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1 JOHDANTO 

 

Nuorisotyön yksi ydintehtävistä on nuoren syrjäytymisen ehkäisy, jota pyritään ennal-

taehkäisemään eri sosiaalisen vahvistamisen keinoin. Syitä nuoren syrjäytymiselle 

on monia, joista esimerkkeinä nuoren työttömyys ja asunnottomuus. Ohjaamo -

toiminnan tavoitteina on omalta osaltaan ennaltaehkäistä nuoren syrjäytymistä tar-

joamalla nuorelle eri palveluita ja toimenpiteitä oman työllistymisensä sekä itsenäis-

tymisensä tueksi. Ohjaamoiden, joita löytyy yli 40 paikkakunnalta kohderyhmänä on 

alle 30-vuotiaat nuoret. 

 

Työn tilaajan, vasta alle vuoden toimineen Ohjaamo Järvenpään sekä valtakunnalli-

sen Ohjaamotoiminnan tavoitteiden johdosta tässä opinnäytetyössä päädyttiin tuot-

tamaan produkti. Toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteeksi asetettiin tuottaa Oh-

jaamon työntekijälle ennalta ehkäisevä työkalu, jota voidaan monipuolisesti hyödyn-

tää Ohjaamo Järvenpään toiminnassa. Työkalun sisällön tavoitteena on tarjota nuoril-

le tietoa Ohjaamon monipuolisista palveluista, sekä vinkkejä oman työllistymisensä ja 

itsenäistymisensä tueksi. Tämän johdosta tässä opinnäytetyössä on osana tuotettu 

materiaalipaketti, jolla pyritään lisäämään järvenpääläisten vastavalmistuvien nuorten 

työvalmiuksia sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Jotta materiaalipaketti on ajankoh-

tainen sekä nykypäivän työvalmiuksia silmällä pitäen tarpeellinen on nuorilta itseltään 

kerätty vastauksia siihen, minkälaisia valmiuksia he omalta osaltaan kaipaavat 

omaan työnhakuunsa. Tiedon keräämiseksi järjestettiin neljä (4) PopUp -tapahtumaa, 

jossa tietoa kerättiin. Jalkautumalla nuorten pariin lisättiin myös Ohjaamo Järvenpään 

näkyvyyttä kynnyksettömänä palveluna, joka oli tämän opinnäytetyön toinen tavoite.  

 

Opinnäytetyön tuottaminen Ohjaamolle oli luonnollinen valinta oman työhistoriani se-

kä opintojen jatkumoksi, että yhteen saattamiseksi. Monivuotinen työura nuorten tie-

to- ja neuvontatyöstä sekä viimeisin pesti ennen opintoja palveluohjaajana Uuden-

maan Työ- ja elinkeinopalveluissa Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden PETRA-

projektin muodossa ovat molemmat integroitu nykyisiin Ohjaamon palveluihin.   
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1.1 Ohjaamo 

 

Sektoroituneessa palvelujärjestelmässä yhteen sovitetuil-
le palveluille sekä palveluohjaukselle on ollut kysyntää jo 
pitkään. Palvelujärjestelmä, jossa keskitytään lyhytjännit-
teisesti saamaan oman sektorin asiat hoidettua ja suorit-
teet näkyville, ei nuoren palvelukokemuksen ja tuen kan-
nalta toimi järkevästi. Se ei myöskään ole pitemmän 
päälle julkisen talouden kannalta kestävää. Ohjaamoissa 
ongelmaan vastataan tekemällä monialaista yhteistyötä 
saman katon alla. Ohjaamo-toiminta onkin tähän men-
nessä suurin valtakunnallinen satsaus nuorten monialais-
ten palvelupisteiden luomiseen. (Määttä 2017a, 8.) 

 

Ohjaamo on alle 30- vuotiaille nuorille aikuisille ja nuorille suunnattu matalan kynnyk-

sen paikka, josta he saavat apua ja tukea erilaisissa arjen asioissa, pääpainona työl-

lisyys, koulutus ja syrjäytymisen ehkäisy. Ohjaamoiden tavoite on tarjota julkisena 

palveluna ilmaiseksi nopeasti ajankohtaista sekä tarpeellista tietoa, neuvontaa ja oh-

jausta monialaisesti sekä -ammatillisesti saman katon alta (kuva 1).  

 

 Kuva 1. Ohjaamon toiminnan kuvaus yleisellä tasolla (Ohjaamo 2017). 
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Ohjaamo-idean taustalla on Oulussa toimiva Byströmin talo sekä Mikkelin Olkkari, 

jossa eri toimijat ovat toimineet saman katon alla jo vuosia palvellakseen nuoria hel-

posti ja nopeasti. Kyseistä palvelumuotoa lähdettiin toteuttamaan valtakunnallisesti 

eri ministeriöiden (työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosi-

aali- ja terveysministeriö) yhteistyönä, jotta nuorten selkeään toiveeseen; saada hel-

posti ja nopeasti tukea ja apua vastattaisiin. Toimintaa lähdettiin toteuttamaan osana 

nuorisotakuuta, jonka johdosta on syntynyt paljon hyviä kokemuksia nuorten työllis-

tymisestä sekä koulutukseen pääsemisestä. (Kohtaamo 2017.) 

 

Vuoden 2017 alussa Ohjaamoita oli Suomessa jo n. 40; eteläisin Helsingissä ja poh-

joisin Rovaniemellä. Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana Ohjaamoissa asioitiin yli 

16 000 kertaa. Yksilökäyntien lisäksi nuoria on ohjattu ryhmissä sekä jalkautuen 

nuorten pariin. Kyseisen puolivuotisen aikana Ohjaamot kohtasivat nuoria kaiken 

kaikkiaan noin 54 000 kertaa. Ikäryhmältään 18–24-vuotiaat olivat Ohjaamoissa eni-

ten asioivat. (Määttä 2017b.)  

 

Vaikka Ohjaamo-toiminta on ulottautunut viimeisen vuoden aikana laajalti, on huomi-

oitava, että Ohjaamo ei itsessään ole uusi palvelu. Sen pyrkimys ja toimintatapa 

saattaa nuorten tarvittavat arjen palvelut helposti tavoitettavaksi moni-alaisella yhteis-

työllä on sen sijaan uutta. (Määttä 2017a, 19.) Tämä tuore palvelukokonaisuus hakee 

vielä paikkaansa ja muotoaan kuntien palvelukokonaisuudessa, johon myös vuonna 

2020 voimaan astuva sote- ja maakuntauudistus tulee näyttämään kehityssuunnan 

sekä tulevaisuuden julkisen sektorin palveluna. Tähänastiset kokemukset sekä tulok-

set ovat kuitenkin olleet erinomaisia, joten Ohjaamoiden kehittämistyöhön panoste-

taan vahvasti ministeriöiden sekä Kohtaamo -hankkeen yhteistyönä, jonka ohjaus-

ryhmään kuuluu mm. Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi ry (Suomen Nuorisoyhteis-

työ -Allianssi ry). Kohtaamo -hanke toimii paikallisten Ohjaamoiden tukipalveluna, 

jonka tarkoituksena on kehittää paikallisia Ohjaamoita ja valtakunnallisia verkkopal-

veluja. (Kohtaamo 2017). 
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 1.1.1 Ohjaamo Järvenpää 

 

Ohjaamo Järvenpää on yksi Ohjaamo Keski-Uusimaan kahdeksasta paikallisesta 

Ohjaamosta. Muut Keski-Uudenmaan piiriin kuuluvat Ohjaamot ovat paikkakunnit-

tain; Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. (Ohjaamo 

Keski-Uusimaa 2017.) 

 

Nuoret kokevat avun ja tuen hakemisen monimutkaiseksi sekä juoksemisen monen 

eri työntekijän vastaanotolla saadakseen apua todella turhauttavaksi. Myös eri palve-

luiden kuten Kelan, TE-palveluiden ym. monimutkaisia palvelujärjestelmiä on vaikea 

hahmottaa ja käyttää. (Kauppinen 2017.) Ohjaamo Järvenpään tarkoituksena on pal-

vella alle 30-vuotiaita Järvenpäässä asuvia tai siellä opiskelevia nuoria. Toiminnan 

tarkoituksena on pyrkiä palvelemaan nuoria yhden yhteydenoton periaatteella, juok-

suttamatta nuoria enää luukulta toiselle. Ohjaamo Järvenpää tarjoaa apua ja tukea 

mm. tulevaisuuden suunnitteluun, koulutukseen, työllistymiseen, itsenäistymiseen 

sekä talouteen liittyviin asioihin. Sen toiminta on osa Järvenpään kaupungin nuoriso-

palveluita, ja sen toimintaa rahoittaa Järvenpään kaupunki.  

 

Järvenpään Ohjaamo on virallisesti avannut ovensa 7.3.2017 ja sen toimitilat ilman 

ajanvarausta ovat avoinna kolmena päivänä viikossa iltapäivä aikaan Järvenpään 

nuorisotilan yhteydessä osoitteessa Emalitehtaankatu 2. Kasvotusten tapahtuvan 

kanssakäymisen lisäksi palvelut ovat tavoitettavissa sosiaalisen median, sähköpostin 

sekä puhelimen (puhelu, tekstiviesti, WhatsApp) kautta.  

 

Taulukko: syyskuun 2017 loppuun mennessä Ohjaamo Järvenpään käyttökerrat kuu-

kausittain (kaikki, nuoret). Sisältää sekä ryhmät että yksilöt (Koordinaatti 2017.) 

 Poikia/  

Miehiä 

Tyttöjä/  

Naisia 

Ei  

tiedossa 

Henkilöä % 

Tammi 3 3 0 6 (0.77 %) 

Helmi 3 2 0 5 (0.64 %) 

Maalis 31 19 0 50 (6.39 %) 
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Huhti 35 34 2 71 (9.08 %) 

Touko 23 22 2 47 (6.01 %) 

Kesä 20 12 0 32 (4.09 %) 

Heinä 1 1 0 2 (0.26 %) 

Elo 28 13 0 41 (5.24 %) 

Syys 20 14 0 34 (61.89 %) 

Yhteensä 164 120 4 288  

 

Alle vuoden toiminut Ohjaamo Järvenpää on lokakuulle 2017 mennessä kerännyt 

käyntikertoja palvelulleen lähes 300 kertaa. Aihealueina yhteydenottoja on tullut muu 

aihe -alueen alle, kuten tiedusteluja Kelan etuuksista, kuntouttavasta työtoiminnasta, 

varusmiespalvelusta, alueen eri palveluista sekä toimijoista jne. Seuraavaksi eniten 

yhteydenottoja on tullut työhön ja yrittäjyyteen liittyen, jonka jälkeen koulutus ja opis-

kelu – aihealueen tiimoilta. Myös omaan kotiin, talouteen sekä hyvinvointiin ja tervey-

teen liittyvät yhteydenotot ovat kysytyimpien aiheiden listalla. Eniten yhteydenottoja 

on tullut 18–24 -vuotiailta, jonka jälkeen 25–30 -vuotiaat ovat olleet ahkerampia pal-

velun käyttäjiä. Palvelua on eniten hyödynnetty käymällä paikan päällä, mutta myös 

puhelimen sekä sähköpostin välityksellä. Nuorten suuresti suosimat pikaviestimet 

ovat olleet vain muutaman nuoren yhteydenoton kanavana. Asiakkaat ovat ohjautu-

neet palveluun eri verkostojen kuten TE-palvelun tai asukasneuvojan kautta, van-

hempien, Facebookin, Järvenpään kaupungin internet-sivujen sekä puskaradion 

kautta. Tilastojen mukaan pojat ovat käyttäneet palvelua hiukan tyttöjä enemmän 

(Koordinaatti 2017.) Edellä mainittujen lisäksi Ohjaamo Järvenpää järjesti syyskuus-

sa DuuniBoogie -rekrytointitapahtuman (liite 1), joka houkutteli yli 450 eri-ikäistä 

uusmaalaista osallistujaa.  

 

Ohjaamo Järvenpäässä työskentelee yksi täysipäiväinen työntekijä nimikkeellä pal-

veluohjaaja. Palveluohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. asiakastyö ja palveluohjaus, 

erilaisten valmennusten ja teematilaisuuksien suunnittelu ja toteutus, verkostoyhteis-

työ, viestintä, palvelun markkinointi, toiminnan kehittäminen, talouden suunnittelu ja 

hallinta ym. Se tekee tiivistä yhteistyötä mm. TE-palveluiden, Järvenpään kaupungin 
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liikuntapalveluiden ja nuorten asumisneuvontahankkeen asumisneuvojan sekä Jär-

venpään alueilla toimivien eri oppilaitosten kanssa. Eri alojen nimetyt asiantuntijat 

jalkautuvat Ohjaamo Järvenpään tiloihin palvelun aukioloaikoina toteuttaakseen yh-

den luukun palvelumallia. Nuorten työllistymisen tueksi Ohjaamo Järvenpää järjestää 

erilaisia teemallisia valmennustilaisuuksia sekä rekrytointitapahtumia, joissa työnhaki-

jat sekä työnantajat saatetaan yhteen. Parhaimmassa tapauksessa näissä tapahtu-

missa potentiaalinen nuori työnhakija voi saada sovittua ajan työhaastatteluun jo pai-

kan päällä.  

 

Ohjaamo Järvenpään yksi tulevaisuuden kehittämisen painopisteistä on hallituksen 

yksi kärkihankkeista; ammatillisen koulutuksen reformi (kuva 2). Sen seurauksena 

uudistuu koko ammatillisen opetuksen toteutus aina rahoituksesta ohjaukseen sekä 

tutkintojärjestelmään. Koulutuksien kustannukset sekä työelämän tarve uudenlaiselle 

osaamiselle ja ammattitaidolle ovat uudistuksen pääsyyt. Lähtökohtana uudistukselle 

on asiakaslähtöisyys sekä osaamisperusteisuus, jota ohjaa uusi laki, joka on seu-

rausta voimassaolevasta yhdistetystä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä am-

matillisesta peruskoulutuksesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ammatillisen koulutuksen reformi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). 
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Uudistuksen tarkoituksena on opiskella yhä enemmän työelämälähtöisesti työpaikoil-

la ja opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen perusteella, jota tu-

kee yksilöllinen opintosuunnitelma. Uudistus itsessään on herättänyt paljon kysymyk-

siä ja huolta ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Kun oppiminen siirtyy oppilai-

toksista työelämään, onko työnantajilla valmiuksia vastaanottaa suuri määrä työuran 

alkutaipaleella olevia nuoria? Entä kenellä on vastuu, onko työnantajalle aikaa ja re-

sursseja ohjata sekä arvioida oppilaita riittävästi? (Heinonen 2017.) Opetusalan am-

mattijärjestön varapuheenjohtaja Päivi Koppanen (2015) on tutustunut muiden mai-

den opetusjärjestelmiin, jotka hakevat mallia Suomen nykyisestä opetusjärjestelmäs-

tä. Tämä onkin herättänyt kysymyksen, onko reformin taustalla loppujen lopuksi vain 

säästötoimenpiteet? Huoli myös niiden nuorten kohdalla on suuri, jotka kaipaavat 

tukea suoriutuakseen opinnoistaan. Pysyvätkö he enää uudistuksen myötä mukana? 

Tuoreen Amisbarometrin mukaan lähiopetusta kaipaavien nuorien määrä on kasva-

nut yli 15% kahden vuoden takaiseen (Kotilainen, 2017.) Tämä ei anna kovin vakuut-

tavaa kuvaa pian voimaan astuvaa ammatillisen opetuksen uudistusta ajatellen, jon-

ka suunta on täysin päinvastainen.  

 

Kokonaisvaltainen uudistus tulee omalta osaltaan varmasti herättämään kysymyksiä, 

kun koulutusta harkitsevat nuoret pohtivat omaa koulutuspolkuaan ja siihen vaikutta-

via tekijöitä. Mitä ja miten opiskella, kuinka hyödyntää aiempi osaaminen uuden rin-

nalla jne.? Mm. näihin kysymyksiin vastauksia etsiessään Ohjaamon rooli tulee ole-

maan ensisijaisen tärkeä.  

 

1.2 Kohderyhmä 

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi valikoitui tilaajan toimesta vastavalmistuvat järvenpää-

läiset nuoret. Suurin ikäryhmä tässä ryhmässä ovat noin 18–24- vuotiaat, joilla työura 

on useimmiten vasta alkutekijöissään, jonka johdosta työnhaku on jo työelämässä 

olleiden rinnalla huomattavasti haastavampaa. Siirtymä opinnoista työelämään saat-

taa olla vastavalmistuneelle kohtalokas, jos työnsaanti pitkittyy. Oppilaitoksissa tarjot-

tu tuki, opiskelujärjestelyt, henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ym. lakkaavat heidän 
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hakeutuessaan työelämään. Jos nuorella ei ole tietoa, kuinka toimia työttömyyden 

alkaessa, jäävät sellaiset palvelut, joita heille olisi tarjolla tiedon puutteen vuoksi 

saamatta. Tässä kohtaa tieto Ohjaamon olemassaolosta on ensisijaisen tärkeää. 

Työttömyyden lisäksi nuorille voidaan ulottaa heidän tarvitsemiaan palveluita esimer-

kiksi, jos tarjolla on vain keikka- tai pätkätöitä.  

