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1 Johdanto 

 

Kasvatuksellinen kuntoutus voidaan nähdä monen eri tahon järjestämisvastuuna. To-

teuttamiseen osallistuvat perheiden kanssa erilaiset vammaisjärjestöt, erityisopetuksen 

järjestäjät sekä erityishuollon toimijat. Kasvatuksellisella kuntoutuksella tarkoitetaan 

vammaisen tai vajaakuntoisen lapsen kasvatusta ja koulutuksen järjestämistä. Lähtö-

kohtana on yksilöllisen tarpeen huomioiminen sekä elämänhallinnan tukeminen erilais-

ten erityis- ja tukitoimien avulla.  Kasvatuksellinen kuntoutus yhdistää kasvatuksen, 

opetuksen, oppilashuollon ja kuntoutuksen toisiinsa. (WHO Expert Committee on Me-

dical Rehabilitation 1969: 6; Kuntoutusportti 2014; Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

2014.) Kuntoutuksen palveluiden järjestäminen voidaan nähdä kunnan järjestämisvas-

tuuna moneen lakiin pohjautuen. Keskeiset lainsäädännöt ammattioppilaitoksen toi-

minnassa kuntoutuksen näkökulmasta ovat: Laki kuntoutusasiakasyhteistyöstä, Laki 

ammatillisesta koulutuksesta, Lastensuojelulaki, Laki vammaisuuden perusteella järjes-

tettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 

 

Lainsäädäntö vaikuttaa siihen, millaiset mahdollisuudet henkilöllä on saada kuntoutusta 

riippuen siitä, minkä järjestelmän piiristä siihen on oikeutettu. Kuntoutus käsitteenä ei 

ole selkeä, esimerkiksi erityisopetusta ei aina mielletä kuntoutukseksi. Samoin ennalta-

ehkäisevän ja korjaavan kuntoutuksen merkitys aiheuttaa kysymyksen, mikä on kun-

toutusta. (Miettinen 2011: 62, 71.) Validia Ammattiopistossa tarjotaan valmentavaa ja 

kuntouttavaa opetusta sekä ammatillista koulutusta. Oppilaitoksessa opiskelevilla nuo-

rilla on monia elämän haasteita, mahdollisesti useita diagnooseja, jolloin toimintaa oh-

jaavat myös nuorten kuntoutussuunnitelmista tulevat toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

edistämiseen tähtäävät toimenpiteet.  

 

Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun 

syyn vuoksi opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus toteu-

tetaan erityisopetuksena. Erityisoppilaitoksen opiskelijoille laaditaan (Hojks) henkilö-

kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutuksen järjestäjän tulee 

edistää opiskelijan osallisuutta ja opiskelijoilla on oikeus tulla kuulluksi omaan asemaan 

vaikuttavien päätösten teossa. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 § 20, 

§ 36.) Hojks suunnitelmaan kirjataan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen 

opetuksen ja muun tuen antaminen. Tukitoimien tarkoituksena on, että opiskelija pystyy 



7 

 

  

selviytymään toiminnallisessa ja sosiaalisessa ympäristössään mahdollisimman itse-

näisesti sekä pystyy löytämään aktiivisia toimintatapoja opiskelussaan ja elämässään.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013 § 4) mukaan yhteisöllisellä opiskeluhuollolla 

tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hy-

vinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 

opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos ja Opetushallitus ovat kartoittaneet (Saaristo - Wiss - Pirttiniemi - Väyry-

nen 2012) ammatillisten oppilaitosten arjessa tapahtuvaa hyvinvointia ja terveyden 

edistämistä. Validia Ammattiopiston tuloksissa oppilaitoksen käytettävissä olevat voi-

mavarat olivat hyvät verrattuna koko maan tulokseen. Kuitenkaan tämä ei näkynyt yh-

teisöllisissä toiminnoissa tai opiskelijoiden osallistumisaktiivisuudessa oppilaitoksen 

toiminnan suunnitteluun tai toimintaan verrattuna koko maan tuloksiin.  

 

Uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014, jonka mukaisesti on laadittu 

opiskeluhuoltosuunnitelma. Oppilaitoksessa kehitetään yhteisöllisyyttä edistävää toi-

mintaa ryhmäytimisellä, osallistuvilla työtavoilla ja vuorovaikutteisilla foorumeilla. Mo-

nialaisessa verkostotyössä eri toimijoiden työntekijöiden työn tuntemus edistää monia-

laisen työn toteutumisen ja asiantuntijuuden jakamisen. (Oppilaitoskohtainen opiskelu-

huoltosuunnitelma 2014: 4, 5.) 

 

Ammatillisen koulutuksen kentällä on menossa useita uudistuksia opiskeluhuoltolain-

säädännön, koulutuksen järjestämisluvan ja rahoituslainsäädännön uudistuessa. Muu-

tokset heijastuvat työyhteisön organisaatiorakenteisiin, työprosessien uudistamiseen ja 

osaltaan työnkuvien uudelleen järjestelyihin erityisesti opiskeluhuollollisen työn osalta. 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013 § 3, § 4) mukaan opiskeluhuoltotyön paino-

pistettä siirretään yksilökeskeisestä työstä yhteisökeskeiseen ja ennaltaehkäisevään 

työhön. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen mo-

nialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä. Laissa korostetaan opiskelijoiden sekä huol-

tajien vaikutusmahdollisuuksia.  

 

Oppilaitoksessa on kehitetty ja ollaan kehittämässä eri hankkeissa asiakaslähtöistä 

työskentelyä, nuorten ja yhteisön osallistumisen keinoja sekä monialaisen työn mahdol-

lisuuksia. Osaltaan kehittämistyöni tarve tulee hankkeiden kautta, jotka ovat keskitty-

neet opetuksen ohjauksen kehittämiseen. Opiskelijan kokonaistilanteen kannalta oman 

työyhteisöni, asuntolatoiminnan näkökulma yhteiseen kehittämiseen on jäänyt varsin 
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vähäiseksi. Ohjaustoimintaa on kehitetty menneillä olevassa Laurea ammattikorkea-

koulun koordinoimassa Opiskelun aloituksen osallistava tuki hankkeessa (OAOT - han-

ke 2012 - 2014). Opiskelijoiden hyvinvointia ja monialaista työtä tukee Arjen Arkki 

hankkeessa kehitetty toimintamalli (Yhteisöllinen hyvinvoiva oppimisympäristö 2014). 

Asiakaslähtöistä työvälinettä kehitetään Invalidiliiton Hyvän kuntoutumiskäytännön poh-

jalta. Valmisteilla olevaa työkirjaa voidaan hyödyntää asiakkaan elämäntilanteen selvit-

telyn tukena sekä asiakkaan toiveiden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien  avaajana. 

(Hyvä kuntoutumiskäytäntö 2013.)   

 

Kehittämistyöni lähtökohtana oli asuntolassa asuvan nuoren oma elämän suunnittelun 

tukeminen ja lähiyhteisön ohjauksen kehittäminen. Tässä työssä nuoren lähiyhteisö oli 

määritelty nuoren arjen ja hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta.  Lähiyhteisön toimi-

joilla tarkoitetaan asumisen tukihenkilöitä, opetusryhmän ohjaajia ja henkilökohtaisia 

avustajia, hyvinvointipalveluiden ohjaajia sekä huoltajia. Koulun hyvinvointia koskevan 

selvityksen mukaan koulujen aikuistoimijat olisi pyrittävä sitomaan mukaan hyvinvointi-

työhön (Harinen - Halme 2012: 63). Nuoren lähiyhteisöön voi kuulua useita toimijoita, 

esimerkiksi opettajilla, uraohjaajilla, kuntoutusneuvojilla sekä laajemmin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden toimijoilla ja ystävyyssuhteilla voi olla merkitystä nuoren oman elä-

män suunnitteluun.   

 

Kehittämistyö on toteutettu toimintatutkimukseen pohjautuvan ajattelun mukaisesti. 

Kehittämistyön tavoitteena oli tukea nuorta oman elämän suunnittelussa ja tarkoitukse-

na oli kehittää asuntolassa asuvan nuoren lähiyhteisön ohjaustoimintaa. Kehittämistyö-

ni ensimmäiseen vaiheeseen osallistuivat oppilaitoksen asuntolassa asuvat nuoret fa-

cebook ryhmässä. Facebook ryhmässä selvitettiin nuoren oman elämän suunnittelua. 

Kehittämistyön toiseen vaiheen osallistuivat lähiyhteisön työntekijät ja asuntolassa 

asuva nuori ja huoltaja. Kehittämisryhmässä selvitettiin, mitä ohjaustoiminnassa tulisi 

kehittää. Kehittämistyöni tuotoksena syntyi kuvaus lähiyhteisön ohjaustoiminnan ydin-

tekijöistä, jotka tukevat nuoren oman elämän suunnittelua. 
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2 Nuoren oman elämän suunnittelu  

 

2.1 Erityisnuoren kasvuympäristö  

 

Erityisoppilaitoksessa opiskelevalla nuorella on jokin vamma tai rajoite, joten tarkaste-

len nuoren elämänkulun kasvuympäristöä lapsuudesta aikuisuuteen. Opintojen aloitta-

minen ja asuntolaan muuttaminen on merkittävä siirtymävaihe nuoren elämässä, johon 

liittyvät nuoren kasvun ja itsenäistymisen haasteet sekä odotukset. Monet nuoret muut-

tavat turvallisesta ja tuetusta yhteisöstä tai lapsuudenkodista oppilaitoksen asuntolaan. 

Asuntolassa tuki ja ohjaus ovat nuoren saatavilla, muttei välttämättä yhtä tuetusti kuin 

mihin nuori on saattanut tottua.  

 

Lääketieteellisen vammaiskäsityksen mukaan pääpaino on yksilöllisissä ominaisuuk-

sissa, puutteissa ja rajoituksissa. Sosiaalinen vammaiskäsitys tarkastelee vammaisuut-

ta vuorovaikutussuhteena ympäristön kanssa, jolloin siihen liittyy fyysinen ympäristö, 

ympäristön asenteet ja arvot. Ymmärtääksemme nuoren kasvua ja kehitystä, meidän 

tulee olla tietoisia haasteista, joita vammaisuus tai muu poikkeavuus tuo nuoren nor-

maaliin kehitykseen. Erilaisuus voidaan nähdä jo lapsuudesta lähtien muokkaavan yk-

silön suhdetta sosiaaliseen ympäristöön, palveluihin, kulttuuriin ja kansalaisuuteen. 

Lähiympäristöllä on merkittävä rooli erityisnuoren yksilön käsityksestä itsestään ja iden-

titeetistään. (Ahponen 2008: 185; Eriksson 2008: 51.) 

 

Erikssonin (2008: 88) mukaan on luonnollista, että lapsen erityisyys tai vammaisuus 

aiheuttaa herkästi riippuvuuden vanhemmista, jotka ovat tottuneet auttamaan lasta ja 

nuorta. Varsinkin haasteet kommunikaatiossa ja liikkumisessa edellyttävät toisen hen-

kilön ympärivuorokautista tukea. Tällöin vanhempien ja lasten välille syntyy voimakasta 

emotionaalista riippuvuutta, mitä vaikeammat rajoitteet ovat kyseessä. Kotona asuvat 

vammaiset henkilöt eivät ole itsenäisiä välttämättä edes niillä elämänalueilla, joilla hei-

dän fyysiset tai henkiset rajoitteet eivät muodosta estettä. Vanhemmat saattavat hallita 

lastensa elämäntapoja, vapaa-aikaa, ulkonäköä ja pukeutumista. Tällöin kyseessä on 

usein tahaton valta-asema suhteessa lapseen, jolloin itsemääräämisoikeuden toteutu-

minen on puutteellista. Tietyllä tavalla kyse on lapsen suojelemisesta, kuitenkin toimin-

ta vähentää lapsen tai nuoren tunnetta itsenäisyydestä ja päätösvallasta omia asioita 

kohtaan.  
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Asuntolaan muuttavia nuoria ohjataan tekemään valintoja ja päättämään esimerkiksi 

omaan pukeutumiseen, oman avustajan käyttöön ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asi-

oissa. Olemme kuitenkin huomanneet, että osa nuorista tarvitsee ohjausta oman elä-

män pienissäkin valinnoissa, eivätkä he ole tottuneet päättämään omista asioistaan. 

Itsenäistymiseen sisältyy ajatus nuoren irtaantumiseen omista vanhemmista, joten nuo-

ren saatava ohjausta ja opeteltava itsenäistymisen taitoja liittyen vuorokausirytmiin, 

ajan hallintaan, ruokailuun, hygienian hoitoon, kodinhoitoon ja vapaa-ajan viettoon. 

 

Rautiaisen (2011:106) mukaan nuorten asumisen polkua kuvattiin reittinä, joka on yksi-

löllisesti suunniteltu ja joka edistää elämän suunnittelua, suunnitelmien toteutusta, ar-

jen järjestymistä ja elämänhallintaa. Kuntoutumista kuvattiin asiakkaan kannalta oppi-

miskokemuksena. Järjestelmän kannalta kuntoutusprosessi nähtiin palveluketjuna. 

Työskentely pohjautui asiakkaan kykyyn hoitaa arkisia asioita, ottaa vastuuta teke-

misistään ja erilaisiin toimintoihin osallistumisesta. Työote edellytti työntekijältä asiak-

kaan kuuntelemista, asioiden esille ottamista ja esillä pitämistä sekä muutostyöskente-

lyyn motivoimista, ratkaisuvaihtoehtojen arviointia ja palautteen antamista. Kohdenne-

tuilla, ajoitetuilla ja tarpeita vastaavilla toimilla voitiin edistää arjen- ja elämänhallintaa. 

Palveluohjauksella voitiin kohdentaa toimenpiteet tarpeita vastaavalla tavalla.  

 

Oppilaitokseen tulevilla nuorilla saattaa olla taustalla kokemuksia kiusaamisesta tai 

kokemuksia, etteivät he ole tulleet hyväksytyksi. Osa nuorista kertoo kokemuksistaan, 

että ensimmäistä kertaa he ovat löytäneet kavereita. Näyttää kuitenkin siltä, että osa 

asuntolassa asuvista nuorista jää herkästi omaan huoneeseen yksin tai vaikeavam-

maiset luovat sosiaalisen suhteen vapaa-ajan avustajaan, eivätkä luo kaverisuhteita. 

Osa nuorista hyötyisivät tukihenkilöstä, jotta nuori uskaltaisi osallistua yhteiseen toimin-

taan tai saisi luotua sosiaalisia suhteita. Nuotio - Miettinen (2011: 198 - 199) ovat ku-

vanneet tukihenkilötoimintaa sosiaalisen vahvistamisen menetelmänä. Tukihenkilötoi-

minnassa voi miettiä omalta kohdaltaan, ketkä aikuiset ovat, omien vanhempien lisäksi, 

kulloinkin auttaneet ja tukeneet eteenpäin elämässä. Toiminta edellyttää halua kohdata 

nuori hänen ainutlaatuisessa elämäntilanteessa. Jotta voi tukea ja vahvistaa toista, on 

ymmärrettävä omat rajat ja mahdollisuudet sekä  tehtävä yhteistyötä eri tahojen kanssa 

nuoren parhaaksi.  

 

Erikssonin (2008: 78) mukaan vammaisten henkilöiden haastatteluissa harrastukset ja 

mielekäs tekeminen nousivat keskeiseen asemaan ja niiden merkitystä korostettiin 

arkielämässä sekä elämäntavassa. Erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit olivat erittäin tärkei-
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tä, sillä ne saivat aikaan tunteen merkityksellisestä tekemisestä, itsearvostuksesta ja 

sosiaalisesta kyvykkyydestä. Oulasvirran (2011: 24, 25) kehitysvammaisten kaveritoi-

mintaa koskevassa selvityksessä yhteisestä tekemisestä päättäminen ei ollut aina on-

gelmatonta. Osa nuorista oli kokenut, ettei heidän mielipidettään oltu otettu tarpeeksi 

huomioon, kun tekemisestä oli päätetty. Usein kehitysvammaisten ihmisten puolesta 

päätettiin, joten päätöksentekoon osallistuminen oli osalle uutta ja outoa. Tällöin pää-

töksentekoon tarvittaisiin tukea ja vaihtoehtoja.   

 

Kumpula (2012: 28, 62, 83) selvitti tutkimuksessaan peruskoulun päättävien nuorten 

sosiaalisen pääoman vaikutusta kaverisuhteisiin sekä sosiaaliseen ja psykososiaali-

seen hyvinvointiin. Ystävyyssuhteet olivat tärkeitä nuorten sosiaalisen kehityksen ja 

yhteiskuntaan integroitumisen kannalta. Hyvien ystävyssuhteiden avulla nuoren minä-

käsitys ja identiteetti vahvistuivat sekä nuori sai voimavaroja, jotka vahvistivat nuoren 

hyvinvointia. Kavereiden kanssa oltiin paljon tekemisessä, mutta heihin suhde ei ollut 

emotionaalisesti niin läheinen kuin ystäviin. Suurimmalla osalla oli ystäviä ja he saivat 

kavereiltaan tukea ja hyväksyntää, mikä merkitsi heille luottamuksen ja osallisuuden 

kokemusta. Noin viidesosa nuorista ilmoitti tukea antavia ystäviä olevan yksi, osalla 

tukea antavia ei ollut yhtään ja heidän kaveriverkostonsa oli pieni. Kuitenkin nämä nuo-

ret saivat sosiaalista pääomaa ja kokivat voivansa hyvin. Vain osa nuorista koki osat-

tomuuden tunteita. Sosiaalisia suhteita ja keskustelutukea selvitettiin myös Kalliomaan 

(2011) hyvinvointiselvityksessä, jonka mukaan oppilaitoksessamme joka kolmannella 

opiskelijalla oli keskustelutukea läheistensä kanssa ja yhtä suuri osuus koki yksinäi-

syyttä. Yksinäisyyden vähentämiseksi oppilaitoksen toiminnot yhteisöllisyyden ja osalli-

suuden lisäämiseksi ovat keino lisätä monin eri tavoin sosiaalista hyvinvointia ja yh-

teenkuuluvuutta. 

