills in group coaching