 

 

2 TYÖN TAVOITTEET JA MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT  

 

 

Opinnäytetyön tavoitteet valikoituivat nuorten tulevaisuuden suunnittelun, syrjäytymi-

sen ehkäisyn, alati kasvavien työttömyyslukujen sekä uuden palvelun markkinoinnin 

tiimoilta, joista osa ovat määrittäviä tekijöitä myös Ohjaamoiden toiminnassa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella järvenpääläisten vastavalmistu-

neiden nuorten työvalmiuksia työllistymisen viitekehyksessä. Keskeisenä kehittämis-

kysymyksenä oli kartoittaa vastavalmistuneiden/ valmistumassa olevien nuorten tie-

don tarpeita oman työllistymisensä edistämiseksi. Valmistumassa olevia nuoria osal-

listettiin sisällön määrittämiseen omien kokemustensa kautta, jota täydennettiin am-

mattilaisten näkemyksillä. Monipuolista näkökulmaa materiaalin tuottamiseen toivat 

yhteiskunnan muutokset ja niiden vaikutus suomalaiseen työelämään sekä erityisesti 

nuorten työllistymiseen. Näillä muutoksista johtuvilla seurauksilla on suuri vaikutus 

nykynuoren arjessa toimimiseen.  

 

Opinnäytetyön teoreettisena tietoperustana toimii yhteiskunnan ja eritoten nuorten 

työelämän suuntaukset sekä nuorisotyöttömyyteen ja sen torjumiseen liittyvät tarpeet 

sekä toimenpiteet. Näiden lisäksi aihetta on tutkittu niin pedagogisesta, että nuorten 

kasvuun ja itsenäistymiseen liittyvästä näkökulmasta, joihin Ohjaamoissa pyritään 

vastaamaan edesauttaen nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja näin vahvistaen nuoren 

kykyä kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi. 
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2.2 Nuorten työnhakutaidot 

 

Mikä minusta tulee isona? on haastava kysymys monelle nykynuorelle. Uravalintaan 

vaikuttavat niin nuoresta itsestään kumpuavat kuin ulkopuolisetkin tekijät. Nuoren 

sukupuoli, persoonallisuus, omat kiinnostuksen kohteet sekä maailmantalouden kehi-

tyksellä on iso rooli nuoren uran kehityksessä. Monella vastavalmistuneella ura on jo 

tiedossa, mutta työelämään kiinni pääseminen saattaa asettaa omat haasteensa. Jos 

työkokemusta ei juurikaan ole, kannattaa töitä etsiä monipuolisesti usealta eri alalta. 

Vastavalmistuneen kannattaa pääpaino toki pitää omaa koulutusta vastaavissa töis-

sä, mutta liialliseen nirsoiluun ei pidä ryhtyä, sillä kaikenlainen työ opettaa tekijäänsä. 

Muun alan työn tekemisen rinnalla voi jatkaa oman alan töiden etsimistä, samalla kun 

kerryttää arvokasta työkokemusta. (Kattelus & Jokinen 2017, 24 & 101–102.) Työn-

haku on jo itsessään työtä, joka vaatii onnistuakseen ripauksen onnea. Kuvainnolli-

sesti työnhausta voidaan puhua palapelinä, jossa jokaisella palalle on oma paikkan-

sa. 

 

Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa nuorista uskoo omiin 

työllistymismahdollisuuksiinsa. Henkilöstöpalveluyritys VMP Group:lle teetetyn tutki-

muksen mukaan lähes kaikki vastanneista (9/10) tiesivät mikä on cv eli ansioluettelo, 

sekä olivat saaneet avustusta sekä sen että työhakemuksen laadintaan. (Laakso 

2012.) Myös järjestämissämme PopUp-tapahtumissa moni nuori kertoi jättävänsä 

vastaamatta kyselyymme, koska koki ettei tarvitse apua työnhakuunsa. Vaikka se ja 

edellä mainittu tutkimus luo kuvaa, että valtaosa nuorista on valveutuneita ja osaavat 

olla aktiivisia työnhaussaan, mahtuu joukkoon paljon myös niitä nuoria, jotka tarvitse-

vat erityistä tukea työllistyäkseen. Jos omien vahvuuksien tunnistaminen on hanka-

laa, saati niiden auki kirjoittaminen verbaaliseen muotoon, saattaa työpaikan hake-

minen tyssätä heti alkuunsa. Verbaalisen osaamisen lisäksi työnhaku vaatii monipuo-

lista itsetutkiskelua oman osaamisensa ja taitojensa kartoittamiseen. 

 

Välivehmas (2014, 16) kannustaa nuoria työnhakijoita korostamaan kokonaisvaltai-

sesti kaikkea tekemäänsä ja sen pohjilta syntynyttä osaamistaan. Aidolla kiinnostuk-

sella johon yhdistyy tekeminen, näyttäytyy positiivisena työnantajan silmään. Vaikka 
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internet on pullollaan opetusmateriaalia ja valmiita mallipohjia työnhakuun liittyen, 

saattaa nuoren olla vaikea hyödyntää niitä. Oman tietotaidon hahmottaminen sekä 

ansioluettelon tai työhakemuksen laatiminen saattaa olla yllättävän haasteellista, jos 

nuori ei osaa kartoittaa omaa osaamistaan. Nuoren voi olla vaikea yhdistää, että 

esim. monivuotinen joukkueharrastus tai aktiivisuus oman lemmikin hoidossa luo jo 

monipuolista osaamista.  

 

Työnhakutilanteen yksi oleellisimmista osista on osata kartoittaa se tieto ja taito, josta 

on työnantajalle lisäarvoa sekä tarjoaa ratkaisuja. Jotta työnhaku suuntautuisi oikein 

ja tuottaisi tuloksia, tulee työnhakijan tiedostaa mitä tietoja ja taitoja hänellä on tarjot-

tavanaan sekä missä sillä on kysyntää (mt., 14.) Sen lisäksi että nuorella saattaa olla 

vaikeuksia löytää oma osaamisensa oman haasteensa asettaa työpaikkailmoituksen 

ymmärtäminen sekä soveltaminen omaan hakemukseensa. Työnantajien sivuilta löy-

tyvät sähköiset hakujärjestelmät saattavat tuntua nuorista helpoilta vaihtoehdoilta, 

mutta asettavat omat hankaluutensa, kun erottuminen muista työnhakijoista on entis-

tä haastavampaa. Myös sähköisissä hakujärjestelmissä on osattava vastata ja räätä-

löidä oma osaaminen työantajan etsimään osaamiseen.    

 

Hybridiammatit, joihin yhdistyy eri osaamiskokonaisuuksia eri ammattialoilta, ovat 

nykypäivän työelämässä arkipäivää. Autoasentaja ei välttämättä enää pelkästään 

huolla autoja, vaan ohessa palvelee asiakkaitaan sekä hoitaa myynti- ja tilaustöitä 

tilaillessaan varaosia huollettavaan autoon. Kaikkia osaamistaitoja ei välttämättä tar-

vita samanaikaisesti ja koko aikaa, mutta valmiudet niiden toteuttamiseen täytyy olla 

(mt., 18.) Moniosaamisen kasvamisen myötä työmarkkinat kiristyvät entisestään, joka 

asettaa omat haasteensa nuorten työnhakutaidoille. Vaikka nuoret ovat taitavia alan 

ammattilaisia käyttäessään erilaisia teknologian välineitä ja hyödyntäen niitä saumat-

tomasti arjen ja vapaa-ajan hektisessä välimaastossa, saattavat ne vastavuoroisesti 

heikentää nuoren sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.  

 

Verbaalisen ulosannin lisäksi työnhakutaidot vaativat monipuolisia vuorovaikutustai-

toja. Jos esim. ammattilaisen avustuksella tuotettu työhakemus poikii työhaastatte-

lumahdollisuuden, on vastuu jatkosta nuorella itsellään. Puheluun vastaaminen, ter-
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vehtiminen, työhaastattelussa kätteleminen, itsensä esitteleminen sekä katsekontakti 

työnantajan kysymyksiin vastatessa ovat ensisijaisen tärkeitä taitoja työhakemuksen 

sekä cv kirjoittamisen ohessa. Sosiaaliset tilanteet sekä vuorovaikutus tuntematto-

man kesken saattavat vaikeuttaa nuoren astumista oman mukavuusalueen ulkopuo-

lelle ja näyttäytyä epävarmuutena. Tällöin työnantajan mielikuva hakijasta työhake-

muksen perusteella saattaa vääristyä. Vuorovaikutustaitoja kuitenkin voi ja kannat-

taakin harjoittaa etukäteen omien työelämätaitojen kehittämisen tueksi. 

 

2.3 Monipuolinen pedagogiikka työelämätaitojen oppimisen tueksi 

 

Oppimista tapahtuu kaiken aikaa, paikasta ja ajasta riippumatta. Oppiminen on mo-

nimuotoista, sillä sitä tapahtuu niin koulussa eri oppituntien kuin vapaa-ajalla toteutet-

tavien toimintojen muodossa. Tästä syystä oppimista itsessään on vaikea määritellä. 

Perinteisesti oppiminen mielletään tiedon siirtämiseksi opettavalta taholta opetetta-

valle. (Isokangas 2017, 6.) Voidaan puhua behavioristisesta oppimisesta, jossa val-

mista tietoa siirretään opettavalta opetettavalle taholle. Kun oppijaa aktivoidaan, ale-

taan puhua kognitiivis-konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Siinä oppija luo omaa 

maailmankuvaansa uuden tiedon, havaintojensa ja aiempien kokemustensa pohjalta. 

Konstruktivistisessa oppimisessa korostuu oppilaslähtöisyys, jossa opettajan rooli 

muuttuu tiedon siirtäjästä oppimisprosessin ohjaajaksi. Behaviorismisen sekä kon-

struktiivisen oppimiskäsityksen lisäksi voidaan puhua tutkivasta, että elinikäisestä 

oppimisesta. Ongelmalähtöisen tai toisin sanoen tutkivan oppimisen tarkoituksena on 

avata tutkimuksen kohde erilaisten kysymysten ja ongelmien kautta, jota täydenne-

tään erilaisilla teorioilla ja tulkinnoilla. Käytännössä lähtökohtana on ongelma, jonka 

ympärille rakennetaan opetus. Tutkivaa oppimista hyödynnetään paljon mm. projekti-

työskentelyssä. Oppimista tapahtuu koko ajan ja se jatkuu läpi koko elämän esim. 

alati muuttuvan yhteiskunnan johdosta. Tätä kutsustaan elinikäiseksi oppimiseksi. 

(Peltomaa 2002.) 

 

Työelämätaitojen oppimisessa on keskeisintä monipuoliset opetusmenetelmät, sillä 
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työelämään hakeutuminen vaatii hakijaltaan yhä enemmän taitoja, jotka eivät kehity 

pelkästään kuuntelemalla tai lukemalla. Sen sijaan pienryhmissä toteutettava yhdes-

sä työskentely ja pohdiskelu, ongelmaratkaisutehtävät sekä käytännön harjoitteet 

tukevat työelämässä tarvittavien taitojen oppimista. Näitä taitoja ovat mm. vuorovai-

kutustaidot, kriittinen ajattelu sekä luovuus, joita pyritään toteuttamaan avoimessa 

ilmapiirissä, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään. (Tynjälä & Virtanen 2017.) Toi-

sin sanoen voidaan puhua epätavanomaisesta oppimisprosesseista, jonka tarkoituk-

sena on lisätä yksilön itseymmärrystä sekä toimintavalmiutta (Aittola, Jokinen & Laine 

1995, 130). 

 

Nuorten työvalmiuksien lisääminen koulumaailmaan tarjoaa erinomaiset puitteet to-

teuttaa epätavanomaisia oppimisprosesseja. Työelämään pääseminen vaatii hakijal-

taan tärkeitä tapoja, kuten tervehtiminen ja kättely. Nämä ovat taitoja, joita ei opita 

lukemalla vaan hyödyntämällä epätavanomaisia oppimisprosesseja osallistamalla 

opettaen. Osallisuutta kokeakseen on oppijan oltava aktiivinen toimija suhteessa 

muuhun ryhmään. Pelkkä toimintaan osallistuminen ei tällöin riitä. Oppimisen onnis-

tumisen kannalta onkin tärkeää, että oppijalla on ympärillään turvallinen ja sosiaali-

sesti hyväntahtoinen ympäristö, jossa oppija uskaltaa heittäytyä (Pietarinen, Soini & 

Pyhältö 2008, 59). Tervehtimisen ja kättelyn ohella mm. työhaastatteluiden harjoitte-

leminen ovat hyviä harjoitteita ryhmässä toteutettavaksi. Vuorovaikutustaitojen vah-

vistuessa sekä ryhmässä koettujen onnistumiskokemusten myötä nuoren itsetunto 

kasvaa, jota moni työantaja arvostaa rekrytoidessaan uusia työntekijöitä.  

 

Oppilaitoksissa toteutettavien opetussuunnitelmien lähtökohtana toimivat aiempaa 

vahvemmin oppijoiden yksilölliset tarpeet (Haring, Havu-Nuutinen & Mäkihonko 2008, 

29). Kun pedagogista toimintaa hyödynnetään oppimisessa, osaksi oppimistapatu-

maa on tuotava sellaisia asiasisältöjä, jotka tukevat oppijoiden oman identiteetin ke-

hittymistä. Oppijoiden nykytilanne, psyykkiset tarpeet sekä elämänhistorian merkitys 

määrittävät minkälaisista oppimissisällöistä oppijat itsessään ovat kiinnostuneita. Jos 

tämä ei toteudu jäävät opittavaksi tarkoitetut asiat vain pintapuoliseksi kosketukseksi, 

eivätkä näin ollen saavuta oppijoissa sen syvempää merkitystä. (Aittola ym. 1995, 

130.) Opetettavan sisällön tulisi siis kohdata oppijan tarve. Esim. 15-vuotias nuori on 
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kiinnostunut työnteosta ja siihen liittyvistä asioista ihan eri tavalla kuin esim. 18-

vuotias jo ehkä ammatin omaava ja ensi kotiin tähtäävä nuori. Nuorten työvalmiuksia 

edistettäessä on siis yhdistettävä ikä, sen tuomat mahdollisuudet ja velvollisuudet 

sekä niiden ympärille räätälöity opetus, josta seuraa mielekäs ja kohderyhmää palve-

leva oppimiskokonaisuus.   

 

Suomi on yksi maailman kärkimaista digitaalisessa kehityksessä, kertoo Digibaromet-

ri 2016. Digitaalistuminen mahdollistaa työn tekemisen joustavuuden, kun työ ei ole 

enää sidoksissa tiettyyn paikkaan tai aikaan. Tämä taas tarkoittaa, että työtä on 

mahdollista tehdä milloin ja missä vain (Kattelus & Jokinen 2017, 97.) Kehittyvä digi-

taalistuminen muokkaa työelämää ja töitä, kun ammatteja ja työtehtäviä katoaa mm. 

automatisaation ja robotisaation myötä. Kehittyvän teknologian myötä työpaikkoja 

tulee vähenemään mm. teollisuuden, kaupan, rahoitus- ja vakuutusalalta sekä maa-

talouden parista (mt., 24–26.) Työmarkkinoiden ennustetut kehittymismuutokset 

mahdollistavatkin nuorelle tilaisuuden ennakoimiseen ja suunnittelemiseen sekä vai-

kuttamiseen siihen kuinka omat valinnat tulevat kantamaan tulevaisuuden työmarkki-

noilla. 

 

Paljon puhutaan, että nykyteknologia vaarantaa nuorten työkykyä, kun erilaisten lait-

teiden käyttö ja niiden tuijottaminen heikentävät nuorten fyysisiä ominaisuuksia. 

Vaikka näin onkin, sen sijaan että laitteiden käyttöä vähennettäisiin tai jopa kiellettäi-

siin, tulisi opetusmaailmassa entistä enemmän reagoida ja kehittää erilaisia pedago-

gisia opetustapoja perinteisen luokassa istumisen sijaan. Nykypäivän ns. someniskat 

kun ovat taitavia ja nopeita alati muuttuvaa teknologiaa ymmärtäviä käyttäjiä, joista 

tulee olemaan iso tarve tulevaisuudessa, kun yhteiskunta digitalisoituu entisestään.  

 

Digimaailman vallatessa yhä enenevissä määrin myös opetusmaailmaa on syytä 

muistaa, että digimaailma asettaa myös haasteita. Nykyteknologian sekä sen luo-

mien mahdollisuuksien hyödyntämisessä on muistettava, että nuorten tiedonhankin-

ta- ja hallintataidot eivät aina välttämättä tue digimaailman tarjoamia monipuolisia 

mahdollisuuksia. Sivustojen luotettavuus sekä sisäistäminen ei aina ole itsestään 

selvää, joten se saattaa myös johdattaa nuorta myös harhaan. Internet aikakaudella 
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syntynyt nuori ei siis automaattisesti ole tietotekniikkanörtti (Vallinkoski 2017). Digi-

maailmassa on omat hyötynsä, mutta niin on myös perinteisillä opetusmetodeilla. 