 

2.2 Erityisnuori yhteisössä ja yhteiskunnassa 

 

Vammaisten asemaa yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme määritellään edelleen 

pitkälti asiantuntijakäytäntöjen kautta. Vammaisuuden ja kuntoutuksen teorioissa vam-

maisuuden ongelmat paikantuvat pitkälti yksilön ja yhteiskunnan tai rakenteen ja toimi-

jan väliseen suhteeseen. Vammaisen henkilöiden elinoloissa on todettu olevan ongel-

mia sosiaalisten suhteiden alueella. Kyse ei välttämättä ole ihmissuhdeongelmista, 

vaan siitä, miten vammainen saa elää yhteisön jäsenenä ja millaisia sosiaalisia oikeuk-

sia hänelle suodaan sekä millaisia oikeuksia häneltä riistetään. Yhteisön tapa toimia 

poikkeuksellisten ihmisten kanssa on usein yhdenmukauttavaa tai jopa ihmisarvoa riis-
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tävää. Vajaakuntoisuuden ja vammautumisen kokemus syntyy yksilöllisten ominai-

suuksien, subjektiivisten tulkintojen ja kokemusten sekä sosiaalisen ympäristön väli-

sessä monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa. Vajaakuntoisten sosiaalisia oikeuksia 

tulisi tukea ja laajentaa, että heidän elämässään olisi valinnanmahdollisuuksia elää 

tavoitteidensa mukaista elämää. (Eriksson 2008: 7, 51; Lindh 2013: 56 - 60.) 

 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman (Notkola ym. 2013: 8 - 10) tutkimuksen 

mukaan syrjäytymisen ehkäisyyn nuoret tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta.  Kriit-

tisempiä vaiheita ovat erilaiset elämänvaiheet, kuten koulutukseen liittyvät nivelvaiheet. 

Toimintamuotona ehdotetaan matalan kynnyksen palveluiden ja palveluohjauksen ke-

hittämisen tarpeellisuus.  

 

Erityisoppilaitoksen perustehtävä on valmistaa nuoria mahdollisimman itsenäiseen ja 

mielekkääseen elämään sekä tukea nuoren ammattiin valmistumista ja työllistymistä. 

Oppilaitoksen hyvinvointityö tukee opetusta ja ohjausta sekä vapaa-ajan toiminnoilla 

voidaan tukea nuoren elämänhallinnan eri osa-alueita. Monet nuoren asumisen ja va-

paa-aikana opitut taidot voivat vahvistaa nuoren valmiuksia opiskelussa ja työelämäs-

sä. Kaikilla nuorilla ei ole myöskään valmiuksia jatko-opintoihin, joten itsenäiseen elä-

mään ja työhön valmentavan koulutuksen tavoitteena on nuoren hyvän elämän suun-

nitteleminen. Oppilaitoksen asuntola ja opetusryhmät muodostavat nuoren yhteisön, 

jonka toimintoja ohjaavat kirjatut ja kirjaamattomat säännöt. Erityisoppilaitoksessa kuu-

lee välillä puhuttavan "Lintukodosta", joka ilmentää nuoren turvalliseksi luotua oppimis- 

ja asumisympäristöä. Oppilaitoksen toimijat haluavat tehdä parhaansa nuoren tukitoi-

mien rakentamiseen, vaikka sekään ei aina riitä, mikäli nuoren elämän haasteet ovat 

monitahoiset. Toimintakertomuksessa kuvatusti (2013 – 2014: 4) yhtenä pääpäämää-

ränä on opiskelijoiden yksilöllisten polkujen mahdollistaminen. Opetusta ja ohjausta 

toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan, joka tukee nuoren polkua elinikäisen 

osaamisen ja elämänhallinnan parantamiseen.  

 

Jalavan tutkimuksessa (2012: 65) nuorten elämänhallinta oli osoittautunut suurimmaksi 

yksittäiseksi ongelmatekijäksi, johon oppilaitoksen oli yksin vaikea löytää ratkaisua.  

Lisäksi ongelmana oli oppilaitoksen resursoinnin ohjaaminen yksittäisten opiskelijoiden 

käyttöön, koska tarvittaisiin enemmän laaja-alaista henkilökohtaista ohjausta, tukityötä 

ja nuoren rinnalla kulkemista. Haastatteluissa korostui näkemys, että oppilaitoksen 

tarkoitus oli ensisijaisesti järjestää ammatillista koulutusta, vaikka erilaiset tukitoimet 

nähtiin hyvin tärkeinä. Mikäli nuoren elämänhallinnassa oli ongelmia, niin oppitunteihin 
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ei jaksettu keskittyä ja ajan mittaan opiskelu oli vaarassa keskeytyä, jos ei saanut riittä-

västi tukea opintoihin. Elämänhallinnalliset ongelmat ja niiden monimutkaistuminen 

olivat suurin syy tuen tarpeeseen. Tutkimuksessa pohdittiin, kuinka paradoksaalista oli, 

että oppilaitoksen täytyi yrittää pitää opiskelijat opinnoissa, vaikka he olisivat täysin 

kykenemättömiä opiskelemaan. Työssä todettiin, että monet hyötyisivät matalan kyn-

nyksen tuesta, kuten nuorisotyön kautta saadusta avusta.  

 

Ahponen (2008: 200) kuvasi tutkimuksessaan vammaisen nuoren aikuistumista.  Ku-

vauksen mukaan, kun nuori on pääsemässä vauhtiin omassa elämässään ja itsenäis-

tymisessään, niin vastaan tulee näkymätön katto, jota nuoruusiän into ei riitä puhkai-

semaan. Tämän jälkeen vammaisen nuoren elämä saattoi jäädä paikalleen, koska 

etenkin työn puuttuminen sulkee pois monilta alueilta ja sosiaaliset suhteet jäävät vä-

häisiksi sekä perheen perustaminen viivästyy ja myös vapaa-ajan piiri kaventuu. Tällöin 

vammainen nuori ei kiinnity yhteiskuntaan  ja uhkana on syrjäytyminen.  

 

Vajaakuntoisten nuorten tulevaisuuden haasteena on työelämään osallistumisen edis-

täminen. Työelämään pääseminen näyttäytyy herkästi yksilön ongelmana. Syrjäytymis-

riskin ehkäisemiseksi nuorten toimintaympäristöön tarvitaan yhteisöllisiä tukitoimia. 

Tutkijoiden mukaan suuntauksena on työn merkityksen moninaistuminen. Työ merkit-

see yhä enemmän myös itsensä ja oman persoonallisuuden toteuttamista. Palkkatyö 

on usein ihmisarvon ja hyvinvoinnin luokittelijana varsin keskeinen elementti. Sen avul-

la voi toteuttaa itseään, joka antaa mahdollisuuden uralla kehittymiseen, taitojen kart-

tumiseen, tietopohjan laajentamiseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä työskente-

lyyn työyhteisössä, johon voi sitoutua sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Suurella osalla 

vammaisista ei ole palkkatyötä, joten vapaa-ajan mielekäs tekeminen korostuu elämän-

tavassa. (Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma 2004: 23 - 26; Eriksson 2008: 

53, 77.) Oppilaitoksessa opiskelevat nuoret tarvitsevat työelämään siirtymiseen monia 

taitoja mm. sosiaalisiin suhteisiin, itsestä huolehtimiseen, itsetuntemukseen ja elämän-

hallintaan liittyen. Näitä taitoja voidaan vahvistaa asuntolassa asuvan nuoren lähiyhtei-

sön tuella. 

 

Nuorisobarometrin (2013: 68 - 71) mukaan enemmistö nuorista ajatteli vaikutusmahdol-

lisuuksiaan hyvinä omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Mahdollisuudet taloudelliseen 

hyvinvointiin ja asumistilanteeseen koettiin hyvinä. Useampi kuin kaksi kolmesta piti 

vaikutusmahdollisuuksia hyvänä koulutus- ja ammatinvalintaansa sekä siihen millaista 

elämästä kokonaisuutena tulee. Nuoret ajattelivat menestymisen elämässä olevan it-
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sestä kiinni. Yhä useampi nuori ajatteli pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien mää-

rän kasvavan tulevaisuudessa. Vuonna 2009 reilu puolet nuorista ja vuonna 2013 kol-

me neljästä nuoresta uskoi, etteivät kaikki pääse työelämään. Yhtenä yhteiskunnan 

toimenpiteenä Nuorisotakuun (2013) on määrä taata jokaiselle peruskoulun päättäneel-

le koulutuspaikka sekä tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle vastavalmistuneelle 

työ-, työkokeilu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 

työttömyyden alkamisesta.  

 

Koulutuksen tavoitteena on työelämävalmiuksien lisääminen ja työelämään pääsemi-

nen. Erityisoppilaitoksen opiskelijoiden sijoittuminen työelämään tutkintotavoitteisen 

koulutuksen jälkeen on samansuuntaista kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Valmistuneista puolen vuoden kuluttua noin puolet nuorista ovat työllistyneet. (Toimin-

takertomus 2013: 9.) On huomioitava, että kaikki erityisopetusta tarvitsevat nuoret eivät 

saa tarvitsemaansa tukea opiskellessaan yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa, jol-

loin haasteena on opintojen keskeytyminen ja yhteiskunnasta syrjäytyminen.  
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3 Nuoren tukeminen ja ohjaus 

 

3.1 Nuoren osallisuuden tukeminen oman elämän suunnittelussa 

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen 1989 sisältyy erilaisia hyvään, yhdenvertai-

suuteen ja oikeudenmukaisuuteen lapsuuteen liittyviä ohjeita. Artiklan 12 mukaan lap-

sella ja nuorella on oikeus osallistua, vaikuttaa itseä koskeviin asioihin iän ja kehitysta-

son mukaisesti. Muutamissa Euroopan maissa on asiamiehiä varmistamassa asiak-

kaan asemaa sosiaalipalveluiden käyttäjinä ja valvomassa oikeuksien toteutumista.  

(European committee for social cohesion 2004: 12.)  Suomen lapsiasiavaltuutettu tuo 

esille lastensuojelun viranomaisyhteistyön parantamisen. Erityisesti on keskityttävä 

lasten kuuntelemiseen, joka edellyttää aikaa, osaamista sekä halua ja tahtoa kuulla 

lapsen näkökulmaa. (Kurttila 2014: Yle uutiset.)  

 

Nuorisolaki (2006/72 8 §) tuo esille nuorten kuulemisen aikuisia velvoittavana asiana. 

Kuitenkaan lasten ja nuorten vaikuttamisen areenoita ei voida pitää erityisen laajoina 

tai monipuolisina. Rakenteet eivät myöskään tue heikommassa asemassa olevia, kuten 

vammaisia tai muuten erityisiksi määrittyviä lapsia ja nuoria. Yhteiskunnallisessa kes-

kustelussa tulee esille nuorten haluttomuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tarjolla on 

yleensä ainoastaan aikuisten suunnittelemia malleja, eivätkä nuoret useinkaan itse 

pääse määrittelemään, mitkä asiat heille ovat tärkeitä ja millä tavoin he haluaisivat 

osallistua. Lasten ja nuorten kuuleminen on kouluissa hyvin vähäistä kun keskustellaan 

oppimisen ja opiskelun kannalta yhteisiä asioita. Suomalaisen osallisuuden edistämistä 

kohtaan onkin osoitettu kritiikkiä, ettei osallisuudessa ole kyse ohjeista tai rakenteista 

vaan enemmänkin asenteesta ja ilmapiiristä. (Harinen - Halme 2012: 43.)  

 

Matkalla osallisuuteen Opetus- ja kulttuuriministeriön (2008: 91 - 93) julkaisun mukaan 

yksi haaste liittyy osallisuuden hyödyntämiseen, miten paljon oppilaille annetaan valtaa 

ja vastuuta omaan oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kyse ei ole pelkästään 

oppilaskuntatyöstä vaan arkipäivässä omassa luokassa tapahtuvasta osallisuudesta. 

Osallistuminen itseä koskevaan päätöksentekoon on arvo sinänsä ja se on enemmän-

kin toimintamalli kuin väline.  

 

Kuvaan seuraavaksi joitain määritelmiä osallistumisesta ja osallisuudesta, koska käsit-

teet ovat lähellä toisiaan. Kehittämistyössäni osallisuuden käsite liittyy yksilön osallis-

tumiseen oman elämän suunnitteluun ja yhteisöissä asuntolassa sekä koulussa osalli-
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sena olemiseen. Tutkimusten mukaan osallisuuden kokemuksen nähdään lisäävän 

yksilön hyvinvointia ja antavan merkityksiä elämään, kun hän voi vaikuttaa ja osallistua 

esimerkiksi itseään koskevien asioiden käsittelyyn.  

 

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen ICF - luokituksen (in-

ternational Classfication of Functioning, Disability and Health) mukaisesti toimintakyky 

on yläkäsite, joka kattaa kaikki kehon toiminnot, suoritukset sekä osallistumisen. Suori-

tukset määritellään yksilön toteuttamana tehtävänä tai toimintona. Osallistuminen on 

yksilön osallisuutta elämän eri tilanteisiin. Kuntoutuksessa keskeistä on suoritusten ja 

osallistumisen alueet. ICF - luokituksessa näitä kuvataan eri ulottuvuuksilla, joita ovat 

oppiminen, tiedon soveltaminen, erilaisten tehtävien tekeminen, kommunikointi, liikku-

minen, kotielämä, vuorovaikutus ja ihmissuhteet, keskeiset elämänalueet kuten koulu-

tus, työ sekä yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen toiminta. (Stakes 2009: 3, 14.) ICF:ssä 

kuvataan suoritus- ja osallistumisrajoitetta esimerkiksi yksilön suorituskyky voi olla 

alentunut ilman avustamista tai apuvälinettä nykyisessä ympäristössä. Esimerkiksi lii-

kuntarajoitteisen henkilön saadessa yhteiskunnalta apuvälineitä liikkumisen mahdollis-

tamiseksi ja ympäristön esteettömyys tukevat henkilön osallistumisen mahdollisuuksia. 

(Stakes 2009: 19.) 

 

Bronfenbrennerin 1979 mukaan osallistuminen voi ulottua oman huoneen muokkaami-

sesta lähiympäristön tai laajemminkin alueiden suunnitteluun ja vaikuttamiseen.  Osal-

listumista voidaan lähestyä myös jatkumona, jossa tavoitteellisuus lisääntyy askel as-

keleelta: harrastaminen sosiaalisessa yhteisössä, vapaaehtoistyössä tai tavoitteellinen 

muutos omassa arjessa. Osallistuminen voidaan nähdä osallistumisena johonkin aktivi-

teettiin tai osallistumisella voidaan tavoitella muutosta sekä vaikuttamista ja valtaa. 

Osallistumisesta puhuttaessa on tärkeä huomioida, etteivät kaikki nuoret halua osallis-

tua.  (Horelli - Haikkola - Sotkasiira 2008: 218; Gretschel 2008: 262.) 

 

Useissa yhteyksissä on tuotu esille, että lapsille ja nuorille tarjotut osallistumisen raken-

teet ovat usein valmiita aikuisten suunnittelemina (Nuorisobarometri 2013:6). Osallis-

tuminen ei synny itsekseen, vaan se vaatii onnistuakseen järjestelmällistä tukea, jatku-

vuutta ja dynaamisten vuorovaikutuksen, joilla luodaan tilaa nuorten itseorganisoitumi-

selle ja nuoria tukevan kulttuurin syntymiselle. Osallistuessaan nuori on vuorovaikutuk-

sessa muiden toimijoiden kanssa. Osallistumista tulisi tarkastella suhteessa vaikutta-

miseen, joka tarkoittaa vaikutuksen tai muutoksen aikaansaamista sosiaalisessa pro-

sessissa. (Horelli ym. 2008: 217, 220.) Osallistuminen edellyttää mahdollisuuden edis-
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tää jonkin yhteisön toimintaa. Osallistuminen on vaikuttamista päätöksiin, jotka vaikut-

tavat jokaisen elämään. Osallistumisen voidaan ajatella olevan aktiivisuutta. Kun ihmi-

set kohtaavat esteitä heidän osallistumisessaan tai muutoin eivät halua osallistua, niin 

he voivat päättää jättäytyä ulkopuolelle. (Bromell - Hyland 2007: 6-8.) 

 

Osallisuus on tunne siitä, että minä itse olen tarpeellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa 

sekä saan oman osani niin hyvinvoinnista kuin vaikuttamisestakin (Horelli ym. 2008: 

218). Sosiaalinen osallisuus on enemmän kuin sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Kuulumi-

nen johonkin on kaksisuuntaista, jolle ominaista on turvallisuuden ja luottamuksen ko-

kemukset. Osallisuus tarkoittaa yhtäläistä mahdollisuutta päästä mm. työhön, palvelui-

hin, instituutioihin ja sosiaalisiin verkostoihin. (Bromell - Hyland 2007: 6.)  Laajemmas-

sa merkityksessä voidaan osallisuudella tarkoittaa myös yhdenvertaisuutta, syrjimättö-

myyttä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Osallisuudessa keskeistä on yksilön kokemuksen 

ja yhteisön vuorovaikutus. Yksilön on voitava tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa. 

