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Yhteistyö Luonto liikuttamaan -
hankkeen kanssa 

• Yhteistyö alkoi lokakuussa 2013  

• Miten luonto voisi olla mukana 
työttömien kanssa tehtävässä työssä? 

 

• Lieksan kaupunki ja Työllisyyden 
kuntakokeilu Lieksa –hanke 

• Työllisyyden kuntakokeilut ovat kaupunkien 
työllisyyden hoidon kehittämisen hankkeita 
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Toiminnan suunnittelu 

• Kohderyhmänä olivat: 
• Yli 500 päivää työttömänä olleet lieksalaiset, nuoria ja 

aikuisia 

• Etenemisprosessit ovat pitkiä, porras portaalta ja hyvin 
matalalta tasolta lähdetään 

• Sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet aktivoituneet 
aikaisemmin 

• Heidän kanssaan teimme kuntouttavan 
työtoiminnan sopimuksen 3 kk ajalle 

• Koko 10 – 15 hlöä 

• Ryhmän kooksi muovautui seitsemän henkilöä 

• Yksi nainen ja kuusi miestä 

• Yksi työllistyi toiminnan puolissa välin(8) 
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Sisältö 

• Asiakaslähtöisesti, asiakkaat olivat 
mukana suunnittelemassa 

• Kirjallinen suunnitelma 

• Kokoontuminen joka tiistai, alkaen 
14.1.14 

• Joka toinen kerta oli Luonto liikuttamaan –
hankkeen kanssa retki joko Kolille tai 
Ruunaalle 

• Joka toinen kerta omaa toimintaa 



29.1.2015 5 

Sisältö jatkuu 

• Oman toiminnan kerroilla oli 

• Työllistämistä edistäviä asioita 

• Sähköisiä palveluita( TE-tsto, Kela tms.) 

• Terveydenhoitajan infoa 

• Cv:n tekoa 

• Gas-tavoitteiden asettamista 

• Vanhusten ulkoilutusta 

• Edulliset ruuat -tilaisuus 

• Liikkumista ulkona  

• Ammattilaisia paikalla mukana: 

• Luonto liikuttamaan 1 – 2 hlöä, kaupunki 1 
hlö, Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa 1 hlö. 
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Ryhmän toiminta jatkui 
yhteisen kokeilun jälkeen 

• Ryhmäläiset halusivat jatkaa 
toimintaa Luonto liikuttamaan –
teemalla omana toimintana 

• Lisäsimme sen oman liikkumisen 
muutenkin(kuntosali tms.) ja toisten 
liikuttaminen ulkona 

• Vanhusten ulkoilutus Yrjönhovin 
palvelukeskuksessa 
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Jatkot 

• Toiminta jatkuu osana kaupungin 
toimintaa 

• Luonto teemana mukana ja 
työllistämistä edistävät asiat 

 

-> saimme siis tämän yhteistyön avulla 
uudenlaisen ryhmätoimintamallin 
Lieksaan, osaksi kaupungin työllisyyden 
hoitoa 
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Mitä saimme yhteistyöstä? 

• Asiakkaat nostivat esille mm.: 
• Toiminta oli mukavaa 

• Luonto virkisti ja aktivoi 

• Luontoon meno oli helppoa 

• Toiminta toi uutta sisältöä asiakkaiden 
arkeen 

• Se toi lisää sosiaalisuutta 

• Se toi lisää uudenlaisia kokemuksia 

• Se toi säännöllisyyttä elämään 

• He voimaantuivat 

• Toimintakyky kasvoi kokonaisvaltaisesti 
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Mitä saimme yhteistyöstä 

• Työntekijät: 

• Uusi työväline 

• Asiakkaita eteenpäin 

• Verkostoitumista 

 

• Kunta 

• Säästöjä 

• Pitkään työttömänä olleen pois kotoa 
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Taloudelliset vaikutukset 

• Kun saimme asiakkaan pois kotoa, 

• Jäi kunnalta kelan 
työmarkkinatukimaksu pois 

• 350 euroa x 3 kk/hlö 

• 7 hlöä 7350 euroa 

 

• 350 euroa x 12 kk/hlö 

• 12 hlöä 50 400 euroa 

• Miten vaikutukset lastensuojelu, 
perusterveydenhuolto, esh tms.?? 
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Kiitos hyvästä 
yhteistyöstä! 

 