Sillä vaikka nuorten maailma pyörii suurelta osin verkossa, on muistettava, että digi-

maailma ei korvaa aitoa ja tarpeellista kasvokkain kohtaamista. Parhaimmillaan kas-

vokkain kohtaaminen mahdollistaa vuorovaikutussuhteen, jossa ollaan läsnä, ymmär-

retään, kuullaan, sanoitetaan ääneen ja ennen kaikkea pysähdytään asian äärelle. 

Tällä on oppimisen kannalta pitkäkantoisia vaikutuksia. Digimaailmassa suhde saat-

taa jäädä hyvinkin yksipuoleiseksi. Digitaalisuus luo kuitenkin mielenkiintoisen sekä 

ajankohtaisen ympäristön oppimiselle, jota on mahdollista hyödyntää esim. työhaku-

taitojen opetuksessa vaikkapa itsestään kertovan videon muodossa.  

 

 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Nuoren syrjäytymisriski on suurimmillaan, kun hän jää yhteiskunnallisten palvelujen 

ja järjestelmien ulkopuolelle. Ulkopuolelle jääminen voi viivästyttää nuoren siirtymistä 

työelämään ja pahimmillaan se voi seurata häntä koko loppuelämän. (Myrskylä 2011, 

9.)  

 

3.1 Nuoruus 

 

Nuoruus käsitteenä on ollut historiassa tuntematon ja häilyvä vaikkakin sukukypsyys 

on ollut aina osana luonnollista kehitystä. Tarkat määritelmät nuorisokäsitteen muo-

dostumiselle kehittyivät teollistumisen myötä, kun siirtymävaihe lapsuudesta aikui-

suuteen alkoi pitkittyä ja koulutuksen merkitys valmiuksien hankkimiseksi työelämää 

varten alkoi korostua. (Aittola ym. 1995, 108.) Teollistumisen seurauksena yhteiskun-

tarakenteet muuttuivat. Vanhemmat siirtyivät kodeista töihin tehtaisiin, sen sijaan, 

että olisivat perinteiseen tapaan kotiympäristössään opettaneet lapsilleen arjen tar-
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peellisia taitoja. Tämä katkaisi perinteisen yhteiskunnallisen elämänvaiheen, jota tuki 

1850-luvulla perustettu koululaitos. (Koivusilta & Rimpelä 2001, 155.) 

 

Yhteiskunnallisesti koulutusta on aina arvostettu Suomessa. Koulutuksen omaavilla 

työttömyysriksi on pienempi sekä vaikuttavuus palkkatasoon korkeampi. Kouluttau-

tuminen on edelleen nuorten keskuudessa suosiossa, sillä koulutustaso on viime 

vuosikymmeninä kohonnut paljon, jopa niin paljon, ettei kaikille riitä koulutuspaikkoja. 

Peruskoulun varaan jääville tämä tarkoittaa yhä suurempaa syrjäytymisriskiä, kun 

koulutettu työvoima valtaa työmarkkinoita (mt., 160). 

 

Nuoruutta ja sen kehitystä voidaan kuvata erilaisten siirtymien avulla; kodin vaikutus-

piiristä siirrytään kaveriporukkaan, kaveriporukkaa korvataan tyttö- tai poikaystävällä, 

oman harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden löytäminen, peruskoulun päättäminen 

ja tulevaisuuden suunnittelu kuten jatko-opinnot ovat nuoren kehitykseen kuuluvia 

siirtymiä. Näiden siirtymien avulla on mahdollista kuvata nuoren onnistunutta kehitys-

tä nuoruudesta aikuisuuteen. Tätä ei voi kuitenkaan ajallisesti tarkemmin määritellä, 

sillä jokainen nuori kehittyy yksilöllisesti. Perinteisen ajattelun mukaan edellä mainitut 

siirtymät tapahtuvat tietyssä järjestyksessä; oma koti, koulutus, työpaikka ja perhe. 

Perinteinen ajattelu ei kuitenkaan tänä päivänä enää toteudu samalla tavalla kuin 50 

vuotta sitten. Tähän vaikuttaa nyky-yhteiskunnan kehittynyt moninaisuus sekä mah-

dollisuus vaikuttaa siirtymäprosessien järjestykseen (mt., 157–159). Tämän päivän 

nuorista kumpuaa ”eletään hetkessä” -asenne. Tämä millenniaaleihin tai Y-

sukupolveen lukeutuva ”aina online” -sukupolvi uskaltaa kokeilla ja heittäytyä ja an-

taa ns. virran viedä. Sen sijaan, että he suunnittelisivat tulevaisuuttaan kovinkaan 

pikkutarkasti, asioita katsotaan suurpiirteisemmin, yhteiskunnasta huokuvan epävar-

muuden johdosta (Vainio 2017). Tavoitteet määräytyvät usein sen hetkisen elämänti-

lanteen mukaan, esim. suorittaa koulu loppuun, jonka jälkeen tilannetta pohditaan 

uudestaan. Tähän viittaavat myöhäisempi työelämään siirtyminen sekä korkealle 

nousseet ikäluvut mm. ensisynnyttäjien tilastoissa. Sen sijaan, että toteutettaisiin ns. 

perinteisiä siirtymiä, eletään, tutkaillaan ja ennen kaikkea nautitaan elämästä, ennen 

ns. paikoilleen asettumista. Tätä osoittavat myös useiden vuosien nuorisobaromet-
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rien tulokset, sillä vaikka työ on nuorille tärkeä, sen ympärillä ei pyöri koko elämä (Sil-

tala 2013, 195).  

 

Nuoruus voidaan rajata myös ikävuosiin 10–22, jotka taasen voidaan jaotella kol-

meen ikäkauteen; varhaisnuoruus 10–14, nuoruus 14–17 sekä jälkinuoruus 18–22.  

Jokaiseen ikäkauteen kuuluu omat biologiset ja psykologiset kehitysvaiheensa. Var-

haisnuoruudessa hormonitoiminta ja sukukypsyyden saavuttaminen, nuoruudessa 

seksuaalisuuden kehitys sekä jälkinuoruudessa oman paikan löytäminen määrittävät 

nuoren kasvua ja kehitystä. (Koivusilta & Rimpelä 2001, 156.) Iän tuomien kehitys-

vaiheiden lisäksi nuori kehittyy kokemusten karttumisen myötä. Nuoren oma maail-

mankuva koostuu ympärillä olevasta tiedosta, jota täydentää minäkuva sekä itsetunto 

(Nurmi & Salmela-Aro 2001, 87). Nuoren minäkuvan kehittymiseen vaikuttavat vah-

vasti ympärillä vallitsevat olosuhteet ja mallit. Tutkimuksen mukaan vanhempien kii-

reinen sekä suorituskeskeinen elämäntapa saattaa periytyä. Vanhempien tehokkuu-

den johdosta tunnollinen nuori kokee painetta ja saattaa uupua jo opintoja suorittaes-

saan valitessaan liikaa kursseja. Näin tapahtuu joka viidennelle tytölle lukio-opintojen 

aikana, joka vaikuttaa heidän työkykyynsä (Siltala 2013, 178). Pedagoginen hyvin-

vointi kouluissa voi kuitenkin ennaltaehkäistä sekä tukea nuoren itsetunnon kehitystä. 

Turvallinen sekä kannustava ilmapiiri, joka antaa mahdollisuuden epäonnistumiseen, 

vahvistaa nuoren itsetuntoa. (Pietarinen ym. 2008, 57–59.) 

 

Nuoruuden kehitystehtävistä tärkein on autonomia, eli oman itsenäistymisen saavut-

taminen (Koivusilta & Rimpelä 2001, 157). Puhutaan ns. nuori aikuinen -vaiheesta, 

kun murrosiän ohittaneen nuoren käyttäytymisestä alkavat määrittämään nuoren it-

senäistymisestä kumpuavat ajatukset sekä toiminnot (Väestöliitto 2017). Nuori alkaa 

irtautua vanhemmistaan ja tutusta turvallisesta kotiympäristöstään. Päätökset tule-

vaisuuden suhteen kuten seurustelusuhteet, jatko-opiskelut ja omilleen muuttaminen 

alkavat pyöriä päässä. Vaikka näin onkin, se ei tarkoita suhteiden katkeamista van-

hempiin, sillä nuori tarvitsee vanhempiaan, jotka eivät hylkää häntä (Sinkkonen 2010, 

85). Kiintymyssuhdeteoria ei kuitenkaan koske ainoastaan pieniä lapsia, sillä tuoreen 

tutkimuksen mukaan myös nuorille ja nuorille aikuisille vanhempien merkitys on 

huomattava. Tutkimukseen osallistuneen 2000 suomalaisnuoren vastausten perus-
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teella vanhemmat, jotka tukivat nuorten itsenäistymistä, edistivät nuoren hyvinvointia. 

Nuoren itsearvostuksen nousun seurauksena väheni myös nuorten masennus, joka 

on tyypillistä eri nivelvaiheissa, kuten koulusiirtymissä. (Heikkonen 2017.)   

  

Itsenäistyminen antaa vapautta, mutta myös vastuuta, mikä saattaa pelottaa nuorta. 

Oikean tuen avulla, kuten Ohjaamon nuorella on kuitenkin mahdollisuus löytää omat 

yksilölliset vahvuutensa ja saada kehitystä tukevia onnistumisen kokemuksia. Näin 

nuoren itsetunto ja kyvykkyys kasvaa, joka edesauttaa omillaan pärjäämistä. Ne ovat 

arvokkaita piirteitä myös työnhaussa, sillä hyvä itsetunto höystettynä oikealla asen-

teella ja motivaatiolla antaa erinomaiset puitteet työllistymiseen. 

 

3.2 Työelämä 

 

Työtä on aina tehty ja työtä tullaan aina tekemään. Vain työnmuodot sekä sen tekijät/ 

toteuttajat vaihtuvat ajan saatossa. Aikaa ennen teollistumista työntekoa määritti sen 

tarve, eli työtä tehtiin silloin kun sitä piti tehdä. Peltotyöt, talon rakennus, metsästys ja 

leipominen hoidettiin ilman mitään nykypäivän tuomia kehityskeskustelu- tai etätyö-

mahdollisuuksia. Vaikka työ oli ruumiillista ja sen johdosta rankkaa, sitä tasoitti töiden 

kausiluonteisuus. Kova puhteisen kesän jälkeen talven saattoi ottaa rauhallisemmin, 

kun varastot oli saatu täytettyä oman käden tuotoksista. Teollistumisen myötä työ-

elämä kuitenkin muuttui, kun työn tekemiseen alettiin kehittää tehokkaampia malleja. 

Työt pilkottiin pienempiin osiin, jonka seurauksen työ tehostui. Aikaisempaan työn 

määrittämän toteuttamisen sijaan, syntyi yhdeksästä viiteen ajattelutapa, joka erotti 

työn ja arjen toisistaan. Työntekoa alkoi yhä enemmän määrittämään sen mahdollis-

tava parempi elintaso. (Tuominen & Pohjakallio 2012, 26–30.) 

 

Yleinen ikäluokitus työikäisille on Suomessa 15–64-vuotta. Vaikka alaikäraja on 15 -

vuotta, vain harva sen ikäinen on vielä työmaailmassa. Nykypäivänä nuorten työelä-

män aloittaminen ajoittuukin yleensä enemmän jälki- kuin nuoruusaikaan. Tämä on 

seurausta kouluttautumisesta, jonka johdosta nykynuorten kiinnittyminen työelämään 

on ns. iällisesti siirtynyt. (Ilmarinen 2001, 173.) Suomalaisen yhteiskunta rakenteen 
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johdosta työuran kerryttäminen nuoresta pitäen olisi kuitenkin ensisijaisen tärkeää. 

Esimerkiksi tulevan eläkkeen määrä määräytyy sen mukaan, paljon henkilö on saa-

nut palkkatuloa työvuosiensa aikana. Jokainen työstä pois ollut vuosi on pois siis 

myös henkilön eläketuloista. Nuorelle, joka jää kokonaan koulutuksen sekä työelä-

män ulkopuolelle, saattaa se olla todella kohtalokasta. Pieneläkkeen varaiset van-

hukset ovat yhteiskunnan heikommassa asemassa olevia, kun tarpeellinen hoito ja 

esim. lääkkeet eivät ole taloudellisesti heidän tavoitettavissaan. Nuorena alkanut syr-

jäytymiskierre saattaa jatkua siis läpi elämän. (Myrskylä 2011, 23.) Vaikka työelä-

mään siirtyminen onkin tänä päivänä verkkaisempaa, ovat nuoret kuitenkin osana 

työelämää kesätöiden ja työharjoitteluiden muodossa, kerryttäen samalla arvokasta 

työkokemusta (Ilmarinen 2001, 173).  

 

Työelämään siirtyminen on yksi isoimmista asioista nuoren elämässä. Sen myötä 

nuoren koko elämänsisältö saattaa muuttaa muotoaan. Työyhteisön vaikutus aiem-

paan sosiaaliseen ympäristöön sekä irti ottaminen turvallisesta kodin ympäristöstä 

niin taloudellisesti kuin henkisesti edistää nuoren itsenäistymistä. Aikuisten työmaa-

ilmaan sopeutumisen on arvioitu vievän nuorelta useamman vuoden. Perehtyminen, 

itse työn sekä työyhteisötaitojen oppiminen ottaa aikaa ja vaatii pitkäjänteisyyttä. 

Suomalainen työelämä on kuitenkin suurien muutosten edessä, kun suuret ikäluokat  

(50–64 -vuotiaat) saavuttavat eläkeiän. Nuorta työelämää ei ole tarpeeksi paikkaa-

maan suurten ikäluokkien työpaikkoja, joka asettaa omat haasteensa suomalaiselle 

yhteiskunnalle. (Ilmarinen 2001, 175–176.)  

 

Ensimmäisen kerran työttömyydestä on puhuttu massailmiönä jo 1930-luvulla. 1990-

luvun lama kuitenkin mullisti Suomen työmarkkinat. Ennen tätä työttömyys oli yleensä 

lyhytkestoista ja tilapäistä, sillä vakaat työmarkkinat, monipuolinen tukiverkosto niin 

valtion kuin henkilön lähipiirin toimesta tukivat työllistymistä. Laman myötä kuitenkin 

tukiverkostotkin alkoivat murentua, kun huomattiin, että kuka tahansa voi joutua työt-

tömäksi. Pätkätyöt yleistyivät perinteisen vakituisen työsuhteen rinnalle. Puhutaan 

epätyypillisestä työsuhteesta. Epätyypillisen työsuhteen seurauksena työntekijän 

elämänhallinta heikkenee, koska epävarmuus mahdollisesta työttömyydestä jäytää 

taka-alalla ja sitä kautta lisää turvattomuuden tunnetta. Pätkätöiden seurauksena 
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työntekijä altistuu kolmelle erilaiselle riskille; toimeentulo-, elintaso-, sekä syrjäytymi-

nen. Vaikka pahimmat lamavuodet on selätetty ja työttömyys vähentynyt, eräs on-

gelma nostaa päätään; pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. (Kettunen, Ihalainen & 

Heikkinen 2001, 85–88.) Pitkäaikaistyöttömyys, eli kun työtön työnhakija on ollut yli 

12 kk työttömänä, alkaa näkyä myös alle 25-vuotiaiden työttömien tilastoissa. 

 

 3.2.1 Nuorisotyöttömyys 

 

Työmarkkinoiden haavoittuvin ryhmä on nuoret. Nuorisotyöttömyyttä kasvattaa työ-

markkinoiden kiristyvä kilpailu sekä korkeat osaamisvaatimukset. Myös muutokset 

yhteiskunnassa, työmarkkinoilla ja elinkeinoelämässä ovat vaikeuttaneet nuorten 

kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan. (Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkea-

mäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, 9.) 

 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan elokuun 2017 lopussa Työ- ja elinkeinotoimis-

toissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Vuoden 2016 elokuuhun verrattuna heitä 

on 10 000 vähemmän. (Tilastokeskus 2017.) Nuorten työttömyydelle löytyy monia eri 

syitä. Koulutuksen, työkokemuksen sekä osaamisen puute, sairaus tai oma elämän-

hallinta ovat yleisempiä syitä nuoren työttömyydelle. Entisajan hanttihommat joihin 

pääsi oikealla asenteella lihasvoiman saattelemana, ovat nykyarjesta kadonneet lä-

hes kokonaan kiristyneiden työmarkkinoiden johdosta. Jo pidempään vallinnut talou-

den laskusuunta on vähentänyt työpaikkojen määrää, jonka johdosta työnantajilla on 

varaa mistä valita, sillä yhtä työpaikkaa havittelee lähes aina useampi työnhakija. 

(Kattelus & Jokinen 2017, 96.) Sen lisäksi yhä useampi työnantaja määrittää tarkat 

kriteerit minkälaista osaamista sekä tietotaitoa he haluavat palkkalistoilleen.  