Nuorella on oltava kokemus, että hän on arvostettu osa yhteisöä. Tunnustaminen edel-

lyttää, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. (Kiilakoski 2008: 

73; Kiilakoski - Gretschel 2012: 16.) 

 

Osallisuuden tapa ja taso voi vaihdella eri asiakkaiden kohdalla, eri tilanteissa ja sa-

man tilanteen kuluessakin. Asiakkaan kokemus osallisuudesta on autonomiaa, itsehoi-

toa ja persoonallista vaikuttamista omaan hoitoon. Asiakkaan osallisuus kuvaa asiak-

kaan kokemusta sekä aitoa osallistumista.  Vastakokemus tälle on osattomuus. Vaikut-

tamisen kokemus puuttuu osattomana ollessa, jolloin asiakas kokee itsensä omassa 

asiassaan vain toiminnan kohteeksi. Osallisuuden esteenä voivat olla asenteet, tavat, 

miten kieltä käytetään, sosiaaliset ja yhteiskunnan rakenteet sekä puutteellinen pääsy 

palveluihin (Bromell - Hyland 2007: 8.) Mielenterveyspalveluiden käyttäjien käsitysten 

mukaan osallisuus ja osallistuminen toteutuivat ensisijaisesti kunkin omalla kohdalla, 

omassa hoidossa ja kuntoutuksessa. Osallisuus ja osallistuminen eivät ole itseisarvo, 

vaan niiden tulee palvella asiakkaan omaa hyvinvointia ja selviytymistä. (Laitila 2010: 

91.) 

 

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa kouludemokratiaa, se ei välttämättä ole riittävä 

ehto osallisuuden kokemukselle kouluissa. Tämän rinnalle tarvitaan muuta epäviralli-

sempaa yhteisöllisyyttä kouluihin. Oppilaitoksessamme tehdyssä tutkimuksessa tuli 

esille yhteisöön kuulumisen merkitys. Yhteisöllisyyttä leimasi osaltaan nuorten omat 

asenteet vammaisuutta ja outoja kohtaan, jotka kuitenkin opintojen jatkuessa jäivät 
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taustalle. Yhteisöllisyyden kokemusta tulisi vahvistaa oppilaitoksessamme, jotta nuor-

ten osallistuminen mahdollistuu. (Harinen, Halme 2012: 46; Hirvi 2013: 46.) 

 

Huuhilon (2012: 39 - 41) tutkimuksessa nuorten kokemuksista osallisuuden toteutumi-

sesta lastenkodissa tuotiin esille, että nuorten mahdollisuudet osallistua päätöksente-

koprosessiin vähenivät täysi-ikäisyyttä lähestyessä, eivätkä he kokeneet saavansa 

riittävästi tietoa. Noin puolet mainitsi kaipaavansa enemmän vaikutusmahdollisuuksia, 

kuitenkaan he eivät osanneet kertoa millaisissa asioissa. Merkittävänä nuoret kokivat 

pitkä-aikaiset aikuissuhteet aidossa kohtaamisessa osana osallisuuden toteutumista. 

Korhosen (2013: 79) tutkimuksessa, jossa kartoitettiin hyvän palveluasumisen kriteerei-

tä, kuntoutujat kokivat osallisuuden vahvistuvan asukasdemokraattisilla käytännöillä, 

yksilöllisesti mielekkäällä toiminnalla ja työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamisel-

la. 

 

Oppilaitoksessamme tehdyssä kyselyssä Qolis-elämänlaatumittaristolla selvitettiin ke-

väällä 2012 opintonsa päättävien kokemuksia. Kyselyn perusteella opiskelu oli vaikut-

tanut opiskelijoiden elämänlaatuun parantavasti, erityisesti fyysisen ja emotionaalisen 

hyvinvoinnin alueella. Osallisuutta koskevissa kysymyksissä ei ollut tapahtunut opinto-

jen aikana muutosta. Kyselyn mukaan opiskelijat eivät olleet osallistuneet enemmän 

vapaa-ajan toimintaan, tunteet itseään hyödyllisemmäksi, tietäneet enemmän yhteis-

kunnallisista asioista tai osallistuneet johonkin yhteiskunnalliseen toimintaan. (Opiskeli-

jaraportti 2012: 27 - 29.)  

 

Keinoina opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi on oppilaitoksemme osallistunut  

Opiskelun aloituksen osallistava tuki - hankkeeseen. Vuosien 2013 - 2014 aikana on 

kehitetty osallistavan tuen toimintamalleja erityisesti opintojen keskeytymisen vähen-

tämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen tavoitteena on aloittavien ja 

erityisen tuen tarpeessa olevien osallisuuden lisääntyminen ja oman elämän ohjauksen 

oppiminen. Tämän rinnalla oppilaitoksessa on kehitetty nuorten Tutor - toimintaa sekä 

oppilaskuntatoimintaa. Hyvinvointipalveluiden ohjaajat ovat siirtyneet uuden Oppilas- ja 

opiskeluhuoltolain (1287/2013) myötä työskentelemään lähemmäksi nuorten arkea. 

Samoin nuorten asuntolan asuntolaohjaajat osallistuvat yhteisöllisten toimintatapojen 

luomiseen opetusryhmissä lukuvuoden 2014 alusta. 
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3.2 Vuorovaikutteinen ohjaustoiminta  

 

Ammatillinen vuorovaikutus pitää sisällään tiedottamista, neuvomista ja opettamista. 

Vuorovaikutuksessa on tilaa hiljaisuudelle, tunteille ja ajatuksille. Vuorovaikutus on 

työnä haastavaa ja antoisaa, usein myös raskasta ja voimavaroja kuluttavaa. Vuoro-

vaikutus on itsensä kehittämistä ja itsestä huolehtimista. (Vilen - Leppämäki - Ekström 

2002: 15 - 22.)  Autti-Rämö - Komulaisen artikkelissa todetaan, että kuntoutujasta on 

oltava kokonaisvaltainen vastuu ja terapiasta opittua on tarkoitus soveltaa päivittäisiin 

toimiin arjen toimintaympäristössä. Toimintojen siirtyminen arkeen edellyttää, että kun-

toutuksen tavoite on kuntoutujalle itselleen merkityksellinen. (Duodecim 2013: 129 (5): 

452 - 3.) Monet oppilaitoksemme asuntolassa asuvat nuoret saavat fysio- ja toimintate-

rapiaa. Läheskään aina opiskelijan arjen toimijoilla ei ole tietoa terapiassa sovituista 

käytänteistä ja arjen kuntouttamisen mahdollisuuksista. 

 

Feltham 1997 on kuvannut ohjauskäsitettä kokemusperäisenä, auttavana, neuvovana 

ja opettavana sekä kontrolloivana toimintana. Kokemusperäisen ohjauksen keskeisiä 

piirteitä ovat vastavuoroisuus, voimavarojen hyödyntäminen, luottamuksellisuus sekä 

henkilön itsemääräämisoikeuden ja vaikutusvaltaisuuden tukeminen. Neuvovassa oh-

jauksessa pyrkimyksenä on sisällöllinen tuottaminen, jolloin korostuu ammatillinen asi-

antuntijuus. Kontrolli pitää sisällään ajatuksen valvonnasta ja silmälläpidosta.  Koke-

musperäisen ohjauksessa on kysymys elämänmuutosten ja muutosprosessien hallin-

taan osallistumisesta antamalla ohjattavalle aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Tällöin 

ohjaaja on kiinnostunut ohjattavan kokemuksista ja todellisuudesta arkiajattelua sy-

vemmällä tasolla. Ohjaaja edistää yhteisymmärryksen syntymistä, merkitysten ymmär-

tämistä, edistää ohjattavan kehittymistä ja ohjaa spontaaniin oppimiseen, jota ei osata 

odottaa ja joka tuottaa iloa yhdessä löytämisen prosessissa. Ohjaaja uskaltaa ottaa 

puheeksi tunnistamiaan jännitteitä ja ristiriitoja sekä tutkia omia tunteitaan, jolloin oh-

jaajan avoimuus vapauttaa hänet oppimaan ohjattavalta ja aistimaan hänen elämänti-

lanteensa. (Mattila 2006: 1-3.) 

 

Bondin 2000 mukaan International Association for Counseling (IAC) määritelmässä 

ohjauksella tarkoitetaan toisen henkilön ymmärtämistä ja vastavuoroisuutta. Ohjauksen 

tarkoituksena on selventää, kuinka yksilön kanssa työskennellään elämän eri osa-

alueilla kohti tyytyväisempää ja enemmän voimavaroja sisältävää elämää. (Mattila - 

Suomi - Koskelin - Solin 2013: Interdisciplinary Studies Journal - Vol 3: 43.) 
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Ohjauksessa kysymys on vuorovaikutuksen ja kielen käytön yksityiskohdista, miten 

työntekijä rakentaa itselleen asemaa, jossa hän muodostaa sidosta nuoreen ja toisaal-

ta toimii aikuismaailman edustajana. Mikäli luottamussuhdetta ei synny, nuori saattaa 

määritellä työntekijän itselleen vieraaksi tai peräti vastustettavaksi. (Jokinen – Suoni-

nen 2000: 15.) Vuorovaikutuksessa voi olla esteenä työntekijän omaksuma vuorovaiku-

tusmalli, jolloin asiakas ryhtyy puolustelemaan omia valintojaan. Vuorovaikutusta edis-

tää asiakaslähtöinen ja voimavarasuuntainen lähestymistapa. Asiakasta kuulemalla 

palveluja voidaan kehittää, jotta ne vastaavat paremmin asiakkaiden toiveisiin ja tarpei-

siin. Asiakkaan kuuleminen myös lisää palvelujen laadukkuutta ja vaikuttavuutta. Kun 

nuori otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon, niin samalla vahvistetaan 

nuoren itsetuntoa ja kehitetään nuoren vastuun ottamista omista asioista. (Mönkkönen 

2002; Shier 2001:114.) 

 

Nuoren ohjauksessa ei ole aina selvää, kuinka paljon nuorelle annetaan vastuuta tehdä 

asioita itsenäisesti tai ohjatusti. Tällöin kyseessä on riippuvuuden ja riippumattomuu-

den välinen neuvottelu, kun esimerkiksi vanhempi miettii onko bussimatka turvallinen 

lapselle yksin tehtäväksi. Samoja tilanteita tulee eteen ammatillisessa arjessa, kun 

asumispalvelujen työntekijä miettii, jättääkö asiakkaan selviytymään yksin pyykeistään 

vai meneekö avuksi. Riippuvuuden ja riippumattomuuden vaikutukset tulevat esille va-

paa-ajalla ja harrastuksissa. Jos nuorella on valtaa päättää, mitä tehdä vapaa-aikana 

tai miten viettää aikaa ystävien kanssa, henkilö voi olla monella tapaa kyvykäs riippu-

matta hänen fyysisestä tai henkisestä kapasiteetistaan. (Eriksson 2008: 90.)   

 

Honkasalmen 4H-yhdistyksen Välitän -hankkeessa kohderyhmänä olivat väliinputoaja 

nuoret. Hankkeen tavoitteena oli nuoren turvallisuuden tunteen, itsetuntemuksen ja 

vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Hankeen myötä edistettiin nuorten työllistymistä 

ja koulutukseen hakeutumista.  Välitän -hankkeen lähtökohtana oli ajatus, että jokainen 

nuori on oman elämänsä paras asiantuntija, jos hän saa siihen tukea. Päätöksiä ei teh-

ty nuoren puolesta, vaan häntä tuettiin ja vahvistettiin niissä asioissa, joissa hän tarvitsi 

tukea. Omista asioista puhuminen oli tärkeää. Luottamuksen syntyminen nuoren ja 

ohjaajan välille vaati aikaa. Ihmiset ovat erilaisia, yksi kertoo heti ensimmäisellä kerralla 

elämästään paljon, toinen testaa luottamusta ja harkitsee kauan. Kolmas ei sano ehkä 

koskaan merkittävämpiä ja mieltä painavia asioita. Joillekin nuorille puhuminen ja omi-

en asioiden avaaminen on helppoa, vaikkakin asiat voivat olla äärimmäisen vaikeita.  

Kun nuoren kanssa on päästy pintaa syvempiin keskusteluihin, on useimmiten kyse 

itsetuntemukseen ja itsearvostukseen liittyvistä asioita. Ohjaajalla on tärkeä rooli käsit-
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teellistää ja tunnistaa tunteita yhdessä nuoren kanssa, kun tämä opettelee tunnetaitoja. 

(Honkonen 2011: 181–183.) 

 

Työntekijä tarvitsee hyvää ihmistuntemusta ja tilanneherkkyyttä käsitellessään nuorella 

arkojakin aiheita ja kysymyksiä. Työntekijän ei tarvitse olla vastausautomaatti, sillä asi-

at vaativat usein tarkastelemaan tilannetta nuoren ja usein myös nuoren vanhemman 

tai huoltajan näkökulmasta. Työntekijän tulee säilyttää puolueettomuus, eikä hän voi 

sisällyttää vastauksiin omia arvoja tai asenteita. Nuorisotyöntekijän ja nuorten välisen 

hedelmällisen vuorovaikutussuhteen edellytyksenä on luottamus. Perinteinen vastaus 

luottamuksen rakentumiseen on, kun nuori kertoo työntekijöille omista asioistaan. Näin 

saattaa olla, kun kyseessä on introvertti, hiljaisempi nuori, joka ei juurikaan tapaa ker-

toa asioistaan muille. Ekstrovertin, ulospäin suuntautuneen nuoren kohdalla nuoren 

omien asioiden kertomisesta ei voida automaattisesti päätellä nuoren luottavan työnte-

kijään. (Fedotoff 2008: 419; Kylmäkoski -  Fedotoff 2008: 388.) 

 

Keskustelukulttuurin luominen (Gretschel 2008: 248 - 249) yksilötasolla edistää nuoren 

syvällistä tuntemista ja sitä kautta asioiden ottaminen puheeksi helpottuu arjen tilan-

teessa koko yhteisönkin tasolla puolin ja toisin. Nuoren persoonallisuuden ja vahvuuk-

sien tunteminen on edellytys myös sille, että esimerkiksi nuorisotalo voi tarjota nuorelle 

muutakin roolia, kuin mitä jo muut hänelle tarjoavat. Nuorten osallisuus ja vaikuttami-

nen lähtevät siis vuorovaikutuksesta. Nuorten monipuolinen kasvuverkosto paikkaa 

mahdollisia puutteita verkoston jossain toisessa osassa, ääritapauksessa nuorisotila 

voi tarjota sellaisia puhumisen ja toimimisen mahdollisuuksia ja tapoja, joita ei ole 

muualla nuorelle. Usein se rooli, joka nuorelle annetaan ja johon nuori on tottunut, on 

asiakkaan rooli.  

 

Laitilan tutkimuksessa (2010: 86 - 87, 103 - 104) mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 

käsitysten mukaan asiakaslähtöinen yhteistyösuhde oli tavoitteellista ja aitoa vuorovai-

kutusta, kun paneuduttiin syvällisesti asiakkaan asioihin ja ongelmiin. Asiakaslähtöinen 

yhteistyösuhde edellytti palveluiden käyttäjien perusteella sitä, että asiakas ja työntekijä 

olivat tilanteessa tasa-arvoisia aikuisia ihmisiä. Tasa-arvoisuus liittyi myös eri asiakkai-

den kohteluun. Sopimusten ja sääntöjen tulisi koskea yhtäläisesti kaikkia ja myös hiljai-

sempien asiakkaiden pitäisi tulla yhtälailla huomioiduksi. Palveluiden käyttäjien kuule-

minen vaatii aikaa ja luopumista siitä ajatuksesta, että asiantuntijat tietävät kaiken. Asi-

akkaiden kokemusten mukaan heidän kykynsä osallistua ja sanoa mielipiteensä liittyi 

kielteisiä asenteita, ennakkoluuloja ja tiedon puutetta. Osin kyse oli myös vallanjaosta: 
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ne, jotka valtaa käyttävät, eivät halua siitä luopua. Asiakkaan osallisuutta ja osallistu-

misen mahdollisuuksia voivat määrittää toimintaympäristö ja organisaation kulttuuri. 

Tietyt säännöt ja toimintatavat nähdään raameina, joihin kaikkien toimijoiden tulee so-

peutua.  

 

Yhteisöllisen hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamallin (Arjen Arkki 2014: 1 - 14) 

mukaan toiminnan keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa, elämänsä sekä kas-

vuympäristön vahvistuminen. Ohjaamisen ja luottamuksen rakentumisen lähtökohtana 

ovat opiskelijaan tutustuminen sekä hänen elämänsä kokonaisuuden kartoittaminen.  

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kohdataan yksilönä ja oman elämänsä pää-

henkilönä. Nuoren osallisuutta vahvistetaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 

vaikuttaa omiin opintoihin, mahdollisuus toteuttaa itseään ja saada onnistumisen ko-

kemuksia sekä opiskelijoita kannustetaan vaikuttamaan oppilaitoksen asioihin sekä 

yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelijoiden oppimista ja hyvinvoinnin palveluilla vahviste-

taan opintojen ja työllistymisen edellyttämien voimavarojen ja taitojen kehittymistä. 

Opintojen loppuvaiheessa painottuu yhteistyö opiskelijan tulevaisuutta rakentavien 

työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa.  

 

3.3 Yhteistyön hyödyntäminen 

 

Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä lisää ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen hyvin-

vointityössä. Se on sisään kirjoitettu kasvatuksellista ja yhteiskunnallista työtä määrittä-

viin ohjelmiin ja opetussuunnitelmien sisältöihin. Sosiaalisella vahvistamisella ymmärre-

tään arkipuheessa monenkaltaista ehkäisevää työtä, kuten varhaista puuttumista, elä-

män nivelvaiheiden tunnistamista, korjaavia toimia, monialaista ja asiakaslähtöistä ver-

kostoitumista eri yhteisöissä paremman tulevaisuuden puolesta. Sosiaalinen vahvista-

minen on kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukemista, jolla voidaan vaikuttaa yksilön 

ja yhteisön hyvinvointiin sekä vahvistaa osallisuuden kokemusta. (Mehtonen 2011: 13 - 

17.) Nuorisotyötä ja laajemminkin nuorisoalaa ohjaa Nuorisolaki. Nuorisolaissa 

(72/2006 2 §) todetaan, että sen tarkoitus on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 

edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä pa-

rantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Laissa sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan 

nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen eh-

käisemiseksi.  

 



23 

 

  

Yhteiskunnassamme selviytymiseen tarvitaan yhä enemmän yhdessä tekemisen taito-

ja. Verkostotoiminnan avulla toimijat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseen ja samalla 

hyödyntää verkoston kautta toisten osaamista omaksi ja kaikkien yhteiseksi hyödyksi. 

Näin saadaan hajanaiset ja vähäiset resurssit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 

Verkostomaiseen toimintatapaan pyrkiminen on yksi keino madaltaa tai jopa poistaa 

organisaation rajoja.  (Soanjärvi 2008: 155 - 157.)  Organisaation kaikki toimijat tulee 

saada mukaan visioiden luomiseen, jolloin työntekijät voivat niihin sitoutua ja pyrkiä 

kohti yhteisiä tavoitteita. Oppivaa organisaatiota ei voi olla ilman jaettua visiota, joka 

edistää työntekijöiden sitoutumista, oppimista ja yhteisöllisyyttä. (Senge 1994: 298.) 

Kuntoutusyksikön asiantuntijuuden rakentumista koskevassa tutkimuksessa todetaan 

yhteisöllisyyden rakentuvan kehittämällä toimintatapoja yhteistoiminnallisempaan ja 

reflektiivisempään suuntaan. Rakenteellisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan työyhteisön 

vuorovaikutteista työskentelyä. (Eskola 2010: 40.)  

 

 Mikäli verkostossa työnjako ja siihen liittyvä vastuunjako eivät ole selviä, verkoston 

toiminta saattaa juuttua paikoilleen. Verkostomainen toiminta vaatii toimijoilta avoimuut-

ta tiedon jakamisessa ja keskinäistä luottamusta.  Verkostoissa toimiminen on vahva 

oppimisprosessi. Jokainen toimija tuo mukanaan omat kokemukset ja osaamisen. 

(Soanjärvi 2008: 155 - 159.) Oppilaitoksessa pidetään yllä työelämä- sekä nivel-

vaiheyhteistyötä opintojen alkaessa ja päättyessä, jotta opiskelijaa voidaan tukea siir-

tymävaiheissa kokonaisvaltaisesti. 

 

Soanjärven (2008: 159 - 160) mukaan nuorisotyön verkostot voivat rakentua keinote-

koisiksi, jolloin yhteistyöstä tulee itsetarkoitus. Verkostoilla on ajanjaksoja, jolloin yh-

teistä tavoitetta etsitään tai selkiinnytetään. Keskustelulle tulisi antaa aikaa, mutta jos 

yhteistä tavoitetta ei löydy, niin silloin tulisi valmistautua verkoston muuttamiseen tai 

purkamiseen. Verkoston keinotekoisuutta lähellä oleva ongelma on työnjaon selkiinty-

mättömyys. Mikäli työnjako ja siihen liittyvä vastuunjako eivät ole selviä, verkoston toi-

minta saattaa juuttua paikoilleen. Myös tiedon panttaaminen ja epäluotettavuus ky-

seenalaistavat verkoston toimivuuden. Verkostomainen toiminta vaatii toimijoilta avoi-

muutta tiedon jakamisessa ja luottamusta. Myös yhteisten foorumien vähäisyys vaike-

uttaa tiedon jakamista ja luottamuksen syntymistä.  

 

Jalavan (2012: 61–63) haastatteluissa pohdittiin nuorisotyöntekijän roolia ja tarvetta 

oppilaitoksessa sekä koulun että nuorisotyön näkökulmasta. Oppilaitoksessa nähtiin 

kokonaisvaltaisen ohjauksen tarve kuulla niiden toimijoiden ääntä, jotka olivat nuorta 
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lähellä muussa kuin koulukontekstissa. Erityisen tarpeellisena nähtiin eri toimijoiden 

yhteistyö nuorten elämänhallinnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.  Yhteis- ja verkosto-

työlle nähtiin kehittämisen tarpeita, etenkin tiedonsiirron osalta. Tiedon siirtymisessä  

havaittiin olevan merkittäviä ongelmia, vaikka erilaisia käytänteitä oli kehitetty.  Nuori-

sotyöntekijät toivat esille, että mikäli he olisivat saaneet ajoissa tietoa nuoren opiske-

luun liittyvistä hankaluuksista, niin joissakin tapauksissa olisi ehkä vältytty opintojen 

keskeytymiseltä. 

 

Kaikkia arkiympäristöjen toimijoita, myös nuoria voidaan pitää kykenevinä tunnista-

maan ja antamaan tunnustusta toistensa teoista yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Tuen 

muotona myönteinen tunnistaminen perustuu monisuuntaiselle vuorovaikutukselle, 

jossa arjen osallisuus muodostaa yhteisöllisen elämän. Oikein tunnistetuksi tuleminen 

tuottaa itsekunnioitusta, itsearvostusta ja itsetuntoa. Tunnistaminen on tilannekohtaista 

reagoimista. Tunnistamisen kohteena voi olla mikä tahansa asia, joka on nuorelle kes-

keinen. Lasten ja nuorten tavat ja keinot toimia yhteisössä ovat osin erilaisia, kuitenkin 

he ovat yhteisössä aktiivisia jäseniä. (Kallio - Stenvall - Bäcklund - Häkli 2013: 76–80.)  

Verkostossa ja yhteisössä nuoret voidaan nähdä toistensa tukena ja näin he ovat mu-

kana verkostojen toiminnassa. 

 

Kuntoutuksen toimintaverkostoajattelu voi toimia "kolmantena" yksilön ja yhteiskunnan 

välissä, jossa kuntoutumisen fyysiset, psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuu-

det kietoutuvat samanaikaisesti yhteen. Matalan kynnyksen palveluista on saatu hyvää 

kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa, joihin nuori on voinut osallistua ilman diag-

noosia. Oppilaitosten monialaista tukea Arjen Arkki toimintamallissa sovelletaan jalkau-

tuvaa työtapaa. (Lindh 2013: 97; Notkola ym. 2013:10.) Arjessa monialainen yhteistyö 

tarkoittaa sitä, että jokaisen henkilökuntaan kuuluvan toimenkuvaan kuuluu ohjaus- ja 

kasvatusvastuu. Hyvinvointia oppilaitoksessa tukee avoin, suvaitsevainen, kannustava, 

luotettava ja yhteisöllinen oppimisympäristö. Hyvinvoivan oppimisympäristön toteutta-

minen edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistyötä opetuksen toteutuksessa ja tukipalve-

luissa.  (Arjen Arkki väliraportti 2007 - 2013: 4, 18.) 
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4 Toimintaympäristön kuvaus 

 

Uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013 7 - 9 §) on vahvistamassa opiskelijoi-

den ehkäiseviä tukipalveluita, velvoittaen monialaiseen yhteistyöhön. Laki velvoittaa 

oppilaitoksen yhteistyöhön sijaintikunnan kanssa. Yhteistyössä kunnan kanssa laadi-

taan lasten ja nuorten suunnitelma, asetetaan hyvinvointiin liittyvät tavoitteet ja sovi-

taan opiskelijoiden palveluiden resursointi ja järjestäminen. Kunnan tehtävänä on opis-

keluterveydenhuollon, sairaanhoidon, suunhoidon, psykologi- ja kuraattoripalveluiden 

järjestäminen.  

 

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen nimi on muuttunut 1.8.2014 Validia Am-

mattiopistoksi. Nimi Validia on lupaus asiantuntevasta ja yhteiskunnallisesta hyvinvoin-

tia lisäävästä palvelusta, joka kattaa Invalidiliiton kuntoutus-, asumis- ja koulutuspalve-

lut. 

 

Validia Ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, jonka tehtävänä on tarjota am-

matillista erityisopetusta sekä kuntouttavaa ja valmentavaa opetusta ja ohjausta. Kou-

lutuskeskus toimii Invalidiliiton periaatteiden mukaan vammaisten ihmisten ihmisoike-

uksien, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja hyvän arjen puolesta.  

 

Validia Ammattiopiston opiskeluhuollon kokonaisuus sisältää yhteisöllisen hyvinvoinnin 

tuen sekä kunnan järjestämän opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

(Oppilaitoskohtainen opiskeluhuollon suunnitelma 2014: 2). Oppilaitoksen hyvinvointi-

palveluita ovat asuminen, avustaminen, opiskelijahuolto ja vapaa-aika. Opetussuunni-

telman mukaan opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiske-

luympäristö ja edistää yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa ja edistää yh-

teisön fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Kaikki oppilaitoksen työntekijät ovat osana 

opiskeluhuoltoa. Opiskelijan lähiyhteisöön kuuluvat huoltajat, luokassa avustaja ja oh-

jaaja sekä vastuuopettaja, asuntolassa asumisen tukihenkilö tai yhteyshenkilö sekä 

ryhmien yhdyshenkilönä toimivat hyvinvointipalveluiden ohjaajat (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Nuoren lähiyhteisö Validia Ammattiopistossa 

 

 

Opiskelijahuollon työntekijät toimivat 1.8.2014 alkaen uudella nimikkeellä hyvinvointi-

palveluiden ohjaaja. He toimivat yhdyshenkilöinä koulutusalakohtaisesti opetusryhmille. 

Yhdyshenkilö tekee tiivistä yhteistyötä vastuuopettajien kanssa ja osallistuu Hojksien 

laadintaan ja seuraa opiskelijoiden opintoja. Yhdyshenkilöt toteuttavat yhteisöllistä 

opiskelijoita tukevaa hyvinvointityötä. Tavoitteena on siirtyä työskentelemään lähempä-

nä opiskelijoiden arkea.  

 

Oppilaitoksella on 48-paikkainen vaikeavammaisille opiskelijoille tarkoitettu esteetön 

asuntola sekä 36-paikkainen alaikäisten nuorten asuntola sekä itsenäiseen asumiseen 

suunniteltu 42-paikkainen aikuisten asuntola. Asuminen on opintososiaalinen etu ja 

tarkoitettu vain opiskelua varten. Alaikäiset opiskelijat eivät voi jäädä asuntolaan viikon-

lopuiksi.  Vaikeavammaisten asuntola on kiinni kerran kuukaudessa ja opetuksettoma-

na aikana.  

 

LNn 
Nuori 

Hyvinvointipalveluiden 
ohjaaja 

Asumisen tukihenkilö 

Luokan 

 ohjaaja 

Henkilö- 

kohtainen  
avustaja 

Huoltaja 

Vastuuopettaja 
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Jokaiselle asuntolassa asuvalle opiskelijalle on nimetty asumisen tukihenkilö tai asumi-

sen yhteyshenkilö syyslukukauden 2014 alkaessa. Asumisen tukihenkilö nimetään kai-

kille alaikäisille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseen. Asumisen 

tukihenkilö tukee asumisen arkea ja osallistuu monialaisiin palavereihin, kuten Hojks -

työskentelyyn. Asumisen yhteyshenkilö toimii täysi-ikäisten itsenäisesti pärjäävien 

opiskelijoiden ohjaajana. Asuntolassa tuetaan opiskelijan asumista yksilöllisten tavoit-

teiden mukaisesti liittyen mm. ajan hallintaan, arjen taitoihin ja mielekkään vapaa-ajan 

viettämiseen. Oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua iltaisin vapaa-ajan 

ohjelmaan, joka sisältää yhteistä tekemistä ja elämyksiä, pelejä ja retkiä lähiympäris-

töön. 

 

Koulupäivän aikana ryhmän ohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat kannustavat opiskeli-

joita opintojen etenemisessä, varmistavat arjen sujuvuutta, huolehtivat ryhmän sosiaa-

listen suhteiden, opiskeluilmapiirin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Oppilai-

tos järjestää koulunpäivän aikaisen henkilökohtaisen avustamisen toteutumisen.  Hen-

kilökohtainen avustaja on nimetty opiskelijakohtaisesti, kuitenkin avustajat voivat ohjata 

myös muita ryhmän opiskelijoita tarvittaessa. Vaikeavammaiset opiskelijat hakevat 

asuntolassa asumiseen henkilökohtaisen avustamisen palveluita varten kotikuntien 

vammaispalveluista maksusitoumuksen päivittäisissä toimissa avustamiseen sekä va-

paa-ajan avustamiseen.  

 

Oppilaitoksemme asuntolaan muuttavat nuoret ja heidän huoltajansa ovat uuden elä-

mänvaiheen edessä. Asuntolassa nuoret saavat mahdollisuuden harjoitella tuetusti 

omaan arkeen ja vapaa-aikaan liittyviä taitoja. Itsenäistymiseen ja oman elämän suun-

nitteluun tarvitaan yhteistä ymmärrystä, kannustusta ja rohkaisua, jotta nuori voi elää 

hyvää ikätason mukaista nuoruutta. Lastensuojelulain (417/2007 1§, 4§) mukaan tar-

koituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen. Kasvatuksellisia haasteita ovat nuoren itsenäistymisen 

tukeminen, huoltajien osallistumisen mahdollistaminen ja lastensuojelullisen ulottuvuu-

den huomioiminen.  
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5 Kehittämistyön tavoite, tarkoitus ja kehittämistehtävät 

 

Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää asuntolassa asuvan opiskelijan lähiyhteisön 

ohjaustoimintaa. Tavoitteena oli tukea asuntolassa asuvan nuoren oman elämän suun-

nittelua .  

 

Kehittämistehtävät olivat: 

 

1. Selvitettiin, mitkä tekijät tukivat oppilaitoksen asuntolassa asuvaa nuorta oman elä-

män suunnittelussa. 

 

2. Selvitettiin, mitä ohjaustoiminnassa tulisi kehittää, jotta se tukee nuorta oman elä-

män suunnittelussa. 

 

Kehittämistyön tuotoksena syntyi kuvaus asuntolassa asuvan nuoren lähiyhteisön oh-

jaustoiminnan ydintekijöistä. 
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6 Menetelmälliset ratkaisut 

 

6.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

 

Kehittämistyöni tarkoituksena oli kehittää nuoren lähiyhteisön ohjaustoimintaa, joten 

valitsin tutkimuksen viitekehykseksi prosessilähtöisen toimintatutkimukseen pohjautu-

van lähestymistavan. Toimintatutkimus (action research) on Kurt Lewinin (1951) kenttä-

teorian ja ryhmädynamiikan pohjalta kehitetty suuntaus, joka korostaa todellisuuden 

muuttamista osana prosessia. Kehittäjänä olen pyrkinyt kuvamaan systemaattisesti 

toiminnan etenemistä ja kehittämistä vaihe vaiheelta. (Toikko - Rantanen 2009: 29 - 

32.) 

 

Toimintatutkimuksen prosessiin sisältyy käytännön toiminnan ja tutkimuksen yhdistä-

minen. Toimintatavan kehittämisellä tarkoitetaan yhteisön tai organisaation toimintata-

van selkeyttämistä. Kehittämisen tavoitteena oli aikaan saada jotain parempaa tai te-

hokkaampaa kuin aikaisemmat toimintatavat. Tavoitteena ei ollut ainoastaan tietojen 

hankinta, vaan työyhteisössä aikaansaatu muutosprosessi. Kehittämisprosessin aikana 

voidaankin edistää työyhteisön oppimista ja saada aikaa muutosta. Toimintatutkimuk-

sen luonteeseen kuuluu tutkittavien aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen tutkimus- 

ja muutosprosessiin.  Usein kehittämistoiminta käynnistyy ulkoapäin tulevien aloitteiden 

perusteella, kuitenkin olennaista on, kuinka kehittäminen perustellaan kohdeyhteisölle 

ja tavoitteesta tulee kaikkien yhteinen. (Toikko - Rantanen 2009: 10-16, 75.)  