Nuoren työttömyys voi olla myös opittua. Vuonna 1987 syntyneiden helsinkiläisten 

nuorten parissa teetetyn tutkimuksen seurauksena huomattiin, että toimeentulotuki-

perheiden lapsista 45 % oli myös saanut toimeentulotukea. (Högnabba, Ranto & Sa-

lorinne 2017.) Jos nuoren vanhemmat ovat esim. pitkäaikaistyöttömiä, niin nuoren voi 

olla vaikea saada kotoa mallia, jossa kannustetaan ja opastetaan työn hakemiseen. 
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Työhakemuksen sijaan, toimeentulohakemuksen täyttämiseen kyllä osataan neuvoa. 

Sosioekonominen asema voi siis periytyä sukupolvelta toiselle. 

 

Nykypäivän nuoria saatetaan pitää laiskoina sekä työtä vieroksuvina aiempiin suku-

polviin verrattuina. Nuorten työelämäodotukset ovat kuitenkin hyvin erilaiset kuin 

edellisillä sukupolvilla. Ennen tehtiin sitä työtä mitä oli tarjolla, kun taas nykypäivänä 

yhä useammin suostutaan vain sellaisiin töihin, jotka kiinnostavat tai jollain tasolla 

edesauttavat omaa ns. uraa. Vuoden 2007 nuorisobarometrin mukaan työn sisältö oli 

tärkeämpää kuin siitä saatu raha, kun taas entisaikaan työstä saatu palkka ja sen 

myötä ansaittu elintaso määrittivät työntekoa (Tuominen & Pohjakallio 2012, 29; Sil-

tala 2013, 203.) Myös ammatit ovat muuttaneet merkitystään nykynuorten silmissä. 

Monella nuorella on hyvin pintapuolinen käsitys eri ammattien työnkuvista sekä epä-

realistinen käsitys palkantasosta. Ns. perusammattien sijaan saatetaan haaveilla 

työstä, jota ei edes ole nimetty ammatiksi kuten julkisuudenhenkilö.  

 

Nuorten työttömyydellä on todettu olevan kauaskantoisia vaikutuksia. Sillä saattaa 

olla vaikutusta henkilön palkkatasoon ja uuteen työttömyysjaksoon. Työttömänä ol-

lessaan nuori ei saa tärkeää ja tarpeellista työkokemusta, kerryttää osaamistaan ja 

luoda verkostoja ympärilleen. Jo olemassa oleva osaaminen voi myös kärsiä työttö-

myyden pitkittyessä. (Hämäläinen ja Tuomala 2013, 6.) Pahimmassa tapauksessa 

nuoren työttömyys johtaa nuoren syrjäytymiseen. Syrjäytyneen nuoren määrittelemi-

nen on moninaista. Nuori voi olla syrjäytynyt, jos hänellä ei ole koulutusta tai opiske-

lupaikkaa, perhesyistä tai vain siitä syystä, että hänestä tuntuu siltä. (Tenkanen 

2013.) Yleisesti ottaen nuorta voidaan pitää syrjäytyneenä, kun nuori ei osallistu toi-

mintaan joka on yhteiskunnan silmissä oleellista (Myrskylä 2011, 24). Koska syyt 

määrittelyyn ovat niin moninaiset, myös syrjäytyneiden nuorten määrää on vaikea 

sanoa. Vuoden 2016 alussa syrjäytyneitä arvioitiin olevan suomessa yli 70 000, joista 

kaksi kolmasosaa on 15–29 -vuotiaita nuoria. Nuorista kuitenkin yli 60 % syrjäyttää 

syrjäytymisen. (Härkönen 2016.) 

 

Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömyysjaksojen pitkittyminen ovat yleistymässä myös 

nuorten parissa. Nämä ja vastavalmistuvien heikentynyt työllisyystilanne asettavat 
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omat haasteensa nuorten työmarkkinoille. (Högnabba ym. 2017.) Keskeisin nuorten 

ja vastavalmistuneiden työmarkkinatilanteeseen vaikuttava tekijä onkin talouskasvu, 

jolloin voidaan todeta, että nuorisotyöttömyyttä voidaan pitää koko yhteiskunnan on-

gelmana, ei vain pelkästään yksilön (Hämäläinen & Tuomala 2013, 1). 

 

3.3 Nuorisotyöttömyyden taltuttaminen 

 

Jotta nuorisotyöttömyyttä pystytään torjumaan ja nuoret pysyisivät työ- ja toimintaky-

kyisinä, tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Niiden saavuttamiseksi on tutustuttava 

syvällisesti nuorten arkeen ja tarpeisiin, jota täydentää nuorten kuuleminen sekä hei-

dän omat kokemukset. Näin on mahdollista löytää ne ongelmat, joita ei ole tilastoitu, 

mutta ovat kuitenkin osana nuorten jokapäiväistä arkea. (Helsingin yliopisto 2015.)  

 

 3.3.1 Nuorisotakuu 

 

Nuorisotakuu on astunut voimaan vuoden 2013 alusta. Sen syntymiseen vaikutti halu 

auttaa niitä nuoria, jotka ovat työttömiä tai jääneet koulutuksen ulkopuolelle. Samalla 

koettiin voitavan tarjota apua sekä vaikuttaa ennaltaehkäisevästi näiden nuorten so-

siaalisiin sekä terveydellisiin ongelmiin. (Tuusa ym. 2014, 13.) Nuorisotakuu on halli-

tusohjelman yksi kolmesta kärkihankkeesta, joka antaa nuorelle vaihtoehtoja, jolla ei 

ole työ- tai koulutuspaikkaa, tarjoaa oman osaamisen kartoittamista sekä antaa työ-

kaluja itsenäiseen elämään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle 25-vuotiaalle 

työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneelle nuorelle tarjotaan kolmen kuukauden si-

sällä ilmoittautumisesta vaihtoehto päästä eteenpäin. Vaihtoehto voi olla esim. koulu- 

tai työpaikka, työkokeilu tai vaikkapa tarpeen tullen kuntoutuspaikka. (Nuorisotakuu 

2017.) 

 

Alle 30- vuotiaita pelkän peruskoulun tutkinnon varassa olevia nuorisotakuu palvelee 

sitä varten kehitetyn nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) avulla vuoden 2018 

loppuun saakka. NAO tarjoaa nuorelle mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikois-
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ammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon, joko oppilaitoksessa tai oppisopi-

muksen kautta (mt.) 

 

Nuorisotakuun kehittämisen tavoitteena on keskittyä nuoren elämänhallinnan tukemi-

seen, niin että nuorten mielenterveys-, terveys- ja sosiaalipalveluita sekä kuntoutusta 

vahvistetaan. Nuoria tuetaan jatkopolkujen löytymiseen niin opiskelun tai työn muo-

dossa. Myös yhteistyön syventäminen sekä hyvien toimintatapojen jakaminen valta-

kunnallisella tasolla sisältyvät takuun kehittämistavoitteisiin. 

 

Nuorisotakuun asettamien eri toimenpiteiden johdosta, nuorten työttömyyslukuja ei 

kuitenkaan ole saatu laskuun. Julkisuudessa on puhuttu paljon myös sen negatiivisis-

ta vaikutuksista nuorten päätöksiin. Kolme kuukautta on hyvin lyhyt aika, jos nuorella 

ei ole hajuakaan, mitä hän haluaisi tehdä tai mikä häntä aidosti kiinnostaa. Työpajalle 

meneminen vain huvin vuoksi syö tärkeitä työkokeilukuukausia, joita saa olla yhteen-

sä 12 ja korkeintaan kuusi per työnantaja. Tämä on pois mahdollisuudesta kerätä 

tärkeää työkokemusta ns. aidossa työelämässä. Nuorisotakuun johdosta myös koulu-

tukseen on saatettu nuoria, joilla ei ole tarvittavia valmiuksia opiskella kyseistä alaa.  

 

Vaikka luvut eivät ole laskemaan päin on toimenpiteillä saatu aktivoitua nuoria. Sen 

myötä nuoret ovat saaneet mahdollisuuden löytää ns. oman juttunsa. (Vänttilä 2015.) 

 

 3.3.2 Nuorisolaki 

 

Nuorisolaki, aikaisemmalta nimeltään nuorisotyölaki on säädellyt Suomessa tapahtu-

vaa nuorisotyötä aina vuodesta 1972 asti. Nimeltään ensimmäinen nuorisolaki tuli 

voimaan 1.3.2006, aiempien kolmen nuorisotyölain nimen sijaan, joten lakia on uu-

distettu n. 10 vuoden välein. Nimen muutos johtui nuorisotyön ja nuorisopolitiikan 

erikseen määrittelystä. (Aaltonen 2007, 11–17.) Uusin nuorisolaki astui voimaan 

1.1.2017 ja se korvaa aiemman vuonna 2006 voimaan tullen lain. Nuorisoalan eri 

asiantuntijoiden kuulemisen lisäksi, uudistuneeseen lakiin ovat päässet vaikuttamaan 

myös nuoret itse. Nuorisolaki ottaa kantaa monipuolisesti nuorten hyvinvointiin, osal-
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lisuuteen, nuoren kasvun tukemiseen sekä itsenäistymiseen, elinolojoen parantami-

seen, yhteisöllisyyteen ja harrastamiseen sekä tasa-arvoon ja oikeuksiin (Valtion 

nuorisoneuvosto 2017). Nuorisolain olemassaololla onkin suuri merkitys sille, minkä-

laista suomalainen nuorisotyö on sekä miten se näyttäytyy ulkopuolisille (Veijola 

2017). 

Nuorisolain ensimmäisessä luvussa pykälässä kaksi todetaan, että lain tavoitteena 

on  

tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä 
niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista (lainsäädäntö 
nuorisolaista (1285/2016).  
 

Myös osana tätä opinnäytetyötä tuotettu materiaali kunnioittaa omalta osaltaan tätä 

lakipykälää ja toteuttaa omalta osaltaan lakipykälän määrittämää sisältöä. 

 

3.3.3. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö 

 

Eri ammattialojen asiantuntijoiden yhteistyötä, joilla on sama päämäärä, kutsutaan  

moniammatilliseksi yhteistyöksi. Yhteistyö on toimintaa, joka on tietoista ja tavoitteel-

lista sekä käsittää yhteisen kohteen, jonka toiminta on myös yhteisesti suunniteltu.  

Moniammatillisesta yhteistyöstä voidaan käyttää myös käsitteitä jaettu asiantuntijuus 

sekä sosiaalisesti hajautettu kognitio. Niitä voidaan kuvata prosesseiksi, jossa eri 

alan ammattilaiset yhteisen päämäärän saavuttamiseksi sekä ongelmien ratkaise-

miseksi jakavat tai yhdistävät monipuolisesti tietoja ja taitoja. Kun eri alojen yhteis-

kunnallisia ongelmia halutaan nyky-yhteiskunnassa ratkaista, on moniammatillisen 

yhteistyön toteuttaminen välttämätöntä. (Hilppö, Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, 

Rajala & Tissari 2010, 62–64.)  

 

Ohjaamo on yksi erinomainen esimerkki organisaatioita ylittävästä moniammatillises-

ta sekä -alaisesta yhteistyöstä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuorisotakuun 

seurauksena syntynyt Ohjaamo-konsepti mahdollistaa nuorelle moniammatillisen 

avun ja tuen vastaanottamisen parhaassa tapauksessa yhden luukun periaatteella. 

Työllistymisasioissa nuori saa tukea ja apua TE- palvelun, Kelan sekä terveydenalan 
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ammattilaisilta aina ammatinvalinnasta, työpaikkojen etsintään sekä työttömäksi il-

moittautumiseen ja jopa työkyvyn arviointiin. Myös nuorisotyön rooli on ensisijaisen 

tärkeä tämän muotoisessa moniammatillisessa ja -alaisessa yhteistyössä. Jotta nuor-

ta ja hänen tarpeitaan ymmärretään, häntä kuunnellaan ja ennen kaikkea, että nuori 

itse ymmärtää saamaansa apua, on hyvä rinnalla kulkea ammattilainen, joka tukee ja 

tarpeen tullen toimii myös äänenä nuoren ja eri ammattilaisten välillä.  

 

Projektipäällikkö Jukka Lidman (2017, 69) Forssan Ohjaamosta valottaa heidän hy-

väksi havaittua moniammatillista sekä yhden luukun toimintatapaa pitkäaikaistyöttö-

mien nuorten parissa. Pitkään työttömänä ollut nuori kutsutaan vapaaehtoiselle 

käynnille Ohjaamoon, jonka tarkoituksena on keskustellen kartoittaa nuoren elämän-

tilannetta sekä tulevaisuudennäkymiään. Keskustelun lomassa pohditaan nuoren 

kanssa eri vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi koulutusta, työkokeilua tai palkkatuettua 

työtä. Jos nuoren arjenhallinnassa tai päivärytmissä on haasteita, tällöin keskitytään 

muihin sopiviin vaihtoehtoihin, kuten kuntouttava työtoiminta. Joukosta löytyy myös 

niitä nuoria, jotka kokevat, etteivät apua kaipaa. Heille on kuitenkin tarjottava sellaista 

tietoa, josta he voisivat hyötyä kuten sosiaalitoimi.  

 

Ohjaamoiden ei ole tarkoituksena korvata aiempia ohjauksen peruspalveluita, vaan 

sen toiminnassa pyritään hyödyntämään ohjauksen eri toimijaverkoston jo olemassa 

olevaa osaamista sekä kehittämistyötä (Määttä 2017a, 19; Helander, Leppänen, Pa-

sanen, Pukkila, Sesay & Uusinoka 2017, 102.) Tämä asettaa omat haasteensa mo-

niammatilliselle- ja alaiselle yhteistyölle. Eri ammattialoille kuten lastensuojelu ja ter-

veydenhuolto säädetyt lait saattavat vaikeuttaa yhteisen tavoitteen saavuttamista. 

Kun yhteisen pöydän ääressä ei voida puhua asioista avoimesti, yhteistyö alkaa ra-

koilla ja luottamus horjua. Pitämällä kiinni myös vain oman organisaation juurtuneista 

toimintatavoista sekä linjauksista ei voida saavuttaa toivottua lopputulosta. Jos toi-

mintatapoihin ja päätöksiin vaikuttaa vain oma näkemys, eikä ulkopuolisen tahon 

ammattitaitoa kunnioiteta ja näkemykseen ei luoteta, asiakas ei ole enää keskiössä 

(mt., 8.). Tämä saattaa sulkea asiakkaan pois eri palveluiden saavutettavuudesta ja 

näin ollen asiakas ei saa tarvittavaa apua ja tukea. Yksin rinnakkain tekeminen tulisi-

kin muuttaa yhdessä tekemiseksi, jossa asiakkaan tarve on keskiössä.   
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Yhteistyö vaatii osallistujaltaan siis työotetta, jossa on kykyä ja halua neuvotella, tai-

toa kunnioittaa toisen ammattitaitoa ja osaamista. Eri näkökulmien jakaminen ja so-

veltaminen sekä yhdistäminen omaan työhön vaatii avoimuutta, joka lyhyen kokeilun 

myötä saattaa vaihtua pitkäkestoiseen sekä parhaimmassa tapauksessa jopa omaa 

työtä helpottavaan kumppanuuteen. (Hilppö ym. 2010, 66.)  

 

 

4 MATERIAALIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA SISÄLTÖ 

4.1 Suunnittelu- ja toteutusvaihe 

 
Suunnittelun lähtökohtana oli tuottaa Ohjaamo Järvenpään työntekijälle materiaalipa-

ketti, jolla lisätään nuorten valmiuksia työnhakuun, tuetaan nuorten itsenäistymistä 

sekä lisätään Ohjaamon tunnettavuutta nuorten keskuudessa. Ajatuksena oli, että 

materiaali olisi tuotettu ns. ennaltaehkäisevästä näkökulmasta sekä se olisi helposti 

räätälöitävissä eri aihealueiden ympärille. Vaikka työelämä ja työnhakutaitojen opet-

telu sisältyvätkin koulujen opetussuunnitelmaan, vaatii se opettajaltaan oman laistan-

sa tiedonkeruuta oman osaamisensa tueksi sekä yksilöllistä ohjaamista, joka asettaa 

omat haasteensa tämän päivän hektisessä sekä suuret ryhmäkoot omaavassa oppi-

laitosmaailmassa. Tämän paketin olemassaolon tarkoituksena on myös helpottaa 

sekä edesauttaa koulumaailmassa tapahtuvaa oppimista aiheen tiimoilta. Paketin 

hyödynnettävyys mahdollistaa myös tärkeän yhteistyölinkin nuoriso- ja sivistystoimen 

välille.  

 

Materiaalipaketin toteutusta helpotti, kun sain itse olla alusta asti mukana ideoimassa 

sen syntyä. Suunnittelu aloitettiin pohtimalla, kuinka tavoittaa mahdollisimman paljon 

nuoria, joilta kartoittaa tarpeita oman työllistymisensä tueksi. Samalla tuli löytää toi-

mintatapa, jolla markkinoida Ohjaamo Järvenpään palvelua. Kokonaisvaltaisen ku-

van hahmottamiseksi halusin nuorten vastauksia tukemaan saada myös nuorten työl-

listymisen parissa toimivien eri ammattilaisten näkemyksiä nuorten työnhakutaidoista.  
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Nuorten työnhakutaitojen kartoittamiseksi sekä Ohjaamo Järvenpään markkinoi-

miseksi päätettiin järjestää useampi PopUp-tapahtuma. Kohderyhmän huomioon ot-

taen Pop Up -tapahtumat suunniteltiin järjestettäväksi Järvenpään alueilla sijaitseviin 

toisen asteen kouluihin; Järvenpään lukio, Keuda eli Keski – Uudenmaan koulutus-

kuntayhtymä, Validia ammattiopisto sekä Seurakuntaopisto. Tapahtumien ajankoh-

diksi määräytyi loka-marraskuu ja kellonajaksi 10.30–12.30, joka sijoittui ruokailutun-

tien ympärille, jolloin nuoret ovat parhaiten tavoitettavissa. 