 

Kehittämisprosessin etenemistä toimintatutkimuksessa voidaan kuvata jatkuvana sykli-

nä eli spiraalina.  Kunkin spiraalimaisen kehän aikana käydään läpi neljä eri vaihetta: 

suunnitteluvaihe, toimintavaihe, havainnointi ja reflektointi. Koko prosessin ajan arvioi-

daan toteutusta, palataan spiraalin alkuun, jolloin kehittämistoiminta syventyy ja täs-

mentyy. Praktisen eli tulkinnallisen lähestymistavan mukaan olen pyrkinyt ymmärtä-

mään erilaisia näkökulmia kehittämistyössäni. Emansipatorisen eli uudistamaan pyrki-

vässä tiedon intressissä pyritään reflektoivan keskustelun kautta uudelleen määritte-

lyyn. (Toikko - Rantanen 2009: 67; Aaltola - Valli 2010: 225 - 226.) Omaa toimintaani 

kehittäjänä olen kuvannut yhteistoimintana osallistumalla yhteisen toiminnan kehittämi-

seen ja työn koordinointiin. 

Toimintatutkimuksen yhteydessä kuvatun spiraalimallin heikkoutena saattaa olla, että 

se antaa toiminnasta eteenpäin menevän ja kehittyvän kuvan. Työyhteisössä tapahtuu 
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useita prosesseja, jota kuvaamaan tarvittaisiin rinnakkaisia spiraaleja.  Usein prosessin 

aikana muodostuu uusi suuntaus, jolloin spiraalin viereen tarvittaisiin uusia spiraalimal-

leja kuvaamaan muutoksia. (Aaltola - Valli 2010: 222.) Työyhteisössä kehittämistyöni 

rinnalla päivitettiin työntekijäryhmittäin työnkuvat, täsmennettiin asumisen tukihenkilön 

roolia ja tehtäviä sekä kehitettiin uuden Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia palve-

luja. Olen kuvannut kehittämistoimintaani kolmessa syklissä (Liite 4) kehittämistyöni 

kehittämistehtävien mukaisesti. 

 

Toimintajärjestelmä mallin (Kuvio 2) mukaan organisaatio ei pelkästään erittele ja arvioi 

toimintaansa, vaan oppimisen pyrkimyksenä on rakentaa uusi toimintamalli. Toiminta-

järjestelmämalli kuvaa ihmisen toiminnan kollektiivista suhdetta toiminnassa. Malli tuo 

esille yhteisön toimijat, toiminnan kohteen sekä toimijoiden työnjaon ja sitä luonnehtivat 

säännöt ja välineet. (Engeström 1998: 47, 90; Heikkinen - Rovio - Syrjälä 2007: 63.) 

Malli kuvaa lähiyhteisön toimintaa eri osatekijöiden välillä, se ei kuitenkaan kuvaa kat-

tavasti kehittämistoimintaa vaan auttaa jäsentämään epämääräisiä ongelmia. Kehittä-

misen kannalta keskeisiä ovat sisäiset jännitteet esim. työelämän muutokset, kohde-

ryhmän muutokset ja uudet työtavat sekä työvälineet. Kun toimintaa kehitetään, niin 

uuden mallin pohjalta organisaatioon kehittyy uudenlaisia toimintoja, joita mallissa kut-

sutaan ristiriidoiksi.  Mallin mukaan ristiriidat ovat kehitykseen ja oppimiseen sisältyviä, 

kun eri osatekijät joutuvat jännitteiseen suhteeseen keskenään. Uudet toimintatavat 

ovat ristiriidassa vanhojen mallien ja työnjaon kanssa. (Engeström 2004: 62 - 65; Heik-

kinen - Rovio - Syrjälä 2007: 64.)   

 

Olen soveltanut työssäni toimintajärjestelmämallia kuvaamalla lähiyhteisön työskente-

lyä nuorten oman elämän suunnittelussa. Toimintajärjestelmämallin avulla olen pyrkinyt 

selkeyttämään työssäni käsitystä siitä, miten ja mitä tarkoitusta varten lähiyhteisö toi-

mii. Mallin käyttäminen auttoi hahmottamaan kokonaiskuvan muodostumista ohjauksen 

ydintekijöiden selkeyttämiseksi. Mallissa kuvataan lähiyhteisön toimijat, muotoutuneet 

kirjaamattomat säännöt, käytössä olevat työskentelytavat tai - välineet sekä malli aut-

taa hahmottamaan keskinäistä työnjakoa. Mallia hyödynnettiin monialaisen kehittämis-

ryhmän työskentelyssä selkeyttämään ohjauksen eri osa-alueita.  
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Kuvio 2.  Toimintajärjestelmä malli (muokattu Engeström 1998, 47.) 

 

6.2 Kehittämistyön eteneminen  

 

Kehittämistyön aiheen valintaan vaikutti oppilaitoksen työskentelyyn kohdistuvat muu-

tokset. Toimintaympäristön muutokset muokkaavat käytänteitä ja toimintatapoja sekä 

työntekijöiden työnkuvissa että rakenteissa. Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädän-

nön muuttuessa 1.8.2014 opiskelijahuollon työntekijät toimivat hyvinvointipalveluiden 

ohjaajina, kun tehtävät ovat siirtyneet kunnan vastuulle. Yksilöllisestä opiskeluhuollolli-

sesta työstä siirrytään yhä enemmän yhteisölliseen toimintakulttuurin, jolloin eri työnte-

kijäryhmät lähentyvät toisiaan. Myös huoltajien ja nuorten asema sekä oikeudet vahvis-

tuvat oppilas- ja opiskelijahuolto lainsäädännössä. Vuonna 2013 käynnistynyt nuoriso-

takuu on työntekijöiden kokemusten mukaan vaikuttanut oppilaitoksen kohderyhmäva-

lintoihin, kun opiskelemaan on valittu alle 25-vuotiaita sekä entistä enemmän ohjausta 

ja tukea tarvitsevia nuoria. 

 

Kehittämistyötäni varten hain tutkimusluvan Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuk-

sen (nimenmuutos 1.8.2014 Validia Ammattiopisto) rehtorilta. Tutkimukseen sisältyivät 

luvat asuntolassa asuvien nuorten facebook ryhmän sekä monialaisen kehittämisryh-

män perustamisesta. Tutkimusluvan saatuani tehtiin sopimus kehittämistyön tekemi-

seen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen ja Metropolia ammattikorkeakoulun 

kanssa. Kehittämistyötä suunnitellessa kävin keskustelua esimiehen ja asuntolan tiimi-

VÄLINEET 

KESKEISET  

TOIMIJAT  

SÄÄNNÖT YHTEISÖ 

KOHDE  

JA TARKOITUS 

TYÖNJAKO 
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vastaavan kanssa ryhmien muodostamisesta, aineiston keräämisestä, kehittämistyön 

eri vaiheista sekä täsmensin kehittämiskysymyksiä ja reflektoin saamaani aineistoa.  

 

Kehittämistyötäni varten muodostin kaksi kehittämisryhmää asuntolassa asuville nuoril-

le ja toisen monialaisen kehittämisryhmän. Kaikille kehittämistyöhön osallistuville lähe-

tin kehittämistyön tiedotteen (Liite 1) sekä tutkimussuunnitelman sähköpostilla. Ryhmiin 

osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja kaikilta kehittämistyöhön osallistuvilta on 

pyydetty kirjallinen suostumus ryhmien aloitustilaisuudessa (Liite 2). Ryhmien alkaessa 

informoin osallistujia kehittämistyöni tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä kerroin mahdol-

lisuudesta peruttaa kehittämistyöhön osallistumisen missä vaiheessa tahansa. 

 

Kehittämistyön valmistuessa esittelin työn tuotoksia työyhteisössä sekä pohdimme ja 

reflektoimme saatua aineistoa. Kehittämistyö on julkaistu ammattikorkeakoulujen The-

seus tietokannassa sekä kehittämistyöstä laadittiin tiedote oppilaitoksen sisäiseen In-

traan sekä työ on toimitettu Validia Ammattiopiston kirjastoon. 

 

6.3 Kehittämisryhmien muodostamisen kuvaus ja kehittäjän rooli 

 

Kehittämistyötäni varten perustin kaksi ryhmää, nuorten facebook ryhmän ja monialai-

sen kehittämisryhmän. Lähtökohta työssäni oli, että nuori nähdään oman elämän 

asiantuntijan sekä aktiivisina osallistujina omassa elämässään. Facebook - ryhmän 

taustalla oli ajatus nuorten kuulemisesta oman elämän suunnittelussa riippumatta hei-

dän erityisopetuksen perusteistaan. Monialaisen kehittämisryhmän muodostin asunto-

lassa asuvan nuoren lähiyhteisön toimijoista. Kuvaan seuraavaksi ryhmien muodostu-

mista tarkemmin. 

 

Nuorten facebook ryhmän muodostaminen 

 

Lähetin kutsun facebook ryhmään liittymiseen oppilaitoksen sähköpostitunnuksilla 

asuntolassa asuville 77 nuorille. Ryhmään valitsin Einolan asuntolassa asuvat vaikea-

vammaiset nuoret sekä Nuorten asuntolassa asuvat alaikäiset nuoret. Kutsuin asunto-

lassa asuvat nuoret aloitustilaisuuteen. Tilaisuudessa heidän oli mahdollista liittyä sul-

jettuun facebook ryhmään, elleivät he olleet jo liittyneet siihen sähköpostilinkin kautta.  

Aloitustilaisuudessa nuoret saivat lisää tietoa kehittämistyöstä ja siihen osallistumises-

ta. Nuoret toivat esille, että he käyttävät päivittäin facebookia. Aloitustilaisuuden jälkeen 

muutin facebook ryhmän salaiseksi, jotta ulkopuoliset eivät näe ryhmään kuuluvia, 
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ryhmän tuottamaa aineistoa eikä ryhmää voi löytää hakutoiminnoilla. Facebook ryhmän 

perustamisen tarkoituksena oli mahdollistaa vuorovaikutteinen chattailu, mahdollistaa 

yksityisyyden suoja sekä fyysinen ja sosiaalisen esteettömyys. Ryhmässä oli 

mahdollisuus vastata kehittämistyöntekijälle tai osallistavasti ryhmälle.  

 

Facebook ryhmään osallistui seitsemän 17 - 26 ikäistä nuorta, viisi naista ja kaksi mies-

tä.  Ainoastaan yksi osallistuja oli yli 22 -vuotias.  Kehittämistyöni kohteena olevista 

nuorista kolme olivat alaikäisiä. Heistä viisi asui vaikeavammaisille tarkoitetussa asun-

tolassa ja kaksi alaikäisille tarkoitetussa nuorten asuntolassa. Työssäni en tuo esille 

nuorten erityisopetuksen perusteita, koska työn lähtökohtana on nuoren kuuleminen, 

riippumatta hänen diagnoosista tai erityispiirteistään. Yli 15-vuotiaat voivat osallistua 

tutkimukseen omalla suostumuksellaan ilman vanhempien suostumusta tai informointia 

(Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet). 

 

Monialaisen kehittämisryhmän muodostaminen 

 

Monialaisen kehittämisryhmän muodostin työntekijöistä ja mukaan kutsuin huoltajia 

sekä nuoria. Kehittämisryhmään valitsin työntekijäedustajat mahdollisimman kattavasti 

nuorten lähiyhteisöstä. Ryhmän ohjaajat ja avustajat valitsin valmentavasta ja tutkinto-

tavoitteisesta koulutuksesta. Opiskelijahuollon yhdyshenkilöt valitsin eri ammattiryhmis-

tä sen mukaan, että he osallistuvat asuntolassa asuvien nuorten ohjaukseen. Asunto-

lan ohjaajia valittiin yksi vaikeavammaisten asuntolasta ja yksi alaikäisten asuntolasta. 

Huoltajia ja nuoria kutsuin mukaan hyvän yhteistyösuhteen perusteella. Kehittämisryh-

män työskentelyyn osallistui yhteensä yksitoista henkilöä. Opiskelijahuollon yhdyshen-

kilöitä osallistui kolme, asuntolan ohjaajia kaksi, ryhmän ohjaajia kaksi, henkilökohtaisia 

avustajia kaksi, yksi huoltaja ja yksi opiskelija. Kehittämisryhmän työskentelyssä käy-

tettiin ryhmätyömenetelmiä. Ryhmätyöskentely mahdollisti monialaisen jakamisen ja 

pienryhmässä keskustelussa kaikki tulivat kuulluksi ja pääsivät osallistumaan 

kehittämistyöhön.  Kehittämisryhmässä kävimme läpi nuorten tuottamaa ja ryhmässä 

tuotettua materiaalia, jolloin mahdollistui osallistujien tuottaman aineiston reflektointi. 

 

Kehittäjän rooli 

 

Kehittäjä työskentelee, kerää tietoa ja analysoi sitä refleksiivisesti muiden työntekijöi-

den kanssa. Kehittäjän roolissa kehitetään omaa työtä ja omaa työyhteisöä. Nummen 

mukaan kehittäjä voidaan nähdä fasilitaattorina, joka pyrkii kannustamaan muutostyö-
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hön. (Toikka - Rantanen 2009: 91.) Oma roolini kehittämistyöhön tulee asumiseen ja 

avustamiseen esimiestyön lähtökohdista. Asiakastyötä teen lähinnä vaikeimmin 

vammaisten opiskelijoiden kanssa, jotka tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta 

henkilökohtaisen avustamisen järjestämiseen. Toimin yhteistyössä huoltajien ja 

asuntolan sekä opetuksen henkilöstön kanssa.  Kehittämistyöni ajatuksena oli yhteis-

kehittely, jolloin pyrkimyksenä oli toimijoiden keskinäinen tasa-arvoisuus ja kehittämi-

sen dialogisuus. Kehittämistyöhöni olen pyrkinyt asennoitumaan objektiivisesti työn 

kehittäjän roolissa antaen tilaa kehittämisryhmästä ja työyhteisöstä nouseville  

ajatuksille.  

 

6.4 Aineiston kerääminen  

 

Tutkimusaineistoa keräsin nuorten facebook ryhmässä ja monialaisessa kehittämis-

ryhmässä. Aineisto koostui ryhmissä tuotetuista kirjallisesta materiaalisista sekä kehit-

tämisryhmässä nauhoitetuista yhteenvedoista. Nauhuriin on mahdollista taltioida sana-

tarkasti, mitä tutkittavat sanovat. Kehittämisryhmässä tuotetut aineistot tallensin tieto-

koneohjelman ääninauhurilla kokoustilan pöytämikrofonin kautta, josta tallensin aineis-

ton tietokoneen omalle asemalle. Tiedon tuottaminen on refleksiivistä, kun tietoa syntyy 

kehittämistyön tekijän ja tutkimuskohteen välisessä vuorovaikutuksesta ja sen kriitti-

sessä tarkastelussa. (Grönfors 1985: 138; Toikko - Rantanen 2009: 40 - 43.)  

 

Nuorten facebook ryhmää varten esitestasin kysymykset oppilaitoksen valmentavas-

sa ryhmässä kuudella opiskelijalla. Kysymysten esitestaukseen osallistuneet nuoret 

kokivat kysymykset helposti ymmärrettäväksi ja niihin vastaamisen pääosin helpoksi. 

Esitestaamisvaiheessa yksi nuorista kertoi, ettei olisi vastannut, jos olisi joutunut vas-

taamaan suullisesti. Vastaukset tuottivat myös syvällisempää ja arkaluontoisempaa 

tietoa, johon tutkimuskysymyksillä ei suoranaisesti pyritty. Osa nuorista koki itsemää-

räämisoikeuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset liian henkilökohtai-

seksi. Tulevaisuutta koskevat kysymykset nuoret kokivat haasteelliseksi kertoen, ettei-

vät he paljonkaan ajattele tulevaisuuttaan. Esitestaus muutti kysymysten muotoilua 

tarkemmaksi ja täsmensi kysymysten muotoilua. Kysymykset jaettiin kolmeen osioon, 

joista jokaiseen sisältyi avoimia ja suljettuja kysymyksiä (Liite 3).  Avoimiin kysymyksiin 

nuorilla oli mahdollisuus vastata facebookissa seinälle ryhmäläisten nähtäväksi tai pel-

kästään minulle. Suljettuihin kysymyksiin nuoria pyydettiin vastaamaan vain minulle. 

Suljetutut kysymykset haluttiin rajata niiden arkaluontoisuuden vuoksi sekä tarkoituk-

sena oli eettisesti suojata nuoria vastaajia.  
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Facebook ryhmälle lähetin kysymyksiä kolme kertaa kahden viikon aikana, jotta niihin 

vastaaminen ei olisi liian työlästä. Kolmesta chattaus tapaamisesta sovittiin alkutapaa-

misessa ja niiden tavoitteena oli saada aikaa vuorovaikutteisia ryhmäistuntoja. Vuoro-

vaikutteista chattailua ilmeni lähinnä siinä, että nuoret lukivat toistensa kommentteja ja 

antoivat tykkäyspeukkuja. Nuorille suunnatut kysymykset olivat: 

 

Osa 1.  Arjen suunnittelu ja kuulluksi tuleminen 

Osa 2. Itsemääräämisoikeus ja hyvinvointi 

Osa 3. Sosiaaliset suhteet ja tulevaisuuden suunnittelu 

 

Facebook ryhmään osallistuneista seitsemästä nuoresta viisi vastasi lähes kaikkiin 

kysymyksiin kahden viikon aikana, joka oli asetettu aikatavoitteeksi. Aineiston täyden-

tämiseksi kahden vastaajan osalta sovittiin jäljellä oleviin kysymyksiin vastaaminen 

puhelinhaastattelulla. Kysymyksiä oli 25 ja vastauksia kertyi yhteensä 158. Yksi vastaa-

ja ei vastannut 7 ensimmäiseen kysymykseen. Muut 10 vastausta, joihin ei ollut vastat-

tu, jakautuivat tasaisesti muiden ryhmäläisten kesken. Facebook ryhmän aineiston siir-

sin Excel-taulukkoon, josta syntyi sanasta sanaan kopioitua tekstiä kahdeksalle sivulle 

(paperikoko A4, tekstityyppi Arial, fontti 11).  