 

Pop up- tapahtumat suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä moniammatillisen ja -alaisen 

verkoston kanssa. Verkostoon kuuluivat muun muassa Ohjaamo Järvenpään palve-

luohjaaja, TE-palveluiden työntekijä, Pornaisten kunnan Ohjaamon työntekijä, Jär-

venpään kaupungin nuorten asumisneuvontahankkeen työntekijä sekä liikunnanoh-

jaajia. 

 

Suunnitteluvaiheessa pyrittiin ottamaan huomioon houkuttelevuus, jolla tavoittaa nuo-

ria. Esille nousi myös nuorille suunnatun materiaalin vähyys. Eri tahoilta löytyi yleis-

luontoisia tai vain tiettyjen toimijoiden tuottamia esitteitä ja flyereita, jossa ei erikseen 

oltu määritelty kohderyhmää, huomioitu selkokielisyyttä tai ne olivat jollain tasolla 

puolueellisia. Tämän johdosta osasta esitteitä päätettiinkin koota yhteinen Ohjaamon 

pohjaan koottu flyeri, josta löytyy tietoa eri tahojen palveluajoista sekä yhteystiedot. 

Asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa päätettiin hyödyntää jo olemassa 

olevaa materiaalia, joten materiaalipakettiin päädyttiin päivittämään jo osittain van-

hentunut vuonna 2013 julkaistu Itsenäistyvän Opas. 

 

PopUp -tapahtumien suunnittelupalavereja pidettiin kaksi kertaa (22.8 ja 12.10). Pa-

lavereissa suunniteltiin tapahtumien sisältö sekä vastuujaot. Pääpaino päätettiin pitää 

koko Ohjaamo toiminnan markkinoinnissa, mutta kullakin osallistuvalla taholla oli 

mahdollisuus tuoda julki myös omaa ammattiosaamistaan ja -alaansa oman tahtonsa 

mukaan. Kehittämiskysymysten vastausten saamiseksi päädyttiin perinteiseen lap-

puvastaamiseen sen joustavuuden johdosta.  
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Itse PopUp- tapahtumat toteutettiin syksyn 2017 aikana seuraavasti; 23.10 Järven-

pään lukio, 26.10 Keuda (Sibeliuksen väylä), 9.11 Validia ja 16.11 Seurakuntaopisto. 

Tapahtumia oli yhteensä neljä, joista kolmessa toteutettiin kysely nuorten työhakutai-

tojen kartoittamiseksi. Tapahtumat toteutettiin oppilaitoksista riippuen eri tiloissa ku-

ten yleinen aula, auditorio jne. Nuoria houkuteltiin paikalle mm. liikunnanohjaajien 

mahdollistamien aktiviteettien avulla, joita olivat mm. oman puristusvoiman mittaus, 

tasapainolaudan sekä uusimpien jumppavälineiden testaus. Esittelypöydiltä löytyi 

myös ilmaista tavaraa, kuten taskupelejä, värikynäpaketteja. Lisäksi omien työnhaku-

taitojen kartoituskyselyyn vastanneet palkittiin makeisilla. Koska osa oppilaitoksista 

koostuu useasta eri rakennuksesta, jalkautui osa tapahtuman järjestävistä tahoista 

myös sisäänheittäjiksi. Tällä pystyttiin merkittävästi vaikuttamaan oppilaiden tavoit-

tamiseen. 

 

Nuorten työllistämisen parissa työskentelevien ammattilaisten vastauksia yritettiin 

kartoittaa sähköpostitse sekä puhelimitse. Yhteydenottoja lähetettiin mm. Järvenpään 

seudun koulujen opinto-ohjaajille ja koulutus- sekä palvelupäälliköille, jotka joko jo 

ovat yhteistyössä tai suunnittelevat sitä Ohjaamo Järvenpään kanssa.  

 

4.2 Tulokset 

 

Nuorten työvalmiuksia kartoittavaan kyselyyn saatiin vastauksia kaiken kaikkiaan 153 

kappaletta (liite 2). Näistä 98 kappaletta oli seuraavan 12 kk:n aikana valmistuvalta. 

Jälkimmäisten vastausten perusteella kolme aihetta nousi ylitse muiden; mistä etsiä 

työpaikkoja, työhakemuksen teko ja sen räätälöinti sekä haastatteluun valmistautu-

minen. Useassa vastauksessa oli myös mainittu ryhmähaastattelu, joka huomioitiin 

materiaalipakettia luotaessa yksilöhaastattelun rinnalle.  

 

Nuorten vastauksia tukemaan kartoitettiin työllistymisasioiden parissa työskenteleviltä 

alan ammattilaisilta myös näkökantaa nuorten tämän hetkisiin työnhakutaitoihin. 

Koska sähköposti ja puhelinsoitot eivät tuottaneet toivottua tulosta ammattilaisia ta-

voitettiin Duuni Boogie -rekrytointitapahtumassa, missä haastattelin viittä eri alan 
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ammattilaista sähköpostikyselyn pohjalta (liite 3 & 4). Haastateltavat koostuivat Alus-

ta – hankkeen työhön valmentajasta ja hanketyöntekijöistä, VMP:n sekä Opteamin 

rekrytoijasta. Ammattilaisilta saatujen vastausten perusteella hakemuksen räätälöinti 

nousi suurimmaksi puutteeksi nuorten työnhakutaidoissa. Näin ollen ammattilaisten 

sekä nuorten näkemys omista tarpeistaan vastasivat toisiaan.  

 

Ohjaamon markkinoinnin näkökulmasta PopUp -tapahtumissa tavoitetut nuoret olivat 

hyvin kiinnostuneita Ohjaamosta ja sen toiminnasta sekä intoutuivat jo paikan päällä 

esittämään paljon kysymyksiä eri alan ammattilaisille. Nuoret myös kokivat, että Oh-

jaamon jalkautuminen PopUp- tapahtumien muodossa madalsi huomattavasti kyn-

nystä käyttää Ohjaamon palveluita tulevaisuudessa. PopUp- tapahtumien tarkempaa 

vaikuttavuutta voidaan kuitenkin arvioida vasta tulevaisuudessa.  

 

4.3 Materiaalin sisältö 

 

Opinnäytetyön myötä syntyvä materiaalipaketti koostuu kolmesta eri tuotoksesta; 

Informatiivisesta PowerPoint -esityksestä, päivitetystä Itsenäistyvän oppaasta sekä 

tiedotteesta, joka sisältää tietoa kyseisestä materiaalipaketista. 

 

Informatiivinen PowerPoint -esitys on nuorille suunnattu esitys, joka on 20 dian mit-

tainen (liite 5). Esityksestä 12 diaa on yleisölle suunnattuja varsinaisia esitys dijoja ja 

kahdeksan diaa työntekijän tueksi, lisäinformaation muodossa. Dioista neljä kappa-

letta sisältää infoa Ohjaamo Järvenpäästä, joista löytyy mm. Ohjaamo Järvenpään 

sekä osan siellä päivystävien eri ammattilaisten esittelyvideoita. Myös Ohjaamo-

toiminnan tarkoitus sekä aukioloajat yhteystietoineen löytyy kyseisestä diasarjasta. 

Diaesityksestä 12 diaa sisältää Työllistä itsesi! -ideoita ja vinkkejä oman työllistämi-

sen tueksi –dijoja, joita on koostettu nuorilta saamien vastauksien pohjalta. Sinne on 

mm. koottu tietoa mistä työpaikkoja voi etsiä, mitä työhakemus tulisi sisältää sekä 

kuinka se tulisi räätälöidä. Dioista käy myös vapaamuotoisen/ avoimen ja sähköisen 

työhakemuksen eroavaisuudet. Tätä tukemaan on lisätty vinkkejä oman osaamisen 

kartoittamiseksi sekä erottautumiseksi muista hakijoista. Haastatteluun valmistautu-
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minen -dioissa on huomioitu erilaisia toimintatapoja aina kättelystä pukeutumiseen ja 

vastaamisen/ puheenvuorojen käyttämiseen niin yksilö- kuin ryhmämuodossakin. 

Jotta materiaalipaketti olisi ajan hermoilla ja mahdollisimman kattava myös sosiaali-

nen media ja sen käyttö työnhakutilanteessa on huomioitu sisällössä. Lisäksi dioista 

löytyy varaudu myös -osio, jonka tarkoituksena on valmistaa nuorta niihin tilanteisiin 

mihin työnhakuprosessin aikana voi törmätä. Näitä ovat mm. videohakemus, case-

tilanteet, hissipuhe jne. Sisältöä näihin dioihin on haettu hyödyntäen alan kirjallisuutta 

sekä eri internetsivustoja. 20 diasarjan viimeiset 4 diaa sisältävät tietoa itsenäistymi-

seen liittyvissä asioissa. Sinne on koottu niitä asioita, joita nuorten asumisneuvoja 

kohtaa lähes päivittäin. Myös itsenäistyvän oppaan olemassaolo ja sen markkinointi 

on sisälletty tähän osioon.  

 

Ohjaamo Järvenpäästä koottu info on osittain tuotetun videoesittelyn muodossa, jo-

hon osallistettiin Ohjaamo Järvenpäässä kuntotuttavassa työtoiminnassa olevaa 

nuorta (liite 6).  Nuorta osallistamalla pyrittiin nuoria puhuttelevaan selkokielisyyteen 

sekä nuorten näköiseen ulkoasuun. Videot suunniteltiin ja työstettiin perinteisiä kei-

noja hyödyntäen laatimalla tarkka ja selkeä käsikirjoitus vuoropuheluineen, joita har-

joiteltiin koekuvaten. Kuvauspäivä sovittiin ennakkoon, jotta kaikki pystyivät osallis-

tumaan sekä omalta osaltaan valmistautumaan. Äkillisen poissaolon johdosta asu-

misneuvojasta ei saatu kuvattua esittelyvideota, mutta se kuvataan jälkikäteen hank-

keen jatkorahoituksen vahvistuttua. Videot kuvattiin mobiililaitteella, josta ne siirrettiin 

vaivattomasti suoratoistopalvelu Youtubeen. Esittelyistä myös Työllistä itsesi! -ideoita 

ja vinkkejä oman työllistämisen tueksi -diapaketti sisältää materiaalia videomuodos-

sa. Oman materiaalin tuottamisen sijaan tässä hyödynnettiin jo valmiina olevia nuoril-

ta nuorille tuotettuja materiaaleja tukemaan nuorten omia tiedonhankinta- ja hallinta-

taitoja. 

 

Itsenäistyvän opas on alun perin 2013 tuotettu 21–sivuinen opas nuorille, jota on ollut 

tuottamassa useampi eri nuorten parissa toimiva taho, kuten Vantaan nuorten tieto- 

ja neuvontapalvelu JEESI, NAL (nuorisoasuntoliitto), Nuorisosäätiö, Punaisen ristin 

nuorten turvatalo (Vantaa). Alkuperäinen opas on kirjoitettu toimestani ja sen sisäl-

töön sekä ymmärrettävyyteen on osallistettu nuoria. Myös oppaan kuvitus on nuoren 
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käsialaa. Itsenäistyvän opas tarjoaa lukijalleen ennaltaehkäisevästä näkökulmasta 

kattavan tietopaketin itsenäistymisestä käytännön näkökulmasta arjen käytännön 

esimerkeillä täydennettynä. Opas on jaettu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, 

joita ovat ennen asunnon hakua, asunnon vastaanottaminen ja siinä asuminen sekä 

pois muutto. Ennen asunnon hakua -osio tarjoaa tietoa mitä tulisi huomioida, kun al-

kaa pohtia omilleen muuttoa. Osiosta löytyy mm. budjettilaskuri, neuvoa mistä asun-

toa voi hakea ja kuinka asuntohakemus täytetään malliesimerkeillä täydennettynä. 

Asunnon vastaanottaminen ja sekä siinä asuminen -osio kertoo asumisen arjesta. 

Asunnon rahoittaminen, laskujen maksamien, pikavipit, luottotietojen pitäminen, 

osamaksulla ostaminen sekä itse asunnossa asuminen järjestyssääntöineen yms. 

ovat monelle uusia asioita, joita he eivät ole aiemmin kohdanneet. Pois muuttaessa -

osiossa keskitytään irtisanomiseen, asunnon kuntoon sekä vuokravakuuden takaisin 

saamiseen. Oppaan alkuperäinen julkistaminen vuonna 2013 huomioitiin aina Yle 

Suomen radiohaastattelussa, että nettiuutisissa saakka (liite 7). Päivitetty Itsenäisty-

vän opas löytyy julkaistuna Järvenpään nuorten omien sivujen itsenäistyvä nuori-

osion takaa. (Nuorten Järvenpää internetsivusto 2017). Vantaan ja Järvenpään lisäk-

si vuoden 2018 alussa opas tullaan räätälöimään ja julkaisemaan myös Keravan 

nuorisopalveluiden sivuilla. Itsenäistyvän opasta markkinoidaan ahkerasti sosiaali-

sessa mediassa mm. Ohjaamo Järvenpään toimesta. 

 

Nuorten parissa toimiville eri tahoille tuotettu tiedotteen tarkoituksena on markkinoida 

opinnäytetyöstä syntyvän materiaalin olemassaoloa sekä kannustaa hyödyntämään 

sitä oman toiminnan tukena (liite 8). Tiedotetta on tarkoitus jakaa nuorten parissa 

toimiville eri tahoille sekä julkaista sitä eri sosiaalisen median foorumeilla. Sen lisäksi 

tiedotetta tarjotaan julkaistavaksi paikallisten eri medioiden ja viestintätahojen käyt-

töön.  

 

4.4 Matkan aikana ilmenneet haasteet 

 

Opinnäytetyön materiaalin valmiiksi saattamiseksi ilmeni muutamia haasteita, joita 

pyrittiin ratkaisemaan niin että alkuperäinen tavoite ei kärsisi. Nuorten vastauksien 
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tueksi yritettiin kartoittaa myös ammattilaisten näkökulmaa nuorten tämän hetkisistä 

työvalmiuksista. Useammalle oppilaitosmaailmassa työskentelevälle Ohjaamo Jär-

venpään kanssa yhteistyötä tekevälle ammattilaiselle sekä yhteistyökumppanille lä-

hetettiin sähköpostikyselyä aiheeseen liittyen. Tämä kuitenkin ilmentyi haasteeksi, 

sillä lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta, vastauksia ei saatu yhtään kappa-

letta. Ohjaamo Järvenpäässä 20.9 järjestetty Duuni Boogie rekrytointi -tapahtuma 

tarjosi kuitenkin ratkaisun antamalla mahdollisuuden tavata nuorten työllistämisen 

parissa työskenteleviä ammattilaisia, joita haastateltiin ammattilaisille lähetetyn kyse-

lyn tiimoilta. 

 

Toinen pieni, mutta opinnäytetyön kannalta erittäin oleellinen haaste oli oikean koh-

deryhmän tavoittaminen; eli kuinka erottaa koulukäyntien yhteydessä vastavalmistu-

vat muista opiskelijoista? Tämä ratkaistiin lisäämällä kyselyyn kohta; Oletko valmis-

tumassa seuravan 12 kk:n sisällä? Näin ei syrjitty ketään, vaan kaikki koulun oppilaat 

pääsivät halutessaan vastaamaan kyselyyn. 

 

Entä erottautuminen. Nuorille on paljon tarjolla lukuisia erilaisia työnhakusivustoja, 

josta poimia vinkkejä oman työnhaun tueksi. Kuinka erottua muista ja vastata nuorten 

tarpeisiin? Entä miten nuorten parissa työskentelevät eri ammattilaiset löytävät tiedon 

materiaalin olemassaolosta hyödynnettäväkseen? Erottuminen erilaisten palveluiden 

sekä työnhakusivustojen massasta opinnäytetyöstä syntyvän materiaalin avulla Oh-

jaamo Järvenpään toiminta perustuu jalkautumiseen sekä painottamiseen kasvok-

kain tapahtuvaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Mielekäs ja mielenkiintoinen nuori-

sotyöllinen ohjausote on nuoria houkutteleva sekä mieleenpainuva, joka kasvatuksel-

lisella ohjausotteella toteutettuna tarjoaa nuorille pitkäkestoisen oppimisprosessin. 

Myös ammattilaisille suunnattu tiedote ja sen aktiivinen jakaminen mahdollistaa nä-

kyvyyttä materiaalipaketin olemassa olosta. 