 

Ensimmäisen monialaisen kehittämisryhmän työskentelyyn osallistui yhdeksän 

henkilöä. Opiskelijahuollon yhdyshenkilöitä osallistui kolme, asuntolanohjaajia kaksi, 

henkilökohtaisia avustajia kaksi, yksi ryhmän ohjaaja ja yksi huoltaja. Ryhmän aluksi 

esittelin kehittämistyöni lähtökohtia, kehittämistyön taustaa ja tarkoitusta sekä toiminta-

tutkimuksen prosessinomaista luonnetta. Ryhmätöiden pohjana käytettiin nuorten fa-

cebook ryhmässä tuotettua aineistoa. Facebook ryhmässä tuotettu aineisto antoi esi-

ymmärryksen kehittäjäryhmän työskentelyyn, jonka pohjalta työskentely toteutettiin 

ryhmätyömenetelmänä neljän aihealueen tarkasteluna: arjen sujuvuus, voimavarat, 

osallisuus ja tulevaisuus. Kaikki osallistujat pääsivät osallistumaan jokaisen aihealueen 

työstämiseen. Kehittämisryhmän keskustelua ohjasivat seuraavat kysymykset: 
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Mitä nuoren oman elämän suunnittelussa lähiyhteisön ohjauksella mahdollistetaan 

nuoren: 

 

1. arjen sujuvuus 

2. voimavarojen riittävyys 

3. osallisuus oman elämän suunnitteluun 

4. tulevaisuuteen suuntautuminen 

 

Tapaamisessa ryhmä työskenteli kahden tunnin ajan, josta 20 minuuttia käytettiin kehit-

tämistyön esittämiseen ja ryhmän jäsenten esittäytymiseen. Ryhmätöihin varattiin tunti 

aikaa. Ryhmätöiden aikana kiertelin ryhmissä kuullakseni ryhmien keskustelua. Ryh-

mätöiden purkamiseen ja yhteiseen pohdintaan varattiin puoli tuntia aikaa, joka äänitet-

tiin. Aineistoa syntyi neljälle fläppiarkille ja loppukeskustelu nauhoitettiin (34min.), josta 

syntyi litteroitua tekstiä kuusi sivua (paperikoko A4, tekstityyppi Arial, fontti 11). 

 

Toisen monialaisen kehittämisryhmän työskentelyyn osallistui yhdeksän henkilöä. 

Kaksi henkilöä vaihtui edellisen ryhmän kokoonpanosta. Työskentelyyn osallistui edel-

listen lisäksi yksi ryhmän ohjaaja ja yksi opiskelija. Ryhmän aluksi käytiin läpi edellises-

sä kehittämisryhmässä tuotettua materiaali ja syvennettiin edellä esitetyn neljän tee-

man mukaista ohjausosaamista. Ryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin toimintajärjestel-

mämallin mukaista luokittelua. Lisäksi esillä oli aiemmin kerätyn nuorten facebook ryh-

män aineiston koonti. Kehittämisryhmän keskustelua ohjaava kysymys oli: 

 

 Mitä lähiyhteisön ohjauksessa tulee kehittää?  

 

Ryhmätyöskentelyyn oli varattu aikaa kaksi tuntia, josta tunti käytettiin ryhmätöihin ja 

tunti loppukeskusteluun. Aineistoa syntyi kahdeksalle fläppiarkille ja loppukeskustelu 

nauhoitettiin (54min.), josta syntyi litteroitua tekstiä yhdeksän sivua (paperikoko A4, 

tekstityyppi Arial, fontti 11).    

 

Kolmannessa monialaisen kehittämisryhmän tapaamisessa esittelin kehittämistyön 

tuotokset, aineiston analysoinnin ja niistä saadut tuotokset kehittämisryhmälle arvioita-

vaksi ja palautteen keräämiseksi. Työskentelyyn varattiin aikaa kaksi tuntia. Kehittämis-

työn linkittämiseksi arkeen kehittämistyötä voidaan esitellä asuntolan työyhteisöpalave-

rissa, opiskelijahuollon työryhmissä, koulutusaloilla ja asuntolaillassa.  
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6.5 Aineiston analyysi  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyrkimyksenä on 

kuvata jotain ilmiötä, ymmärtää toimintaa tai antaa teoreettinen tulkinta jollekin ilmiölle. 

Sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia 

(Tuomi - Sarajärvi 2003: 87, 93.) Aineiston analyysissa yhdistyvät analyysi ja teoreetti-

nen synteesi. Analyyttisen prosessin avulla kerätty aineisto on pilkottu käsitteelliseksi 

osiksi ja saadut osat on koottu uudestaan johtopäätöksiksi. Analyysi ja synteesi ovat 

tutkimusaineiston tarkastelua käsitteellisellä tasolla. Osuvampi nimi on abstrahointi, 

jolla tarkoitetaan tutkimusaineiston järjestämistä siihen muotoon, että tehdyt tuotokset 

voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, lausumista ja tapahtumista. (Anttila 2005: 278; 

Grönfors 1985: 145.) Analysoitavat asiat on valittu aineistosta tutkimuksen tarkoituksen 

mukaan sekä täsmennettyjen kehittämistehtävien mukaisesti. Aineistosta esille nous-

seet asiat ovat ohjanneet analyysin tekemistä. (Tuomi - Sarajärvi 2003: 97.)  Kehittä-

mistyön tuotoksissa kuvataan sisällön analyysin pohjalta muodostetut käsitteet ja nii-

den sisällöt.  Kehittämistyöntekijänä olen pyrkinyt ymmärtämään tuotettua aineistoa 

nuorten ja kehittämisryhmän osallistujien näkökulmasta.  

 

Kehittämistyöni analysointi alkoi facebook ryhmän kysymysten esitestauksella, jonka 

myötä määrittelin kysymykset täsmällisempään muotoon, jotta vastaukset tuottaisivat 

paremmin aineistoa tutkittavaan asiaan.  Aluksi määrittelin analyysiyksikön, joka sisälsi 

ajatuksen nuoren oman elämän suunnittelusta. Nuorten facebookissa tuottaman aineis-

ton käsittelin aineistolähtöisesti sisällönanalyysia hyödyntäen (Liite 5). Nuorten tuotta-

man facebook aineiston tallensin Excel taulukkoon mitään nuorten tuottamasta aineis-

tosta poistamatta. Ennen analyysin tekemistä tutustuin aineistoihin ja sisältöihin. Ai-

neiston järjestämiseksi alleviivasin eri väreillä aineistosta saman sisältöisiä aihealueita. 

Tämän jälkeen kokosin samaa asiasisältöä käsittelevät asiat yhteen. Aineiston pelkis-

tämisessä yksinkertaistin ilmaisuja ja karsin epäolennaiset osat tekstistä pois. Pelkiste-

tyistä ilmaisuista yhdistin samankaltaiset ilmaukset toisiinsa aineiston järjestämiseksi ja 

luokittelemiseksi.  Pelkistettyjen ilmauksien yhdistämisen jälkeen muodostin alaluokat, 

joista yhdistin yläluokat. (vrt. Tuomi - Sarajärvi 2003: 111 - 112.) Aineistosta muodostui 

neljä yläluokkaa: arjen sujuvuus, voimavarat, osallisuus ja tulevaisuus, joita hyödynsin 

kehittämisryhmän ryhmätöissä. Olen kuvannut nuorten tuottaman aineiston kuvauksis-

sa pelkistetyt ilmaukset, alaluokat ja yläluokat. 
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Ensimmäisen monialaisen kehittämisryhmän työskentely pohjautui nuorten tuottamaan 

aineistoon.  Nuorten tuottaman aineiston kokosin ryhmätöiden muodossa jo syntynei-

siin alaluokkiin ja yläluokkiin. Kehittämisryhmässä aineistoa syntyi luokkien ympärille 

kirjallisina tuotoksina pienryhmissä fläppiarkille sekä loppukeskustelussa nauhoitettuna. 

Kehittämisryhmissä tuotetun nauhoitetun aineiston litteroin, jonka jälkeen perehdyin 

aineistoon. Käsittelin aineistoa sisällön analyysillä. Alleviivasin aineistosta samaa tar-

koittavat sisällöt, jotka pelkistin ja yhdistin edelleen aineistoon ala- ja yläluokitusten 

mukaisesti. 

 

Tämän jälkeen vein keskeiset asiat seuraavan kehittämisryhmän työskentelyyn toimin-

tajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. Toiminatajärjestelmämallissa aineisto oli jaettu 

mallin mukaan toimijoihin, sääntöihin, välineisiin, työnjakoon sekä määritelty ohjauksen 

tarkoitus ja kohde. Tästä vein ryhmätyön muodossa aineiston kehittämisryhmän toi-

seen työskentelyvaiheeseen. 

 

Toisen monialaisen kehittämisryhmän tapaamisessa työskentelyssä syvennettiin ole-

massa olevan aineiston pohjalta asioita, mitä lähiyhteisön ohjauksessa tulee kehittää. 

Ainestoa syntyi fläppiarkille sekä loppukeskustelussa nauhoitettuna. Litteroin äänitetyn 

aineiston ja aineistosta muodostin pelkistettyjä ilmauksia, jotka yhdistin edelleen toimin-

tajärjestelmämalliin. Aineistosta syntyi kaksi yhdistävää luokkaa. Olen kuvannut kehit-

tämisryhmässä tuotettua aineistoa toimintajärjestelmämallin avulla kehittämistyön tuo-

toksissa ja kehittämistyöprosessin olen kuvannut seuraavassa (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Kehittämistyöprosessi 

 

Tarkoitus ja kysymys Menetelmä ja sisältö Aineiston keruu ja 
analyysi 

Tuotos 

Selvittää nuorten oman 
elämän suunnittelua.  

Nuorten facebook ryhmä 
(7 nuorta) 

Keruu: Nuorten face-
book aineisto. 25 kysy-
mystä, 158 vastausta 
(Excel, 8 sivua, Arial, 
fontti 11.)  
 
Analyysi: Sisällön analyy-
si, josta muodostui 16 
yläluokkaa ja 4 pääluok-
kaa. 

Nuorten tuottaman 
aineiston pohjalta kuva-
us oman elämän suun-
nittelusta. 

Kysymykset nuorille 
 osa 1 

Nuorten kirjoitukset  
facebookin oman elä-
män suunnittelussa. 

Luokiteltu aineisto 
kehittämiskohteesta 
kehittämisryhmän 
työskentelyyn. 

Kysymykset nuorille  
osa 2 

Kesto: 2 viikkoa, 3 osio-
ta, Maaliskuu 

Kysymykset nuorille  
osa 3 

Tuottaa ajatuksia ohja-
uksen kehittämisestä 
nuorten tuottaman 
aineiston pohjalta. 

Kehittämisryhmä: 
3 opiskelijahuollon 
työntekijää  
2 asuntolaohjaajaa  
2 avustajaa 
1 ryhmän ohjaaja  
1 huoltaja 

Keruu: fläppipaperit 4 
kpl, nauhoitettu aineisto 
(34min). Litteroitu teksti 
6 sivua, Arial, fontti 11.  
 
Analyysi: Aineiston 
pelkistäminen ja jakami-
nen yläluokkien ja pää-
luokkien mukaan. 

Alustava kuvaus ohjauk-
sen tarpeista. 

Mitä lähiyhteisön ohjaus 
mahdollistaa nuoren:  
 
arjen sujuvuudessa 
voimavarojen  
riittävyydessä 
osallisuudessa 
tulevaisuuteen  
suuntautumisessa 

Ryhmätyöskentely: 
Lähiyhteisön ohjaus 
nuoren oman elämän 
suunnittelussa  
 
Kesto: 2h, Huhtikuu 

Aineiston alustava 
tuotos kuvattiin Toimin-
tajärjestelmä-mallissa.  

Lähiyhteisön ohjaustoi-
minnan kuvaus kehittä-
misryhmän työskente-
lyyn. 

Muodostaa lähiyhteisön 
ohjaustoiminnan kehit-
tämisen ydintekijät 

Kehittämisryhmä:  
3 opiskelijahuollon 
työntekijää  
2 henkilökohtaista 
avustajaa  
2 ryhmän ohjaaja  
1 huoltaja  
1 opiskelija 

Keruu: Kahdeksan fläp-
pipaperia. Nauhoitus 
54min ja litteroitu teksti 
9 sivua, Arial,fontti 11.   
 
Analyysi: Aineiston 
pelkistäminen ja tutki-
musaineiston järjestämi-
nen, josta muodostui 2 
yhdistettyä luokkaa. 

Ydintekijät ohjauksessa:  
 
Ohjaus nuoren arjen ja 
voimavarojen tukena.  
 
Ohjaus nuoren osalli-
suuden ja tulevaisuuden 
rakentumisen tukena.   
 
Tuotos: Nuoren itsenäis-
tyminen, itsenäisen ja 
tavallisen arjen toteu-
tuminen.  
 
Kehittämisryhmän 
arvioitavaksi. 

Mitä lähiyhteisön ohja-
uksessa tulee kehittää? 

Ryhmätyöskentely: 
Lähiyhteisön ohjauksen 
kehittäminen ja odotuk-
set  verkoston toimijoil-
le.  
 
Kesto: 2h, Toukokuu 

Lähiyhteisön ohjaustoi-
minnan arviointi ja 
kehittämistyön reflek-
tointi. 

Kehittämisryhmä: Ohja-
us nuoren itsenäisen ja 
tavallisen arjen tukena 
Kesto: 2h, Syyskuu 

  Kehittämistyön reflek-
tointi raportin pohdin-
nassa. Kehittämistyön 
julkaisu: Tiedote Intraan, 
Theseus.fi 

Kehittämistyön linkittä-
minen arkeen. 

Esittely työyhteisössä ja 
asuntolaillassa Marras-
kuu 

Kehittämistyön hyödyn-
täminen ja käytäntöön 
vieminen. 
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7 Kehittämistyön tulokset 

 

7.1 Oman elämän suunnittelua tukevat tekijät nuorten kuvaamana 

 

Facebook ryhmän tuotoksissa nousi esille neljä pääteemaa. Olen jakanut sisällönana-

lyysin avulla muodostamani aiheet alaluokittain ja otsikoittain yläluokkiin: arjen suju-

vuus, voimavarat, osallisuus oman elämän suunnitteluun sekä tulevaisuuden toiveet. 

Olen koonnut kuvioihin (Kuviot: 3-6) aineistosta poimittuja pelkistettyjä nuorten tuotta-

mia ilmaisuja. Käyttämäni kursivoitu teksti ilmentää suoria lainauksia nuorten tuotta-

masta aineistosta.  Aineiston tavoitteena oli saada nuorten ääni näkyväksi, jotta kehit-

tämisryhmässä tuotettu aineisto peilautuu nuorten itsensä ilmaisemiin asioihin.  

 

Arjen sujuvuus 

 

Nuorten kuvauksissa nuoret toivoivat arjen olevan tavallista ja toimivaa sisältäen mie-

lekästä tekemistä vapaa-aikana. Tyytyväisyyttä arkeen nuoret kuvasivat itsenäisenä 

liikkumisena, ihmissuhteiden ja harrastusten löytymisenä. Itsenäisen pärjäämisen 

mahdollistamiseksi osa nuorista tarvitsee avustajan tukea, apuvälineitä ja laitteita. Nuo-

ret halusivat selvitä arjestaan mahdollisimman itsenäisesti. Itsenäiseen selviytymiseen 

sisältyi ajatus normaalista elämästä sekä omasta pärjäämisestä, kuten seuraavassa 

nuorten tuottamassa aineistossa tulee esille. 

 

 "Pyrin elämään mahdollisimman normaalia ja rajoittamatonta elämää  

sairaudestani huolimatta, vaikka välillä hidasteita matkassa onkin. 

 

 "Harmittaa, jos toiset ihmiset luulee et joku ei osaa tai pysty huolehtimaan 

 itsestään." 
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Arjen sujuvuus

Toimiva arki

Tavallinen arki

Itsenäinen 
pärjääminen

• Apuvälineet
helpottavat arkea

• Laitteiden toimivuus

• Mahdollisimman          
normaalia ja
rajoittamatonta elämää
• Normipäivä
• Musiikki on yhtä tärkeää  
kuin ilma, jota hengitän
• Olen löytänyt itselleni 
hyvän urheilulajin
• Olen saanut kavereita
•.Perhe ja kaverit ovat
rakkaita

• Itsenäinen liikkuminen
• Avustaja mahdollistaa

asioita
• Muiden epäilykset
pärjäämisestä

 

Kuvio 3.  Arjen sujuvuus nuorten kuvaamana 

 

Voimavarat 

 

Nuorten vastauksissa voimavaroihin vaikuttavina tekijöitä nuoret kuvasivat sosiaalisia 

suhteita, vapaa-ajan viettoa, ilon ja harmin aiheita sekä itsetuntemukseen liittyviä teki-

jöitä. Nuorista suurin osa kirjasi tärkeimmäksi asioiksi omassa elämässään perhesuh-

teet ja ystävien merkityksen. Kaikilla nuorilla oli läheisiä, joiden kanssa he pystyivät 

puhumaan huolistaan. Huolista puhuttiin perheen jäsenille, ystäville, isovanhemmille, 

kummille ja asuntolanohjaajalle. Sosiaaliset suhteet koettiin merkittäväksi jaksamisen 

kannalta, eivätkä nuoret halunneet olla yksin. Tärkeänä pidettiin sosiaalisissa suhteissa 

samanhenkisiä ihmisiä ja kaverisuhteita. Vapaa-ajan viettämiseen tärkeimmäksi asiaksi 

nuoret toivat esille musiikin kuuntelemisen, laulamisen ja keikoilla käymisen. Tietoko-

neen käytön vapaa-ajan viettämiseen mainitsi lähes kaikki nuoret sisältäen pelailua, 

kirjoittelua, blogeja ja uutisia. Urheilemisen vapaa-aikana toi esille vain muutama vas-

taajista. 