 

Tässäkin opinnäytetyössä paljon esillä ollut digitalisoituminen asetti myös omat haas-

teensa produktion valmiiksi saattamisessa, kun audiovisuaalisen materiaalin tuotta-

minen ei ollut itselleni ennestään tuttua. Onnekseni sain oppaaksi Ohjaamo Järven-

päässä kuntouttavassa työkokeilussa olevan nuoren. Osallistamalla nuorta sain ar-
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vokasta oppia siitä, kuinka nykyteknologiaa on helppoa ja vaivatonta hyödyntää 

myös sisällön tuottamisessa. Vastavuoroisesti nuorelle mahdollistettiin onnistumisen 

kokemuksia oman itsetunnon kehittymiseksi sekä arvokasta työkokemusta sisällön 

tuottajan roolissa.  

 

 

5 MATERIAALIN HYÖDYNTÄMINEN 

5.1 Asiakkaan näkökulma 

 

Opinnäytetyöstä syntyvä materiaalipaketti tukee nuoren kasvua ja itsenäiseen elämi-

seen saattamisessa. Se mahdollistaa valmistuvien nuorten kuulluksi tulemisen sekä 

heidän tarpeisiinsa vastaamisen oman työllistymisen tueksi. Materiaali itsessään an-

taa käytännön vinkkejä sekä valmistaa ja opastaa heitä työnhakuun. Materiaali on 

helppokäyttöinen ja hyödynnettävissä heidän omassa ympäristössään esim. koulu-

maailma, joten se ei välttämättä vaadi erikseen siirtymistä. Materiaalipaketin esittelyn 

yhteydessä nuorilla on mahdollisuus tutustua monipuoliseen ja -alaiseen palveluun, 

joka on suunnattu nuorille aina 30-ikävuoteen asti ilman että sitä tarpeen tullen tarvit-

see alkaa erikseen etsiä. Myös nuorten ympäristössä toteutettava info tutustuttaa 

nuoret Ohjaamoon ennalta, jonka tarkoituksena on jättää positiivinen mielikuva Oh-

jaamo Järvenpäästä, joka madaltaa entisestään kynnystä käyttää kyseistä palvelua.  

 

5.2 Palvelun tarjoajan näkökulma 

 

Opinnäytetyöstä syntyvä materiaali tuotettiin palveluntarjoajan näkökulmaa kunnioit-

taen sekä nuorten tarpeet huomioiden. Materiaalit ovat monipuoliset ja helposti räätä-

löitävissä eri aihealueiden ympärille. Tarpeen tullen materiaalista voi hyödyntää vain 

myös osan käyttöön. Materiaali mahdollistaa palvelun tarjoajalle helposti lähestyttä-

vän tavan kohdata nuoria heidän omassa arkiympäristössään ja samalla markkinoida 

omaa palveluaan.  
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Valitettavan usein edelleen apua haetaan vasta sitten kun ongelma on jo eskaloitu-

nut. Opinnäytetyöstä syntyvän materiaalin avulla Ohjaamo Järvenpää tarjoaa erilaisia 

ennaltaehkäiseviä työkaluja nuorten ohjaamiseen sekä kasvun tukemiseen ja toteut-

taa näin valtakunnallisten Ohjaamoiden tavoitetta ennaltaehkäistä nuorten syrjäyty-

mistä. 

 

”Opinnäytetyön tuotokset, sekä itsenäistyvän opas, että Oh-
jaamon materiaalipaketti ovat suoraan hyödynnettävissä eri 
versioina Ohjaamon asiakas- ja verkostotyössä. Tilaajan nä-
kökulmasta työ täyttää työelämälähtöisyyden kriteerit siksi, 
että se on räätälöity täysin vastaamaan tilaajan tarpeita ja 
toiveita”. (Kemp 2017). 

 

 

5.3 Materiaalin käyttöönotto 

 

Jo tässä vaiheessa on tiedossa, että toimintavuoden 2018 aikana opinnäytetyöstä 

syntynyttä materiaalipakettia tullaan hyödyntämään laajalti ja monipuolisesti. Materi-

aali otetaan käyttöön heti alkukevään aikana Ohjaamossa järjestettävissä Kesäduu-

niboosti -tapahtumaviikon infotilaisuuksissa sekä Ohjaamon omissa Eteenpäin-

valmennustilaisuuksissa. Eteenpäin- valmennuksissa pääpaino on kevään aikana 

tavoittaa ja informoida varusmiespalvelukseen valmistautuvia nuoria työnhaun ajan-

kohtaisista asioista sekä työvalmiuksien, että työnhaun aikaisten etuuksien, ja va-

rusmiespalveluksen aikana huolehdittavien asioiden näkökulmasta. Materiaalia tul-

laan myös hyödyntämään 9-luokkalaisten kevään Ohjaamo-päivissä, joissa työnha-

kua käsitellään esimerkkien kautta sekä jossa nuoret pääsevät itse ratkaisemaan 

työnhakuun liittyviä kysymyksiä. 9 – luokkalaisille suunnatut omat Ohjaamo -päivät 

toteutetaan yhteistyössä Järvenpään koulunuorisotyön ja Koivusaaren yläkoulun 

kanssa, mikä edesauttaa materiaalin näkyvyyttä myös koulumaailman suuntaan. 

Edellä mainittujen lisäksi materiaalia tullaan markkinoimaan ja tarjoamaan laajasti 

nuorten parissa toimiville eri tahoille. Kohderyhmästä riippuen sen monipuolisesta 

sisällöstä hyödynnetään joko vain osa tai kaikki. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työnhaussa keskeisintä on hakijan työnhakutaidot, oli kyseessä minkä ikäinen työn-

hakija tai mikä työ tahansa. Ilman aiempaa osaamista vaativat työpaikat ovat tänä 

päivänä kiven alla, joten nuorien työllistyminen on entistä haastavampaa, kun lähtö-

kohta ja aiempi osaaminen on puntarissa monen muun hakijan rinnalla. Vaikka edes-

sä tulee olemaan nuorten työmarkkinat, suurten ikäluokkien alkaessa pikkuhiljaa siir-

tyä eläkkeelle osalla nuorista tulee olemaan aina haasteita työllistyä. Näitä ovat esim. 

heikommassa asemassa olevat nuoret kuten syrjäytyneet, sairaat, maahanmuuttaja 

sekä erityisopiskelijat, joiden sairaudet eivät selitä haasteita työelämään hakeutumi-

sessa.  

 

Ammatillisen koulutuksen uusiutuminen, oppisopimuspaikkojen lisääminen sekä 

nuorten yrittäjyyden tukeminen tulevat omalta osaltaan vähentämään nuorisotyöttö-

myyttä. Oppiminen yhä enenevissä määrin aidossa työympäristössä tulee helpotta-

maan nuoren työllistymistä, sillä oppiminen työpaikalla mahdollistaa nuorelle näytön-

paikan työantajalle sekä työkokemuksen kartuttamisen työntekijälle jo varhaisessa 

vaiheessa ennen varsinaista työuraa. Hallituksen eri kärkihankkeet kuten nuorisota-

kuu ja ammatillisen koulutuksen reformi ovat toimenpiteitä, joilla tullaan aktivoimaan 

nuoria. Molemmissa pyritään auttamaan nuorta löytämään se oma juttunsa eri am-

mattilaisten tukemana, huomioiden nuoren lähtökohta, jonka ympärille suunnitellaan 

jatko. Hankkeiden myötä palveluiden saatavuus paranee, syntyy uusia toimintamalle-

ja sekä -tapoja, jotka edesauttavat nuorten työllistymistä, myös niitä heikompia. Myös 

työnantajille tarjotut erilaiset mahdollisuudet työllistää nuori esim. kesätyösetelin 

muodossa on helpottanut nuoren hakeutumista työelämään. Niiden lisäksi myös 

työnantajat ovat itse kehittäneet toimenpiteitä nuorten työllistämiseksi. S-ryhmän 

Nuori Mieli Työssä -hanke sekä valtakunnallinen Tuhat nuorta johtajaa -kampanja 

ovat erinomaisia esimerkkejä yrittäjien omasta panostuksesta nuorten työllistymiseen 

(Suomen osuuskauppojen keskuskunta 2017; 1000 nuorta johtajaa 2017). Vaikka 

työllistyminen tulee parantumaan, ei se silti poista työhakutaitojen merkitystä työn-

haun suhteen.  
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Alati muuttuvan yhteiskunnan myötä, myös työmarkkinat kehittyvät. Kehityksen myö-

tä moni työ itsessään tulee muuttumaan tai häviämään kokonaan tulevaisuudessa.  

Vaikka digitalisoituminen valtaa ja muuttaa työelämää voidaan tämän opinnäytetyön 

tiimoilta todeta, että työnhaun perusperiaate on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan. 

Digitalisoituminen on tuonut lisää mahdollisuuksia hyödyntää eri kanavia ja välineitä 

työnhaussa, mutta työnhakijan omien taitojen ja niiden esille tuominen on edelleen se 

asia, minkä ympärille työnhaku perustuu.  

 

Tulevaisuuden työmarkkinat tulevat kääntymään ylösalaisin, kun suhteessa suuriin 

ikäluokkiin nuoria on vähän. Näin ollen nuoret voivat tulevaisuudessa valita työnanta-

jan eikä toisin päin. Tämän johdosta paineet siirtyvät työnantajille, joiden maine sekä 

heidän tarjoama työ sisältöineen tulee entistä enemmän määrittämään hakijoiden 

kiinnostusta palkan sijaan. Tämä tulee entistä enemmän muuttamaan nuorten asen-

netta työelämään, kun työelämän monipuolisuus mahdollistaa vapaamman työelä-

mään sijoittumisen aivan uudella tavalla. Vapaudella taas on vaikutusta nuoren it-

senäistymiseen, kun nuori tutkailee omia mieltymyksiään uusien mahdollisuuksien 

kautta. Hyödyntääkseen joskus näitä tulevaisuuden mahdollisuuksia tarvitsee nuoren 

kuitenkin oppia sekä osata hyödyntää työnhakutaitojaan, sillä niiden avulla työnanta-

ja edelleen vakuutetaan omasta osaamisestaan.  

 

Suomalaista työelämää tulee lähitulevaisuudessa kohtamaan suuret muutokset, joi-

den seurauksia pitkällä tähtäimellä voimme vain arvailla. Muutoksen myötä nuorten 

työllistyminen tulee kuitenkin paranemaan. Aktiiviset ja motivoituneet nuoret tulevat 

olemaan arvokkaita saaliita työnantajille, kun taas tukea ja apua tarvitsevat nuoret 

pyritään saattamaan työelämään monipuolisten palvelujen ja toimenpiteiden johdolla. 

Vaikka työmarkkinat tulevat mullistumaan nuoren työllistymiseen tulee edelleen vai-

kuttamaan yhtenä merkittävämpänä tekijänä nuoren omat työnhakutaidot. Työnhaku-

taitojen opettelu tuleekin aloittaa jo nuorella iällä, sillä ne ovat taitoja, joita tullaan tar-

vitsemaan läpi elämän. Ne ovat ja tulevat aina olemaan olennainen osa työllistymis-

prosessia. Tämän johdosta tämän opinnäytetyön seurauksena syntynyt tuotos on 

ajankohtainen ja ajaton. Se tulee saattamaan nuoret ja ammattilaiset yhteen ja tulee 
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omalta osaltaan tukemaan nuoren työllistymistä, itsenäiseksi kasvamista sekä aktii-

viseksi kansalaiseksi saattamista. 

 
 

7.  POHDINTA 

 
 

Nuorilta saatujen vastausten sekä omaan työkokemukseen nuorten ohjaustyössä 

peilaten oli yllätys, että nuorten näkemys omista työhakutaidoista ei ole vuosien saa-

tossa juuri muuttunut. Nuoret kaipaavat edelleen tukea työnhaun peruspilareihin eli 

työpaikkojen etsintään sekä työhakemuksen tekoon. Tähän toki voi olla syy ns. juuri 

digitalisoitumisessa. Työelämässä tarvittavia taitoja kun ei pelkästään opita käyttä-

mällä mobiililatteita. Kasvokkain kohtaaminen ja opastaminen on siis edelleen tar-

peellista, joten jalkautuminen nuorten pariin sekä kynnyksettömien palveluiden help-

po saatavuus on ensisijaisen tärkeää.  

 

Nuorten työllistymiseen on panostettu ja tullaan lähitulevaisuudessa edelleen panos-

tamaan paljon. Itsessäni huolta kuitenkin herättää uusien ja monipuolisten työllistä-

mistoimenpiteiden runsaus. Tavoittaako toimenpiteet kaikki? Uuden hurmiossa saa-

tetaan helposti unohtaa perusasiat, esim. tässä kohtaa tarpeellisten sekä loppuelä-

mää tukevien työnhakutaitojen opetus, joka saattaa huomaamattaan johtaa ei toivot-

tuun lopputulokseen. Jäin myös pohtimaan, oliko toimenpiteiden runsaus kenties 

syynä myös nuorten parissa työskentelevien eri ammattilaisten välinpitämättömyy-

teen olla vastaamatta opinnäytetyön tiimoilta lähetettyyn kyselyyn? Vai kenties tule-

vat muutokset ammatillisessa koulutuksessa? Eikö tosiaan koulumaailmassa työs-

kentelevillä ammattilaisilla ollut mitään kiinnostusta tai näkemystä kyseiseen asiaan. 

Ehkä aggressiivisempi lähestymistapa olisi saattanut tuottaa tulosta tai sitten ei.  

 

Järjestämissämme PopUp -tapahtumissa korostui selkeästi kasvokkain kohtaaminen, 

joten näin ollen toimintatapamme jalkautua nuorten pariin oli onnistunut. Tapahtuman 

ennakko markkinointi sekä paikkoihin tutustuminen ennalta olisi saattanut kuitenkin 

tuottaa parempaa tulosta, sillä tapahtuman sijoittelu oli osissa oppilaitoksissa todella 
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haastava. Esimerkkinä tapahtuman sijoittaminen auditorion ”lavalle” teki tapahtumas-

ta vaikeasti lähestyttävän ja näin ollen karisti huomattavan osan pois potentiaalisesta 

kohderyhmästä. Nuorten työnhakutaitoja kartoittaessa korostui kyselyn avaaminen ja 

sen tarkoitusperä. Lyhyen priiffauksen jälkeen moni nuori kuitenkin kiitteli aiheesta ja 

toivoi pääsevänsä hyödyntämään lopputulosta. Nuoret kokivat, että työnhaku on 

haastavaa ja jopa turhauttavaa, kun vastakaikua lähetettyjen työhakemusten tiimoilta 

ei tule. Tähän on usein juuri syynä vähäiset tai jopa puutteelliset työnhakutaidot, joi-

hin tästä opinnäytetyöstä syntyvällä materiaalilla pyritäänkin ennaltaehkäisemään.  

 

Myös opinnäytetyöhön haastatellut alan ammattilaiset sekä hyvin moni nuorisotyön 

kentällä toimiva eri ammattilainen on ollut matkan varrella hyvin kiinnostunut opinnäy-

tetyöstä syntyvästä materiaalista ja tiedustellut sen käyttöönotto mahdollisuutta. Tä-

mä mielestäni kertonee tämän kaltaisen materiaalin tarpeellisuudesta, mikä taas ko-

rostaa sen merkittävyyttä koko ammattialalle. Näin ollen, opinnäytetyön aiheen valin-

taa voitaneen ammatillisesta näkökulmasta todeta erittäin onnistuneeksi.  

 

Alun alkaen olin itse hiukan skeptinen koko opinnäytetyön aihetta kohtaan. Pohdin 

paljon, mikä työn merkitys tulee olemaan tai sen käyttöaste, kun vastaavalaista tietoa 

löytyy paljon jo ennestään ja toisaalta kun nykypäivänä tieto vanhenee hyvinkin no-

pealla aikavälillä. Päätin kuitenkin kääntää epäilykset haasteeksi. Ajattelin, että jos 

tämän avulla nuoret löytävät tulevaisuudessa Ohjaamon tai tästä opinnäytetyöstä 

syntyvän materiaalin avulla, pystytään avittamaan edes muutaman nuoren pääsyä 

työelämän syrjään kiinni, sen olemassaolo on merkittävä. Tätä ajatusta tuki nuorilta 

kartoitetun tiedon sekä niin nuorilta kuin nuorten parissa toimivilta alan ammattilaisilta 

saatu positiivinen palaute. Työlle oli myös selkeä tarve. Näin ollen aiheen valinta 

muotoutuikin todella mielekkääksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Läpivalaisu 

läpi suomalaisen työelämän, yhteiskunnan muutosten vaikutukset nykypäivän nuor-

ten asenteisiin, itsenäistymiseen sekä työntekoon oli todella mielenkiintoinen ja opet-

tava.  

 

PopUp -tapahtumien suunnittelu ja toteutus moniammatillisessa työympäristössä 

taas opetti monipuolisia yhteistyötaitoja sekä mahdollisti verkostoitumista eri ammatti-
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laisten kanssa. Mutta ennen kaikkea, tämän opinnäytetyön tuottaminen mahdollisti 

myös omien työnhakutaitojen kertaamisen ja parantamisen, kun opinnäytetyön lop-

pumetreillä aloin itse hakea töitä. Ensisilmäyksellä muutaman vuoden kotona olo ko-

tiäitiyden sekä opiskelujen tiimoilta tuskin asetti minut suoraan samalle viivalle sa-

maan aikaan työelämässä olevien työnhakijoiden kanssa. Sain kuitenkin hakemani 

työpaikan, joten uskon, että juuri monipuolisilla työnhakutaidoillani sain todistettua 

työhön vaadittavaa ammatillista osaamista. Näin ollen voitaneen todeta, että todiste-

tusti hyvät työnhakutaidot sekä valmiudet ovat tarpeen ja kantavat läpi elämän.  
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LIITTEET 

 
Liite 1. 
 