 

Voimavaroja kuluttavina tekijöinä nuorten vastauksissa esillä olivat ihmissuhteisiin, 

opiskeluun ja asumiseen liittyvät huolet. Itsetuntemuksiin liittyvissä vastauksissa nuoret 

toivat vastauksissaan esille halukkuuden oppia sietämään epätietoisuutta, kestämään 

muutoksia, kohtamaan epämiellyttäviä asioita ja itsensä arvostamisen. Voimavaroja 
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edistävinä tekijöinä nuoret toivat esille iloa tuottavina asioina pieniä arkisia asioita ja 

onnistumisen kokemuksia, joista tulee hyvä mieli. 

 

 "Pienet arkiset asiat tuottavat iloa, kuten auringon paiste, ystävien kanssa 

 olo, yllätykset. Moni asia, mutta raha ei kuulu niihin. Se ehkä helpottaa 

 asioita, mutta ei tuo onnea."  

 

 

Vapaa-aika

Ilon aiheet

Harmin 

aiheet

Itsetuntemus 

Sosiaaliset 
suhteet

• Pelaan, chillaan, kuuntelen
musaa, käyn keikoilla, olen
koneella, urheilen, hengailen
kavereiden kaa ja yleinen 
häröily, shoppailu

• Ihanat ihmiset ympärillä
• Hauskat avustajat
• Pienet arkiset asiat
• Yllätykset
• Auringon paiste
• Tapahtuu jotain hyvää

• Koulu on kaukana kodista
• Jokin asia ei onnistu
• Jos en saa opiskelu- tai työpaikkaa
• Luokka-avustajien vähäinen  määrä
• Pitää lähteä asuntolasta pois
• Läheisen menetykset ja sairastumiset
• Suutuksissa sanotut asiat
• Riiteleminen läheisten kanssa

• En tiedä jaksaisinko ilman 
perhettä ja ystäviä
• Kiva, kun ei tarvii olla koko
ajan yksin
• Ystävät ovat elämän
suola
• Samanhenkiset 
ihmiset
• Kivana kaverina olo

• Onnistumisen kokemukset
• Epätietoisuuden sietäminen
• Muutosten kestäminen
• Epämiellyttävien asioiden
kohtaaminen
• Oppisi arvostamaan itseään

Voimavarat

 

 

Kuvio 4. Voimavarat nuorten kuvaamana 

 

Osallisuus oman elämän suunnitteluun 

 

Nuoret kuvasivat osallisuutta mielipiteen ilmaisuna, mahdollisuutena vaikuttaa omiin 

asioihin ja tehdä päätöksiä. Olen nuorten tuottamasta aineistosta nostanut osallisuu-

teen mahdollisuuden saada ohjausta sekä palautetta. Nuoret eivät tuoneet juurikaan 

esille ohjauksen tarvetta, ainoastaan siivousohjaus sekä uskallus sosiaaliseen toimin-

taan tulivat vastauksissa esille. Kaikki nuoret olivat saaneet hyvää palautetta. Nuoret 

olivat saaneet palautetta vastuullisuudesta, toisten huomioon ottamisesta, iloisuudesta, 

hyvästä käytöksestä, aktiivisuudesta, rohkaistumisesta, itsenäistymisestä ja yritteliäi-

syydestä.  
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Nuorista valtaosa kertoivat tulleensa pääosin kuulluksi. Kaikki vastaajat kokivat oman 

mielipiteen kertomisen tärkeäksi. Nuorista lähes kaikki kokivat mielipiteen kertomisen 

helpoksi. Yksi vastaaja kertoi mielipiteen kertomisen olevan ihan ok ja toinen kertoi sen 

olevan ihan kivaa. Vaikka nuoret kokivatkin mielipiteen kertomisen helpoksi, niin vasta-

uksissa tuli esille, ettei heitä kuunneltu kaikissa asioissa. Nuorista lähes kaikki toivat 

esille tärkeäksi päättää kaikista omista asioista. Esille tulivat omiin harrastuksiin, ulkoi-

seen olemukseen vaatteisiin ja meikkaamiseen, nukkumiseen sekä omista menemisis-

tä ja työssäoppimispaikasta päättäminen. Kahden vastaajan kohdalla esille tuli vastuun 

saaminen asioiden hoitamisesta sekä yksi nuori koki tärkeäksi osallistua ja vaikuttaa 

opiskelijoiden asioita koskevien asioiden käsittelyyn. Päätöksen tekoa nuoret kuvasivat 

myös vastuuntuntoisesti, kuten esimerkki osoittaa. 

  

 "Aika lailla kaikki asiat, jotka kaipaavat omalla päällä päättämistä, on  

 tärkeitä. Perustelen sillain, että jokaisella on omat riskinsä." 

 

Nuorten tuottamassa aineistossa nuoret toivat esille, kun jokin asia ei heitä innosta tai 

on vastenmielinen, niin he mielellään välttelevät, siirtävät tai lykkäävät asian tekemistä. 

Osa nuorista suhtautui vastenmielisiinkin asioihin vastuullisesti ja kertovat tekevänsä 

ne, kun asiat olivat pakollisia. Nuoret eivät siivonneet mielellään, osa nuorista ei pitänyt 

aamuheräämisistä ja lähes puolet ei menisi mielellään kouluun, kun oli pitkä päivä tai 

tylsiä oppiaineita.   

 

 "Välttelen tiettyjä asioita esim. viralliset puhelut. Äiti ollut niiku  

 managerina, kun jäädyn puhelimessa." 

 

 "Teen asiat silti, koska on pakko. Joskus elämässä on pakko tehdä  

vastenmielisiä asioita." 
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• Olen saanut valita 
harrastukset

• Olen valinnut 
työssäop-
pimispaikan

• Sain hoitaa 
pankkiasioita

• Omasta elämästä 
ja menemisistä 
päättäminen.

• Siivousohjaus

• Ohjaus, että 
uskaltaisi lähteä 
muiden kanssa 
johonkin.

• Äitien tehtävä on 
käydä välillä 
hermoille

• Mielipiteen 
kertominen on 
välttämätöntä. 

• Aina ei tule 
kuulluksi

• Puhun suoraan, en 
kaunistele,  saatan 
joskus loukata

• Ihan kiva kertoa 
mielipide

• Vastuullisuus

• Toisten huomioon ottaminen

• Iloisuus, rohkaistuminen

• Hyvä käyttäytyminen

• Aktiivisuus

• Yritteliäisyys

• Itsenäistyminen Palautteen 
saaminen

Kuulluksi 
tuleminen

Omista asioista 
päättäminen

ja 
vaikuttaminen

Ohjaus 

Osallisuus

• Opiskelijoiden asioita koskevien asioiden käsittelyyn osallistuminen. 
 

 

Kuvio 5: Osallisuus oman elämän suunnitteluun nuorten kuvaamana 

 

Tulevaisuuden toiveet 

 

Tulevaisuuden toiveisiin liittyi nuorilla tavallisen, normaalin arjen mahdollistuminen. 

Osa vastaajista opiskeli valmentavassa koulutuksessa ja osa tutkintotavoitteisessa. 

Nuoret toivat esille toiveissaan ammattiin valmistumisen, työn saamisen ja kodin sekä 

perheen perustamisen. Nuorista lähes kaikki toivat esille tulevaisuuden haaveissaan 

opiskelun tai ammattiin valmistumisen. Nuorista puolet toivat vastauksissaan esille työ-

elämään siirtymisen. Kouluttautumiseen liittyi haaveita oman alan valitsemisesta, har-

rastusten ja työn yhdistämisestä sekä ammatillisesta kehittymisestä. Tulevaan opiske-

luun tai ammattiin liittyi kahdella nuorella epävarmuustekijöitä oman alan löytämisestä, 

henkisten valmiuksien ja motivaation riittävyydestä. Lähitulevaisuuteen liittyi mukavien 

asioiden, kuten kesäloman tai keikoilla käymisen odottaminen. Taidollisesti nuoret ha-

lusivat oppia englantia, matematiikkaa ja ohjelmointia. Oheisessa vastauksessa on 

kuvattu nuoren tulevaisuuteen suhtautumista. 

 

 "Pitäisi olla ammatti tai opiskelisin aihetta, josta oikeasti tykkään.  

 Haluaisin, että kirjoittaminen liittyy ammattiin, en tiedä olisinko toimittajan 

 tyyppinen. Mulla on isoja haaveita, mutta ei ole aina motivaatiota  

 toteuttaa" 
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Kaikkien nuorten vastauksissa tulivat esille oman kodin saaminen. Nuoret toivat esille 

toiveita asumismuodon valintaan, asumisratkaisuihin, asumisen hintatasoon ja varus-

tukseen liittyen. Asumisen valinnassa tuli esille palveluasuminen, kimppakämppä, rivi-

taloasuminen ja oppilaitoksen toiseen asuntolaan muuttaminen. Kaksi vastaaja toi esil-

le poikaystävän saamisen ja yksi perheen perustamisen tulevaisuuden toiveissaan.  

 

 "Asun itsekseni palveluasumisessa, opiskelupaikka on tai jopa jo  

 työpaikka ja ehkä poikaystäväksi. Sit ehkä tehdä musiikkia leipätyön  

 lisäksi." 

 

 

• Työpaikan 
saaminen

• Harrastusten ja 
työelämän 
yhdistäminen

• Kesätyöpaikan 
saaminen.

• Omaan kotiin 
muuttaminen

• Asumismuodon valinta

• Asumisen hintataso

• Hirsitalo, jossa 
invavarustus

• Pääsin muuttamaan 
palvelutalosta omaan 
vuokrataloon

• Pääsisin asuntola 2:een

• Saada hyvä ammatti 

• Ammatillinen kehittyminen

• On mahdollisuus opiskeluun

• Haluan tulla paremmaksi 
asiakapalvelijaksi

• Haluaisin tietää, mikä on mun
ala.

• Miellyttävien asioiden 
odottaminen

• Henkisten valmiuksien 
paraneminen

• Asioiden tekeminen, 
joista oikeasti tykkää

• Haaveita on, muttei 
aina motivaatiota 
toteuttamiseen

Tulevaisuuteen 
suhtautuminen Ammatti

TyöKoti

Tulevaisuus

 

 

Kuvio 6: Tulevaisuuden toiveet nuorten kuvaamana 
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7.2 Nuoren lähiyhteisön ohjaustoiminnan kehittäminen 

 

Olen kuvannut seuraavassa monialaisen kehittämisryhmän aineiston mukaan toiminta-

järjestelmämallin jaottelua hyödyntäen lähiyhteisön ohjaustoimintaa. Kehittämisryh-

mässä keskusteltiin aineiston pohjalta, miten ohjausta toteutetaan, millaisia välineitä 

sekä kirjaamattomia sääntöjä hyödynnetään ohjauksessa ja kuinka toimintoja voidaan 

kehittää, jotta lähiyhteisön työnjako selkeytyy ja tulee toimivaksi. Mallin pohjalta pyrittiin 

saamaan näkyväksi käsitteitä ja toimintamalleja, joita kaikki nuoren lähiyhteisöön kuu-

luvat voivat toiminnassaan toteuttaa. Kirjallisessa osuudessa olen käyttänyt kursivoitua 

tekstiä suorissa lainauksissa kehittämisryhmän työskentelystä.  

 

7.2.1 Nuoren arjen sujuvuuden ja voimavarojen tukeminen 

 

Kehittämisryhmä toi esille, että nuoren arjen sujuvuutta varmistetaan tiedon siirtämisel-

lä eri toimijoiden välillä ja osa nuorista tarvitsee tukea ja ohjausta apuvälineiden sekä 

avustajien käytössä. Kehittämisryhmässä keskusteltiin nuoren voimavarojen tukemi-

sesta. Työntekijät kokivat nuoren voimavarojen tukemisen liittyvän omiin asenteisiin, 

resursseihin sekä käytettävissä olevaan aikaan. Nuoret nähtiin kehittämisryhmässä 

vastuullisina toimijoina ja kehittämisryhmä toi esille nuoren elämäntapoihin liittyvät jak-

samisen haasteet, kuten vuorokausirytmin ja säännöllisen syömisen tärkeyden. 

 

Tiedon siirron ja yhteistyön varmistaminen 

 

Kehittämisryhmässä työntekijät kuvasivat, ettei heillä ole aina riittävästi tietoa nuoren 

voimavaroista, tuen ja avustamisen tarpeista. Nuoret eivät aina itse tuo esille omaan 

avustamiseen liittyviä asioita, jolloin avustajat toimivat sen tiedon pohjalta, jonka nuori 

itse kertoo omasta toimintakyvystään. Seuraavassa esimerkissä kuvaan kehittämis-

ryhmässä käytyä keskustelua liittyen opiskelijan avustamistilanteeseen ja niihin ristirii-

toihin, joita syntyy kun monialaisen työryhmän välillä ei ole riittävästi informaatiota. 

 

 Työntekijä:" Opiskelijan voimavarat tiedetään, ettei käy niin, että opiskelija 

 pystyy syömään itte, mutta sujuvasti syötättää avustajalla tai ohjaajalla." 

 

Työntekijä: "Yhteistyötä ei oo niin paljon, et se oikeesti ois tullut puheeksi 

missään kohtaa. Avustaja hyvin helposti olettaa, että opiskelija ei oikees-
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tipysty, jos opiskelija haluaa et häntä autetaan syömään, niin avustaja te-

kee sen, mitä opiskelija pyytää." 

 

 Työntekijä: "No, sit on kuitenkin toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, jotka 

 voivat arvioida, jos on epäilyksiä et tää opiskelija käyttää hyväkseen, et 

 teetättää puolesta ja sit voidaan tarkistaa näitä asioita." 

 

Kehittämisryhmässä nähtiin merkityksellisenä huoltajan osallistuminen ensimmäisiin 

Hojks palavereihin. Alaikäisten kohdalla huoltajien osallistuminen on lainsäädäntöön 

perustuvaa. Huoltajien toivottiin osallistuvan myös täysi-ikäisten kohdalla, koska nuori 

ei välttämättä tuo itse esille kaikkia asioitaan. Täysi-ikäiset saavat itse päättää huoltaji-

en osallistumisesta. Huoltajien toivottiin auttamaan ymmärtämään, millaisista oloista ja 

elämäntilanteesta nuori tulee asuntolaan ja kouluun sekä  millaista ohjausta sekä tukea 

tarvitaan. Vammaisen nuoren irtaantumiseen kotoa saattaa itsenäistymisen haasteena 

olla myös asenteet, kuinka nuoren annetaan ottaa vastuuta asioistaan ja tehdä nuoruu-

teen kuuluvia asioita. 

 

 Työntekijä: "Aika usein nuorten puheessa tulee se, että vanhemmat pitää 

 meitä ihan vauvoina, kun on tää vamma. Nuoret eivät koe et he sais olla 

 tavallisia nuoria, vaan sen vamman takia pidetään liian pienenä ja  

 turvassa, ei lasketa niin irti, kun mitä normaalisti jo sen ikäinen pääsis, 

 vähän vahditaan liikaa. 

 

Yhteistä ymmärrystä ja säännöllisiä kohtaamisia tarvitaan eri toimijoiden välillä. Kehit-

tämisryhmä toi esille, että kaikki nuoren kanssa toimivat kertoisivat havainnoistaan, 

näkemästään ja kuulemastaan. Työntekijät haluaisivat enemmän tiedon siirtoa aikai-

semmista ryhmistä, opiskelijan vahvuuksista ja tuen tarpeista. Työntekijät kertoivat 

antavansa palautetta opiskelijan pärjäämisestä opiskelijalle itselleen ja huoltajille sekä 

jakavat tietoa monialaisesti opiskelijan suostumuksella. Työntekijät odottavat huoltajilta, 

että he ovat ottavat yhteyttä ilman, että tarvitsee miettiä, onko tarpeeksi tärkeää asiaa 

yhteydenpitoon. Työntekijät voivat myös itse olla aktiivisesti yhteydessä silloinkin kun 

kaikki sujuu hyvin. Yhteydenpitoa huoltajien kanssa toivottaisiin enemmän, kuten huol-

taja kehittämisryhmässä toi esille. 
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 Huoltaja: "Tulee joskus sellainen asia mieleen, että onks tää nyt niin  

 tärkeä asia, että ei häiritse. Kyll mä oikeestaan sit oon, vois olla sillä  

 tavalla epävirallisestikin enemmän." 

 

Opiskelijahuolto voisi olla lähempänä arkea tekemällä käyntejä luokkiin ja asuntolaan 

säännöllisesti, jolloin työntekijät tulisivat nuorille tutummaksi. Ajatuksena oli, että työn-

tekijät tapaavat nuoria muutenkin kuin virallisissa yhteyksissä. Tämän ajateltiin edistä-

vän luottamussuhteen syntymistä, madaltavan kynnystä mennä juttelemaan ja tällöin 

olisi helpompi ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. 