Ohjaamo Järvenpäässä 20.9.2017 järjestetty DuuniBoogie –rekrytointi-
tapahtuman mainos 
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Liite 2.  
 
Nuorille esitetty kysymys nuorten työhakutaitoihin liittyvän tarpeellisen tuen kar-
toittamiseksi: 
 
 
 
Minkälaisia työvalmiuksia eli työnhakuun liittyvää tukea koet tarvitsevasi työllis-
tyäksesi? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Oletko valmistumassa seuraavan 12 kk:n sisällä? Ympyröi vaihtoehto. 
 
 
 
Kyllä 
 
 
En 
 
 
 
 

Kiitos vastauksestasi! 😊 
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Liite 3. 
 
Kysely nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille liittyen nuorten työnhaku-
taitoihin: 
 
 
 
Hei,  [tiedoksi; Päivi] 
 
sain yhteystietonne Ohjaamo Keski-Uusimaan projektipäällikkö Henna Hyytiältä 
liittyen Järvenpään Ohjaamoon tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni. Opinnäyte-
työn aiheeni liittyy nuorten valmistuvien työvalmiuksien lisäämiseen, jonka joh-
dosta lähestyn teitä muutamalla kysymyksellä.  
 
1. Tarjotaanko oppilaitoksessanne valmistuville työnhakuun liittyvää palveluoh-
jausta/ neuvontaa? Jos vastasit kyllä, niin miten ja missä muodossa? 

 
2. Koetteko tarpeelliseksi hyödyntää paikallisen Ohjaamon paikan pääl-
lä tuottamaa palveluohjausta/ materiaalia oppilaitoksessanne? 
 
3. Minkälaista sisältöä toivoisitte Ohjaamolta nuorten työvalmiuksien paranta-
miseksi? 
 
Toivoisin saavani vastaukset 15.5 mennessä. 
Suuri kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja ajankäytöstänne! 
 
 
Yhteistyöterveisin; 
 
Heidi Åkerblom 
Opiskelija, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma,  
Yhteisöpedagogi/ Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nurmijärven kampus 
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Liite 4. 
 
Kysely Ohjaamo Järvenpään kanssa yhteistyötä tekeville ammattilaisille liittyen 
nuorten työnhakutaitoihin: 
 
 
 
Hei,  [tiedoksi; Päivi] 
 
sain yhteystietonne Palveluohjaaja Päivi Kempiltä liittyen Järvenpään Ohjaa-
moon tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni. Opinnäytetyön aiheeni liittyy nuorten 
valmistuvien työvalmiuksien lisäämiseen, jonka johdosta lähestyisin teitä seu-
raavalla kysymyksellä; 
 
Miten te ammattilaisina koette, mitkä ovat nykypäivänä nuorten kompastuskivet 
työelämään hakeutumisessa (myös harjoitteluun)? Entä minkälaista tietoa/ taito-
ja nuoret tarvitsivat mielestänne työelämään hakeutumisen kynnyksellä? 
 
Vastauksenne olisivat äärimmäisen tärkeitä opinnäytetyön ajankohtaisuuden 
kannalta, joten suuri kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja ajankäytöstänne.  
 
 
Ystävällisin terveisin; 
 
Heidi Åkerblom 
Opiskelija, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma,  
Yhteisöpedagogi/ Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nurmijärven kampus 
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Liite 5. 
 
Ohjaamo Järvenpäälle tuotettu PowerPoint -diaesitys, joka sisältää infoa Oh-

jaamo Järvenpäästä, Työllistä itsesi! -ideoita ja vinkkejä oman työllistämisen 

tueksi -paketin sekä tietoa itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaamo Järvenpää 

esittäytyy

Ohjaamo Järvenpää 

esittäytyy

• asumisneuvoja ( TI 11.30-16 )

• Te - palvelun asiantuntija ( TO 11.30-16 )

• liikunnanohjaajat ( TO 15-16 )  

• palveluohjaaja

(tavoitettavissa aina Ohjaamon aukioloaikoina)

”Ensin ei tarvitse olla ongelmia, jotta voisi pohtia ratkaisuja” 

Ohjaamossa on palvelee

• asumisneuvoja ( TI 11.30-16 )

• Te - palvelun asiantuntija ( TO 11.30-16 )

• liikunnanohjaajat ( TO 15-16 )  

• palveluohjaaja

(tavoitettavissa aina Ohjaamon aukioloaikoina)

”Ensin ei tarvitse olla ongelmia, jotta voisi pohtia ratkaisuja” 

Ohjaamossa on palvelee

Ohjaamosta saat 

tukea, neuvontaa ja ohjausta kun

• olet järvenpääläinen (tai Järvenpäässä 
opiskeleva alle 30-vuotias) 

• pohdit tulevaa, mietit vaihtoehtoja tai tarvitset 
apua esim. 

• työ

• koulutus

• asuminen

• hyvinvointi 

• vapaa - aika

• tai missä muussa tahansa asiassa…

” jokaiselle omannäköinen polku”

Jos et tiedä mistä aloittaa, 

aloita Ohjaamosta

Ohjaamosta saat 

tukea, neuvontaa ja ohjausta kun

• olet järvenpääläinen (tai Järvenpäässä 
opiskeleva alle 30-vuotias) 

• pohdit tulevaa, mietit vaihtoehtoja tai tarvitset 
apua esim. 

• työ

• koulutus

• asuminen

• hyvinvointi 

• vapaa - aika

• tai missä muussa tahansa asiassa…

” jokaiselle omannäköinen polku”

Jos et tiedä mistä aloittaa, 

aloita Ohjaamosta
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TYÖLLISTÄ ITSESI
- ideoita ja vinkkejä oman työllistymisen tueksi

TYÖLLISTÄ ITSESI
- ideoita ja vinkkejä oman työllistymisen tueksi

TYÖNHAKU

• Mistä etsiä työpaikkoja?

• internet

• lehdet/ julkaisut

• piilotyöpaikat

• Työhakemuksen teko ja sen räätälöinti

• avoin hakemus

• sähköinen hakujärjestelmä

• erottautuminen -> persoonallisuus/ 
oman osaamisen esille tuonti

• (Ryhmä)haastatteluun valmistautu-
minen

• pukeutuminen/ ulkonäkö

• toimintatavat

• mitä mukaan?

TYÖNHAKU

• Mistä etsiä työpaikkoja?

• internet

• lehdet/ julkaisut

• piilotyöpaikat

• Työhakemuksen teko ja sen räätälöinti

• avoin hakemus

• sähköinen hakujärjestelmä

• erottautuminen -> persoonallisuus/ 
oman osaamisen esille tuonti

• (Ryhmä)haastatteluun valmistautu-
minen

• pukeutuminen/ ulkonäkö

• toimintatavat

• mitä mukaan?

• Mistä etsiä työpaikkoja?

• Internetin eri työpaikkoja tarjoavat sivut kuten

- te-palvelut, eri työnhakusivustot kuten Monsteri, Duunitori, Indeed yms., 
työnantajien omat sivut (julkinen/yksityinen/kolmas sektori), vuokrafirmat jne. 

• lehdet/ julkaisut

- valtakunnalliset ja paikalliset sanomalehdet, alan julkaisut jne.

• piilotyöpaikat

- yhteydenotto työnantajaan (käynti, soitto, sähköposti)

- työkokeilu, oppisopimus jne.

• verkostot ja eri tukipalvelut

- harjoittelupaikat, tuttavat, te-palveluiden eri mahdollisuudet kuten työpajat, 
kuntouttava työtoiminta, palkkatuki jne. 

Työntekijän tueksi

• Mistä etsiä työpaikkoja?

• Internetin eri työpaikkoja tarjoavat sivut kuten

- te-palvelut, eri työnhakusivustot kuten Monsteri, Duunitori, Indeed yms., 
työnantajien omat sivut (julkinen/yksityinen/kolmas sektori), vuokrafirmat jne. 

• lehdet/ julkaisut

- valtakunnalliset ja paikalliset sanomalehdet, alan julkaisut jne.

• piilotyöpaikat

- yhteydenotto työnantajaan (käynti, soitto, sähköposti)

- työkokeilu, oppisopimus jne.

• verkostot ja eri tukipalvelut

- harjoittelupaikat, tuttavat, te-palveluiden eri mahdollisuudet kuten työpajat, 
kuntouttava työtoiminta, palkkatuki jne. 

Työntekijän tueksi

1. Mieleenpainuva aloitus

2. Osaaminen

3. Olennaisuus

4. Räätälöinti

5. Cv;n tukeminen

6. Sosiaalisen median hyödyntäminen

7. Kohteliaisuus

8. Oikoluetuttaminen ja tarkistuttaminen

”First impression is last impression”

Työhakemus pähkinänkuoressa

1. Mieleenpainuva aloitus

2. Osaaminen

3. Olennaisuus

4. Räätälöinti

5. Cv;n tukeminen

6. Sosiaalisen median hyödyntäminen

7. Kohteliaisuus

8. Oikoluetuttaminen ja tarkistuttaminen

”First impression is last impression”

Työhakemus pähkinänkuoressa

1. Mieleenpainuva aloitus

- Herätä lukijan mielenkiinto parissa ensimmäisessä lauseessa, jolloin erottautuminen muista hakijoista on varmempaa. Onko 
haaveenasi ollut juuri työllistyä kyseiseen yritykseen tai toimia kyseisessä ammatissa? Tai työskenteleekö joku tuttusi siellä ja olet kuullut 
pelkkää hyvää? Pyri koukuttamaan työnantaja heti, jolloin erottautuminen on varmempaa.

2. Osaaminen

- Myy oma osaamisesi. Kuinka tietotaitosi hyödyntäisi työantajaa? Millainen asiakaspalvelija sinä esim. olisit, minkälaista asiakaspalvelijaa 
haetaan? Sosiaalista, hymyilevää, pitkäpinnaista, kielitaidollista? Etsi myös ilmoituksesta mahdolliset kriteerit.

3. Olennaisuus

- Pitäydy olennaisissa asioissa työpaikan suhteen. Keskity työantajan tarpeeseen sekä ole rehellinen. Älä turhaan jaarittele turhia, sillä 
työnantaja tietää mitä etsii ja haluaa lukea sen työhakemuksesta. Näin ollen, keskity siihen mitä hän etsii. Älä kuitenkaan valehtele tai liioittele, 
sillä ennen pitkää myös osaamattomuus paljastuu.

4. Räätälöinti

- Rakenna hakemuksesi haettavan paikan ympärille. Hyödynnä työpaikkailmoitusta ja omaa ansioluetteloasi (CV). Lue tarkkaan 
työpaikkailmoitus ja vastaa siihen. Liitä CV mukaan tukemaan työhakemusta.

5. Cv;n tukeminen

- Yhdistele hakemuksesi tukemaan ansioluetteloasi (CV), mutta älä kopioi suoraa tekstiä. Päivitä CV ja nosta työpaikkaa vastaava 
osaaminen esille.

6. Sosiaalisen median hyödyntäminen

- Tarvittaessa tee videoesittely itsestäsi tai lisää henkilökohtainen LinkedIn –profiilin osoite. Myös facebook –osoitteen voi linkata.

7. Kohteliaisuus

- Arvosta mahdollista tulevaa työnantajaasi. Teitittele ja ole kohtelias kirjoitustyylissäsi.

8. Oikoluetuttaminen ja tarkistuttaminen

- Tarkista hakemuksen selkeys ja kirjoitusvirheet yms. Anna ainakin yhden ihmisen lukea ja tarkistaa hakemuksesi.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum

Työntekijän tueksi

1. Mieleenpainuva aloitus

- Herätä lukijan mielenkiinto parissa ensimmäisessä lauseessa, jolloin erottautuminen muista hakijoista on varmempaa. Onko 
haaveenasi ollut juuri työllistyä kyseiseen yritykseen tai toimia kyseisessä ammatissa? Tai työskenteleekö joku tuttusi siellä ja olet kuullut 
pelkkää hyvää? Pyri koukuttamaan työnantaja heti, jolloin erottautuminen on varmempaa.

2. Osaaminen

- Myy oma osaamisesi. Kuinka tietotaitosi hyödyntäisi työantajaa? Millainen asiakaspalvelija sinä esim. olisit, minkälaista asiakaspalvelijaa 
haetaan? Sosiaalista, hymyilevää, pitkäpinnaista, kielitaidollista? Etsi myös ilmoituksesta mahdolliset kriteerit.

3. Olennaisuus

- Pitäydy olennaisissa asioissa työpaikan suhteen. Keskity työantajan tarpeeseen sekä ole rehellinen. Älä turhaan jaarittele turhia, sillä 
työnantaja tietää mitä etsii ja haluaa lukea sen työhakemuksesta. Näin ollen, keskity siihen mitä hän etsii. Älä kuitenkaan valehtele tai liioittele, 
sillä ennen pitkää myös osaamattomuus paljastuu.

4. Räätälöinti

- Rakenna hakemuksesi haettavan paikan ympärille. Hyödynnä työpaikkailmoitusta ja omaa ansioluetteloasi (CV). Lue tarkkaan 
työpaikkailmoitus ja vastaa siihen. Liitä CV mukaan tukemaan työhakemusta.

5. Cv;n tukeminen

- Yhdistele hakemuksesi tukemaan ansioluetteloasi (CV), mutta älä kopioi suoraa tekstiä. Päivitä CV ja nosta työpaikkaa vastaava 
osaaminen esille.

6. Sosiaalisen median hyödyntäminen

- Tarvittaessa tee videoesittely itsestäsi tai lisää henkilökohtainen LinkedIn –profiilin osoite. Myös facebook –osoitteen voi linkata.

7. Kohteliaisuus

- Arvosta mahdollista tulevaa työnantajaasi. Teitittele ja ole kohtelias kirjoitustyylissäsi.

8. Oikoluetuttaminen ja tarkistuttaminen

- Tarkista hakemuksen selkeys ja kirjoitusvirheet yms. Anna ainakin yhden ihmisen lukea ja tarkistaa hakemuksesi.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum

Työntekijän tueksi

• Työhakemuksen teko ja sen räätälöinti

avoin hakemus (kohtelias, selkeä, kiinnostusta herättävä ja parhaat puolet esiin tuova)

- pituus 1 A4, jota tukee ansioluettelo eli CV

- aloitus; otsikko, henkilö- ja yhteystiedot, päivämäärä (tarvittaessa linkki SoMe:en)

- sisältö; herätä lukijan mielenkiinto (First impression is last impression), miksi haet paikkaa ja olisit
oikea valinta siihen. Korosta kiinnostustasi työtehtävää sekä yritystä kohtaan ja miten yritys hyötyisi
sinusta.

Paljasta pätevyytesi, taustasi ja osaamisesi, jossa pyrit vastaamaan työnantajan vaatimuksiin. Kuvaile
hiukan luonnettasi, vahvuuksiasi sekä ominaisuuksiasi jotka vastaavat ilmoitusta.

- lopetus; kerro palkkatoiveesi (tarvittaessa) ja halukkuutesi tulla haastatteluun jatkamaan 
keskustelua. 

Räätälöi hakemus AINA työpaikkailmoitusta vastaavaksi (hyödynnä työpaikkailmoitusta)!

Oikoluetuta ja tarkista kirjoitusvirheet!

sähköinen hakujärjestelmä

- ideana antaa työnantajalle mahdollisuus raakata kaikki ”turhat hakijat pois” nopeasti ja helposti

- perustuu asiasanoihin -> eli vastaa aina siihen mitä kysytään ja pohdi tarkkaan mitä osaamista ja 
kokemusta sinulta löytyy vastaamaan työnantajan tarvetta.

- täytä aina myös ns. viimeinen ruutu esim. kerro jotain itsestäsi/ lisätietoja (esim. tekemällä lyhyt 
yhteenveto ja jättämällä mieleenpainuva kuva työnantajalle.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi

• Työhakemuksen teko ja sen räätälöinti

avoin hakemus (kohtelias, selkeä, kiinnostusta herättävä ja parhaat puolet esiin tuova)

- pituus 1 A4, jota tukee ansioluettelo eli CV

- aloitus; otsikko, henkilö- ja yhteystiedot, päivämäärä (tarvittaessa linkki SoMe:en)

- sisältö; herätä lukijan mielenkiinto (First impression is last impression), miksi haet paikkaa ja olisit
oikea valinta siihen. Korosta kiinnostustasi työtehtävää sekä yritystä kohtaan ja miten yritys hyötyisi
sinusta.

Paljasta pätevyytesi, taustasi ja osaamisesi, jossa pyrit vastaamaan työnantajan vaatimuksiin. Kuvaile
hiukan luonnettasi, vahvuuksiasi sekä ominaisuuksiasi jotka vastaavat ilmoitusta.

- lopetus; kerro palkkatoiveesi (tarvittaessa) ja halukkuutesi tulla haastatteluun jatkamaan 
keskustelua. 

Räätälöi hakemus AINA työpaikkailmoitusta vastaavaksi (hyödynnä työpaikkailmoitusta)!

Oikoluetuta ja tarkista kirjoitusvirheet!

sähköinen hakujärjestelmä

- ideana antaa työnantajalle mahdollisuus raakata kaikki ”turhat hakijat pois” nopeasti ja helposti

- perustuu asiasanoihin -> eli vastaa aina siihen mitä kysytään ja pohdi tarkkaan mitä osaamista ja 
kokemusta sinulta löytyy vastaamaan työnantajan tarvetta.

- täytä aina myös ns. viimeinen ruutu esim. kerro jotain itsestäsi/ lisätietoja (esim. tekemällä lyhyt 
yhteenveto ja jättämällä mieleenpainuva kuva työnantajalle.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi
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• Puhelinhaastattelu

- Nimellä vastaaminen, keskittyminen ja rentous, huonon ajankohdan ilmoittaminen, seisomaan nouseminen 
ja hymyileminen, rauhallisuus ja selkeys, rehellisyys ja omana itsenään oleminen.

• Moniosainen hakuprosessi

- Osaamisen kartoitus (esim. kielitestit), soveltuvuustestit, erilaiset haastattelut, kuten ryhmä/ yksilö jne.

• Caset

- ”Ratkaistaan” työtilanteesta poimittu aito tilanne hakijan omalla näkemyksellä.

• Omien kysymysten esittäminen

- Työnantajaan etukäteen tutustuminen, sekä valmius ainakin yhden kysymyksen esittämiseen työnantajalle 
(ei palkkaan liittyvä). Esim. työnantajan tulevaisuuteen liittyvät näkymät tms.

• Palkkatoive

- Realistisuus. Etukäteen kartoitus ammatin/ työnimikkeen peruspalkkauksesta ja palkkatoiveen suhteutus 
siihen.

• Videotyöhakemus (Lähde; Kun koulu loppuu 2017. Näin teet videotyöhakemuksen. Viitattu 15.11.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=_mKTECSaYnw)

- Kuvaustilanteen rauhoittaminen, valaistus, pukeutuminen (ks. dia 9), videon tausta, äänen ja kuvan 
laadun tarkistus.

• Hissipuhe (Lähde; Nieminen, Joonas 2014. Hissipuhe. Viitattu 15.11.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=POMNL2IT_tI)

- Iskevä n. 60sek. mittainen esittelypuhe, jossa hakija tuo julki kuka on, mitä osaa ja miksi hänet tulisi 
palkata. Uskottavuus on hissipuheen tärkein ominaisuus!

Työntekijän tueksi

• Puhelinhaastattelu

- Nimellä vastaaminen, keskittyminen ja rentous, huonon ajankohdan ilmoittaminen, seisomaan nouseminen 
ja hymyileminen, rauhallisuus ja selkeys, rehellisyys ja omana itsenään oleminen.

• Moniosainen hakuprosessi

- Osaamisen kartoitus (esim. kielitestit), soveltuvuustestit, erilaiset haastattelut, kuten ryhmä/ yksilö jne.

• Caset

- ”Ratkaistaan” työtilanteesta poimittu aito tilanne hakijan omalla näkemyksellä.

• Omien kysymysten esittäminen

- Työnantajaan etukäteen tutustuminen, sekä valmius ainakin yhden kysymyksen esittämiseen työnantajalle 
(ei palkkaan liittyvä). Esim. työnantajan tulevaisuuteen liittyvät näkymät tms.

• Palkkatoive

- Realistisuus. Etukäteen kartoitus ammatin/ työnimikkeen peruspalkkauksesta ja palkkatoiveen suhteutus 
siihen.

• Videotyöhakemus (Lähde; Kun koulu loppuu 2017. Näin teet videotyöhakemuksen. Viitattu 15.11.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=_mKTECSaYnw)

- Kuvaustilanteen rauhoittaminen, valaistus, pukeutuminen (ks. dia 9), videon tausta, äänen ja kuvan 
laadun tarkistus.

• Hissipuhe (Lähde; Nieminen, Joonas 2014. Hissipuhe. Viitattu 15.11.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=POMNL2IT_tI)

- Iskevä n. 60sek. mittainen esittelypuhe, jossa hakija tuo julki kuka on, mitä osaa ja miksi hänet tulisi 
palkata. Uskottavuus on hissipuheen tärkein ominaisuus!

Työntekijän tueksi

erottautuminen/ oman osaamisen esille tuonti

- missä olet hyvä?

- missä olet taitava?

- mistä olet saanut positiivista palautetta?

- mikä sinua kiinnostaa?

- mistä innostut?

- mitä toivot tulevaisuudelta?

- mitä tavoittelet?

kartoita/ selvitä mitä työnantaja etsii ja vastaa siihen

huolellisuus!

- Oiko luetuta jollain, tarkasta kirjoitusvirheet, yhteystiedot yms.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi

erottautuminen/ oman osaamisen esille tuonti

- missä olet hyvä?

- missä olet taitava?

- mistä olet saanut positiivista palautetta?

- mikä sinua kiinnostaa?

- mistä innostut?

- mitä toivot tulevaisuudelta?

- mitä tavoittelet?

kartoita/ selvitä mitä työnantaja etsii ja vastaa siihen

huolellisuus!

- Oiko luetuta jollain, tarkasta kirjoitusvirheet, yhteystiedot yms.

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi

• (Ryhmä)haastatteluun valmistautuminen

• huolellisuus 

- haastatteluajan muistiin merkkaaminen ja haastatteluun valmistautumisen aloitus tutustumalla 
tarkemmin työnantajaan esim. työnantajan nettisivujen kautta sekä tarpeen tullen kartoittamalla 
haastattelupaikan sijainti sekä sinne pääseminen. Työpaikkailmoituksen kertaaminen kysymyksiin 
vastaamisen tueksi. Portfolion koostaminen.

• pukeutuminen/ ulkonäkö

- siistit ja puhtaat vaatteet, hiukset ja meikki 

Ulkonäössä huomioidaan työ johon haetaan (rakennustyöntekijä vs. vaatekaupan myyjä)

• mitä mukaan?

- portfolio; kuten työ- ja koulutodistukset sekä tarpeen tullen diplomit yms. 

(aikajärjestys ja siististi kansioon laitettuna)

• toimintatavat

- paikan päälle saapuminen ajoissa, oman vuoron odotus, puhelimen käyttö, haastattelijan kättely, 
istuminen, kontakti, muiden huomioiminen

(reippaus, osallistutaan keskusteluun, ei puhuta päälle, mahdollisuuksien mukaan aloitetaan 
keskustelu, johdatetaan keskustelua kuunnellen muiden vastauksia)

Muistetaan kokonaisuus; ilmeet, eleet, ulkonäkö, tapa puhua jne. 

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi

• (Ryhmä)haastatteluun valmistautuminen

• huolellisuus 

- haastatteluajan muistiin merkkaaminen ja haastatteluun valmistautumisen aloitus tutustumalla 
tarkemmin työnantajaan esim. työnantajan nettisivujen kautta sekä tarpeen tullen kartoittamalla 
haastattelupaikan sijainti sekä sinne pääseminen. Työpaikkailmoituksen kertaaminen kysymyksiin 
vastaamisen tueksi. Portfolion koostaminen.

• pukeutuminen/ ulkonäkö

- siistit ja puhtaat vaatteet, hiukset ja meikki 

Ulkonäössä huomioidaan työ johon haetaan (rakennustyöntekijä vs. vaatekaupan myyjä)

• mitä mukaan?

- portfolio; kuten työ- ja koulutodistukset sekä tarpeen tullen diplomit yms. 

(aikajärjestys ja siististi kansioon laitettuna)

• toimintatavat

- paikan päälle saapuminen ajoissa, oman vuoron odotus, puhelimen käyttö, haastattelijan kättely, 
istuminen, kontakti, muiden huomioiminen

(reippaus, osallistutaan keskusteluun, ei puhuta päälle, mahdollisuuksien mukaan aloitetaan 
keskustelu, johdatetaan keskustelua kuunnellen muiden vastauksia)

Muistetaan kokonaisuus; ilmeet, eleet, ulkonäkö, tapa puhua jne. 

Lähde; Perttala Tero 2016. Ajantasainen opas työnhakuun. 2. painos. Helsinki: Opus Liberum. 

Työntekijän tueksi

• Hyödynnä eri kanavat:

- LinkedIn

- Instagram

- Facebook

- Twitter

• Kerro avoimesti, että etsit töitä

• Erotu sisällöllisesti

• Ole monipuolinen

SoMen hyödyntäminen työnhaussa

• Hyödynnä eri kanavat:

- LinkedIn

- Instagram

- Facebook

- Twitter

• Kerro avoimesti, että etsit töitä

• Erotu sisällöllisesti

• Ole monipuolinen

SoMen hyödyntäminen työnhaussa

• Hyödynnä eri kanavat:

- LinkedIn (työelämälähtöinen sosiaalisen median palvelu)

- Instagram (kuvien jakopalvelu)

- Facebook (yhteisöpalvelu)

- Twitter (yhteisö- ja mikroblogipalvelu)

• Kerro avoimesti, että etsit töitä

- Kerro minkälaista työtä etsit ja mistä. Linkitä päivitetty mukaan CV tai LinkedIn-profiili. Keskity oikeanlaiseen 
markkinointiin, pohdi rekrytointia avittavia sisältöjä, avainsanoja ja hashtageja. Näin työnantajalla on 
mahdollisuus löytää sinut tai joku kontakteistasi/ verkostoistasi voi vinkata sinusta tai sinulle sopivaa paikkaa. 

• Erotu sisällöllisesti

- Onko sinulla jotain näyttöä osaamisestasi? Julkaise niistä kuvia tai videoita ja hyödynnä sitä työnhaussasi. 
Liitä myös aina itsestäsi kuva mukaan. Kuvan ei aina tarvitse olla virallisen passikuvamainen, jos haettava 
työ ei sitä vaadi.

• Ole monipuolinen

- Hyödynnä eri keinoja. Videohakemus, Prez yms. tarjoavat persoonallisen tavan tuoda julki osaamistasi. 
Panosta, näin erotut varmasti muista työnhakijoista. 

Vaikka et hyödyntäisikään SoMea työnhaussa, muista että työnantaja saattaa silti tutkia profiiliasi 
esim. jätettyäsi työhakemuksen. Näin ollen, huomioi millaisen kuvan annat itsestäsi SoMen kautta.. 

Lähde; Rajakallio, Maria 2017. Työnhakija: näin loistat sosiaalisessa mediassa. Verkkosivusto. Viitattu 17.12.2017. 
https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/some-tyonhaussa/tyonhakija-nain-loistat-sosiaalisessa-mediassa/

Työntekijän tueksi

• Hyödynnä eri kanavat:

- LinkedIn (työelämälähtöinen sosiaalisen median palvelu)

- Instagram (kuvien jakopalvelu)

- Facebook (yhteisöpalvelu)

- Twitter (yhteisö- ja mikroblogipalvelu)

• Kerro avoimesti, että etsit töitä

- Kerro minkälaista työtä etsit ja mistä. Linkitä päivitetty mukaan CV tai LinkedIn-profiili. Keskity oikeanlaiseen 
markkinointiin, pohdi rekrytointia avittavia sisältöjä, avainsanoja ja hashtageja. Näin työnantajalla on 
mahdollisuus löytää sinut tai joku kontakteistasi/ verkostoistasi voi vinkata sinusta tai sinulle sopivaa paikkaa. 

• Erotu sisällöllisesti

- Onko sinulla jotain näyttöä osaamisestasi? Julkaise niistä kuvia tai videoita ja hyödynnä sitä työnhaussasi. 
Liitä myös aina itsestäsi kuva mukaan. Kuvan ei aina tarvitse olla virallisen passikuvamainen, jos haettava 
työ ei sitä vaadi.

• Ole monipuolinen

- Hyödynnä eri keinoja. Videohakemus, Prez yms. tarjoavat persoonallisen tavan tuoda julki osaamistasi. 
Panosta, näin erotut varmasti muista työnhakijoista. 

Vaikka et hyödyntäisikään SoMea työnhaussa, muista että työnantaja saattaa silti tutkia profiiliasi 
esim. jätettyäsi työhakemuksen. Näin ollen, huomioi millaisen kuvan annat itsestäsi SoMen kautta.. 

Lähde; Rajakallio, Maria 2017. Työnhakija: näin loistat sosiaalisessa mediassa. Verkkosivusto. Viitattu 17.12.2017. 
https://rekrytointi.com/tyonhaku/tyonhaku/some-tyonhaussa/tyonhakija-nain-loistat-sosiaalisessa-mediassa/

Työntekijän tueksi

• Puhelinhaastattelu

• Moniosainen hakuprosessi

• Caset

• Omien kysymysten esittäminen

• Palkkatoive

• Videotyöhakemus

• Hissipuhe/ esittelyvideo

Töitä hakiessa varaudu myös… 

• Puhelinhaastattelu

• Moniosainen hakuprosessi

• Caset

• Omien kysymysten esittäminen

• Palkkatoive

• Videotyöhakemus

• Hissipuhe/ esittelyvideo

Töitä hakiessa varaudu myös… 
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Liite 6. 

Ohjaamo Järvenpäälle tuotettuun PowerPoint -diaesitykseen kuvatut videot 

 

Ohjaamo Järvenpään esittely 

https://www.youtube.com/watch?v=YgpBnYdWguE&feature=youtu.be 

 

TE-palvelun asiantuntija esittäytyy 

https://www.youtube.com/watch?v=drhmMxtAIAc&feature=youtu.be 

 

Järvenpään kaupungin liikunnanohjaaja esittäytyy 

https://www.youtube.com/watch?v=8cpuXOc7GVs&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgpBnYdWguE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=drhmMxtAIAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8cpuXOc7GVs&feature=youtu.be
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Liite 7. 
 
Itsenäistyvän oppaan mainos sekä oppaan julkistamisesta tehty artikkeli Ylen 
sivuilla: https://yle.fi/uutiset/3-6701747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yle.fi/uutiset/3-6701747
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Liite 8. 
 
Tiedote materiaalipaketin olemassaolosta jaettavaksi vapaasti nuorten parissa 
työskenteleville eri tahoille; 
 
TIEDOTE 
17.12.2017 
 
julkaisuvapaa 4.1.2018 
 

Ohjaamo Järvenpää tukee vastavalmistuvien nuorten työllistymistä 
 

Ohjaamo Järvenpää on saanut käyttöönsä materiaalipaketin, jolla se tukee vas-
tavalmistuvien nuorten työllistymistä. Paketti on syntynyt opinnäytetyön seu-
rauksena, jossa tutkittiin nuorten työnhakutaitoja. Nuorten tarpeita omaan työn-
hakuun liittyen kerättiin teettämällä nuorille kysely, joka toteutettiin Ohjaamo 
Järvenpään järjestämissä PopUp-tapahtumissa. Tapahtumat järjestettiin loka-
marraskuun aikana neljässä eri Järvenpään alueella sijaitsevassa toisen asteen 
koulussa. Näitä olivat Järvenpään lukio, Keuda eli Keski – Uudenmaan koulu-
tuskuntayhtymä (Sibeliuksen väylän toimipiste), Validia ammattiopisto sekä 
Seurakuntaopisto.  
 
Kaiken kaikkiaan nuorilta saatiin vastauksia yhteensä 98 kappaletta, joista kol-
me aihetta nousivat ylitse muiden; mistä etsiä työpaikkoja, työhakemuksen teko 
ja sen räätälöinti sekä (ryhmä)haastatteluun valmistautuminen. Näiden aiheiden 
pohjalta teetettiin Ohjaamo Järvenpään työntekijälle työkalu, joka sisältää vink-
kejä nuorten omien työvalmiuksien lisäämiseksi. Kokonaisvaltaista työnhakua 
silmällä pitäen sisällöstä löytyy myös huomioituna sosiaalisen median hyödyn-
täminen työnhaussa sekä varaudu myös -osio, jonka tarkoituksena on valmistaa 
nuoria niihin tilanteisiin mihin työnhakuprosessin aikana voi törmätä. 
 
Osana opinnäytetyötä on myös päivitetty Itsenäistyvän opas, joka sisältää kat-
tavasti tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta. Oppaan tarkoituksena 
on antaa vastauksia niihin arjen kysymyksiin, joihin asumisen parissa työsken-
televät alan ammattilaiset törmäävät päivittäin. Itsenäistyvän opas löytyy osoit-
teesta www.nuortenjarvenpaa.fi.  
 
Kohtaatko sinä nuoria arjessasi, jotka voisivat hyötyä TYÖLLISTÄ ITSESI! -
Ideoita ja vinkkejä oman työllistymisen tueksi -materiaalipaketista? Ota rohkeas-
ti yhteyttä Ohjaamo Järvenpäähän. 
 
 
Lisätietoja; Päivi Kemp, paivi.kemp@jarvenpaa.fi tai p. 040 315 3899 

http://www.nuortenjarvenpaa.fi/
mailto:paivi.kemp@jarvenpaa.fi