 

Apuvälineiden ja avustamisen tarpeen kartoittaminen 

 

Apuvälineiden käytön toteutuksessa tulee huomioida apuvälineiden käyttämisen tarve 

kaikkina vuorokauden aikoina. Nuoren kanssa toimivien tulisi tietää ja osata käyttää 

apuvälineitä, jotta he pystyvät tukemaan ja ohjaamaan nuorta niiden käytössä.  Arjessa 

tulee muutoksia avustamiseen ja aikatauluihin, jolloin tarvitaan kaikkien joustavuutta. 

Työntekijöiden vaihtuminen vaikuttaa opiskelijoiden arjen sujuvuuteen, kun avustaja tai 

ohjaaja vaihtuu. Osaltaan vaihtuvuus voi olla myös nuorta tukevaa, koska silloin nuori 

ottaa vastuuta omista asioistaan joutuessaan uuteen tilanteeseen.  

 

Työsuhteena avustaminen on erityinen, kun samaan aikaa on oltava saatavilla ja teh-

tävä itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi. Avustajan tulee tuntea nuori niin, että hän 

avustaa oikeissa asioissa sopivasti, opiskelijaa vastuuttaen ja kuunnellen. Työntekijät 

toivat esille, että avustajan tehtävä on korvata kädet ja jalat. Nuoria tulee ohjata avusta-

jan käyttöön ja rohkaista työjohtaja-työntekijäsuhteeseen. Tavoitteena on, että nuori 

saa toimia mahdollisimman itsenäisesti ja on sosiaalisesti tekemisissä ikäkavereiden 

kanssa. Henkilökohtaisesta avustajasta tulee nuorelle herkästi kaverisuhde ja se koet-

tiin kehittämisryhmässä sekä myönteisenä että haastavana, kuten seuraavat esimerkit 

kuvaavat. 

 

 Työntekijä: "Avustaja ja opiskelija jää helposti pariksi. Ollaan niin paljon 

 taka-alalla, et on tilaa ja kannustusta siihen kaverisuhteiden luomiseen. 

 Sehän on kivaa, et se sujuu, ei siinä mitään, mut opiskelijan tulee oppia, 

 niiku myös ikäkavereiden kanssa tulemaan juttuun." 
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 Huoltaja: "Jos henkilökemia ei kohtaa, niin siitä ei tuu yhtään mitään, siitä 

 avustamisesta. Sitte kun kemiat hyvin kohtaa, niin melkein kun  

 vahingossa tulee sitä kaverisuhdetta siihen. Mut ei se mun mielestä, mi

 kään paha asia oo. Kavereita voi olla vaikka minkä ikäisiä." 

 

Voimavarojen tukeminen 

 

Työntekijät toivat esille voimavarojen tukemiseksi aidon kiinnostuksen nuorta kohtaa, 

luottamuksellisuuden, positiivisen palautteen antamisen, huumorin käyttämisen, tuke-

misen ja jaksamiseen kannustamisen. Nuoret tarvitsevat hyväksyvän ja kannustavan 

ilmapiirin koulussa ja asuntolassa, jotta he voivat kertoa asioistaan. Työntekijät vaikut-

tavat omalla asennoitumisellaan, kuinka paljon ovat valmiita nuoria tukemaan. Kehit-

tämisryhmässä työntekijöillä oli vaihtelevia käsityksiä resurssien riittävyydestä. Osassa 

opetusryhmistä työntekijöitä koettiin olevan riittävästi, osassa oli haasteita saada oma 

aika riittämään kaikille opiskelijoille. Kehittämisryhmässä tuotiin esille myös epäilys, 

onko työntekijöillä aina tarvittavaa osaamista tukea nuorta. 

 

 Työntekijä: "Sen kiireen taahan on helppoa mennä piiloon, et jos ei oo 

 halua, kykyä tai tahtoa siihen aitoon kohtaamiseen."  

 

Opiskelijat nähdään vastuullisina omasta hyvinvoinnista ja heidän toivotaan ottavan 

tarvittaessa yhteyttä työntekijää, mikäli voimavarat eivät ole riittävät. Nuorten hyvin-

voinnin huomioiminen edellyttää työntekijältä varhaisessa vaiheessa huomioiden teke-

mistä ja herkkyyttä kysyä, miten asiat ovat, kun huomaa opiskelijan olevan vähän eri-

lainen kuin yleensä. Kehittämisryhmässä tuotiin esille nuoren jaksamiseen vaikuttavat 

elämäntapoihin liittyvät asiat. 

 

 Työntekijä: "Se on se arjen hallinta ja vastuunotto ylipäätään omista  

 voimavaroista, niin se näkyy suoraan siellä opinnoissa eli jos ei oo  

 nukkunut hyvin eikä oo syöny, niin sit on vihainen tai nukahtaa tunnilla. 

 Se kyll kostautuu sitten huonoina opintosuorituksina." 

 

Olen kuvannut aineiston keskeiset tekijät lähiyhteisön ohjauksesta nuoren arjen ja voi-

mavarojen tukena (Kuvio 7.) Kuvioon on kirjattu aineiston pohjalta lähiyhteisön keskei-

set toimijat, kehittämisryhmän keskusteluissa esiin tulleet kirjaamattomat säännöt sekä 

toiminta- ja työtavat ja työnjako. Tämän pohjalta on kehittämisryhmän työskentelystä 
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täsmentynyt ohjauksen tarkoitukseksi nuoren mahdollisimman itsenäisen pärjäämisen 

tukeminen. 

VÄLINEET
Apuvälineiden, avustamisen
ja ohjauksen tarpeen arviointi.
Tiedon siirto
Varhainen tunnistaminen
Opiskelijahuollon yhdyshenkilöt
jalkautuvat ryhmiin ja asuntolaan.KESKEISET TOIMIJAT

Asumisen tukihenkilö
Opiskelijahuollon yhdyshenkilö
Ryhmän ohjaaja
Henkilökohtainen avustaja
Huoltaja

YHTEISÖ
Validia 
Ammattiopisto

TARKOITUS JA KOHDE
Nuoren mahdollisimman itsenäinen 
pärjääminen. 

TYÖNJAKO
Kaikkien toimijoiden  yhteydenpito ja
yhteistyö sekä
tiedon kulun varmistaminen.

Lähiyhteisön ohjaus nuoren 
arjen ja voimavarojen tukena 

SÄÄNNÖT
Nuoren voimavarojen
ja toimintakyvyn huomioiminen.
Hyväksyvä ja kannusta ilmapiiri
Nuoren tunteminen 
Aito kiinnostus
Luottamukselliset suhteet
Nuoren vastuuttaminen

muokattu Toimintajärjestelmä malli
(Engeström)

 

 

Kuvio 7. Lähiyhteisön ohjaus nuoren arjen ja voimavarojen tukena  

 

7.2.2 Nuoren osallisuuden tukeminen 

 

Kehittämisryhmässä nuoren osallisuutta työntekijät mahdollistavat kannustamalla, roh-

kaisemalla ja olemalla luottamuksen arvoisia nuoren pyytäessä apua. Esille tuotiin nuo-

ren osallistuminen vapaa-ajan toimintaan tai muuhun mielekkääseen toimintaan myös 

koulupäivän aikana. Nuorelle tärkeää osallisuudessa on luokkatoverin tai asuntolassa 

asuvan tuki sekä nuorten keskinäinen arvostus toisiaan kohtaan. Opiskelukaverit voivat 

kannustaa osallistumaan toimintaan tai voivat myös estää toimintaan osallistumisen. 

Työntekijät odottavat, että nuoret esittävät toiveita, koska voi olla, ettei osata tarjota 

sellaista, mitä nuoret haluaisivat.  Osaltaan kokemus kehittämisryhmässä oli, etteivät 

kaikki nuoret osallistu vaikka heidän toiveensa mukaista ohjelmaa olisi järjestetty. Huol-

tajilta työntekijät odottavat yhteistyötä ja luottamusta nuoreen. Kehittämisryhmän mu-

kaan nuorta tuetaan omatoimisuuteen sekä nuoren osallistumiselle on annettava riittä-

västi aikaa, joten itsenäinen tekeminen mahdollistuu. 
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Nuorta osallistavaa ohjaustoimintaa työntekijät kuvaavat erilaisten keinojen löytämise-

nä sekä yhteistyön hyödyntämisenä. Yksi nuoren oppimista tukeva ohjauksen muoto oli 

syy-seuraussuhteesta oppiminen, jolla tarkoitettiin oman kokemuksen kautta oppimista. 

Ohjauksen ongelmana voi olla, että joskus nuoria ohjataan liian herkästi siihen, mitä 

heidän pitäisi seuraavaksi tehdä. Kehittämistyöryhmässä esitettiin, että nuorille tulisi 

antaa mahdollisuus omille kokeilulle, jotta nuori löytää oman tavan toimia. Tällöin nuo-

ren puolesta ei tehdä asioita, vaan nuorta kannustetaan ja rohkaistaan oppimaan omi-

en kokemusten karttuessa seuraavan ajatuksen mukaisesti. 

 

 Työntekijä: "Voi olla niin, että nuori löytää sellaisen toimintatavan, että me 

 ei ees osata ajatella niin ja onnistua silti." 

 

Mielipiteen ilmaisuun ja päätösten tekemiseen rohkaiseminen 

 

Kehittämisryhmässä tuotiin esille nuorten eritasoiset valmiudet osallistua palavereissa 

oman mielipiteen ilmaisuun ja asioista päättämiseen.  Nuoret, jotka ovat saaneet elä-

mänsä aikana paljon ohjausta ja tukea sekä tottuneet aikuisten päätöksiin, eivät vält-

tämättä aina automaattista kerro omaa mielipidettä, eivätkä koe kertomista helpoksi. 

Nuorella tulisi olla mahdollisuus valmistautua ennakkoon työntekijän kanssa itseään 

koskeviin palavereihin. Nuoren olisi hyvä kirjata asioita ja tutustua lomakkeeseen, jotta 

hän pystyisi osallistumaan palaveriin joko itsenäisesti tai tuetusti. Palaverin jälkeen 

tulisi olla mahdollisuus keskustella, mistä asioista sovittiin ja miksi niihin päädyttiin. 

Nuoren osallistumisen keinoina nähtiin nuoren itseilmaisuun tukeminen, omista asioista 

päättämisen kannustamiseen sekä palautteen antaminen.  

 

Palautteen antaminen 

 

Kehittämisryhmässä tuotiin esille palautteen antamisen tärkeys pienissäkin asioissa, 

koska se tuntui olevan nuorille tärkeää. Työntekijöiden mukaan pienet positiiviset asiat 

tuottavat iloa: " on kiva paita tai oletpa iloinen tänään." Työntekijät kokivat kasvatuksel-

lisesti vastuun ohjata nuorta hyvää käytökseen ja tarvittaessa antaa nuorelle myös ne-

gatiivisen tai rakentavan palautteen, mikäli siihen on tarvetta. Palautteen ajateltiin 

mahdollistavan luottamussuhteen rakentumista. Palautteen antamisessa tulisi huomi-

oida myös hiljaiset nuoret, jotka eivät varsinaisesti apua tarvitse, eivätkä aina tule kuul-

luksi. Kehittämisryhmän kokemus oli, että usein sanotaan korjaavaa palautetta, kuten 

työntekijä asian ilmaisee seuraavassa esimerkissä. 
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 Työntekijä: "Pois siitä ongelmakeskeisestä vatvomisesta ja vähän hakea 

 sitä positiivisuutta. Kyll me osataan se sanoa, jos jotain pieleen menee. 

 Muistais sen hyvänkin sanoo." 

 

Luottamussuhteen rakentuminen 

 

Kehittämisryhmän mukaan luottamus rakentuu vähitellen eri toimijoiden ja nuoren välil-

le. Mikäli työntekijä on saanut hyvän kontaktin ja luottamussuhteen nuoreen, niin nuori 

saattoi olla halukas kokeilemaan jotain toimintaa, johon hänellä ei ole rohkeutta lähteä 

yksin. Luottamussuhteen onnistumista edistää kontaktin luominen ja yhteydenpito nuo-

reen ja huoltajaan pienissäkin asioissa, jotta tullaan tutuiksi. Nuori tuo esille toiveen, 

että huoltajat voisivat luottaa nuoreen. Nuori arvostaa, että työntekijät kysyvät asioita 

nuorelta itseltään ja kertovat asioista rehellisesti nuorelle, eivätkä ota asioita esille huol-

tajan kanssa, kuten opiskelijan toteamus osoittaa. 

 

Opiskelija: "Sanoo suoraan sille opiskelijalle, miten asiat on, ennen kun 

se huoltaja tulee siihen naaman eteen ja sit alkaa työntekijältä tulla,  

laverrella suunsa puhtaaksi." 

 

Sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

 

Osallistuminen edellyttää sosiaalisia valmiuksia. Nuorten sosiaalisten taitojen vahvis-

taminen nähtiin sekä keinona että osan kanssa nuorista myös haasteena. Asuntolassa 

järjestetään iltaisin vapaa-ajan toimintaa. Kuitenkaan toiminta ei saavuta kaikkia nuoria 

eikä kaikilla nuorilla ole halua tai uskallusta osallistua. Kehittämisryhmässä pohdittiin, 

kuinka voitaisiin ennakoida tai tehdä toimintamalleja, jotta nuoren osallistuminen mah-

dollistuisi. Välttämättä työntekijä ei aina ole paras tuen antaja vapaa-ajan toiminnoissa. 

Nuori toi esille, että luokkatoveri tai asuntolassa asuvan tuki olisi ollut tarpeen ensim-

mäisenä lukuvuonna, jotta olisi tutustunut talon sisäiseen ja ulkopuoliseen toimintaan. 

Tukea toivottiin oman ikäisiltä, jotka nuori kokee vertaisekseen. 
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 Nuori: "Kun mä olin täällä ekaa vuotta, niin mä olin hirveen yksinäinen. 

 Kukaan ei niiku periaatteessa kuuntele tai kysy, et mitä sä teet sun 

 vapaa-ajalla, et mä voisin lähtee sun kaa. Sit toisena vuonna mä  

 rohkaistuin siinä ite ja uskalsin kysyä muilta, et mitä sä teit  

 viikonloppuna?" 

 

 Kehittämistyön tekijä: Mitä työntekijät olisivat voineet tehdä asialle? 

 

 Nuori: "Ei välttis työntekijä, mut luokkatoveri tai joku joka on asunu niiku 

 asuntolassa ja tuntee tän Järvenpään jo entuudestaan. Et ne ottas niiku 

 mukaan ulkopuolisille harrastuksille, kahvitteluun tai muuhunkin." 

 

Ehdotuksena kehittämisryhmässä tuotiin esille sosiaalisen kanssakäymisen ja mo-

kauskurssin järjestämisen, jotta nuoret saisivat kohdata ja keskustella asioista, jotka 

heitä mietityttävät ja saisivat vertaisryhmässä kokemusta, että muillakin nuorilla on sa-

manlaisia ajatuksia. Osalla nuorista voi sosiaalisiin tilanteisiin liittyä pelkoa tai jännitys-

tä, jolloin nuori tarvitsee pitkäjänteistä tukea, kuten työntekijä kuvaa toimintaansa nuo-

ren kanssa. 

 

 Työntekijä: "Mulla on ainakin yksi nuori, joka on varmuuden vuoksi  

 huoneessaan, koska hän pelkää mokaavansa kaverisuhteissa. On  

 turvallisempaa olla omassa luukussa ja kattoa leffoja ja kuunnella  

 musiikkia, niin ei ainakaan mokaa mitään." Mä sain nuoren kuntosalille. 

 Yes. Kesti puoli vuotta, ennen kun hän lähti sinne." 

 

Osallistumista edistää nuoren ja hänen voimavarojen tunteminen, jotta häntä pysytään 

sopivalla tavalla tukemaan. Osallisuutta voisi lisätä tapahtumat, rinnakkaisluokkien ta-

paamiset, jotka edistävät sosiaalista kanssakäymistä ja edistävät tutustumista. Sosiaa-

listen valmiuksien saamisen nuori koki vahvistavan myös itsenäistymisen kokemusta 

toimia itsenäisesti tilanteissa, joihin oli aiemmin tarvinnut avustajan tukea. 

 

 Nuori: "Mä oon kokenut ulkopuolisen harrastuksen hyvänä ja motivoimis

 keinona muihin opiskeluihin. Et tavallaan on myös vahvistanut mua siinä, 

 et mä osaan pyytää apua myös kaupassa ventovieraaltakin, jos mä oon 

 yksin. Koska, joillakin tämän koulun opiskelijoilla ei oo yhtään kokemusta 
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 siitä, et joku ventovieraskin vois antaa jonkun kahvipaketin häthätää..et 

 voi niiku lähtee yksin kaupungille." 

 

Olen kuvannut aineiston keskeiset tekijät lähiyhteisön ohjauksesta nuoren osallisuuden 

tukena (Kuvio 8.) Aineiston pohjalta olen kirjannut lähiyhteisön keskeiset toimijat, kehit-

tämisryhmän keskusteluissa esiin tulleet kirjaamattomat säännöt sekä toiminta- ja työ-

tavat ja työnjakoon liittyviä asioita. Tämän pohjalta on kehittämisryhmän työskentelystä 

täsmentynyt ohjauksen tarkoitukseksi nuoren kuulluksi tuleminen ja osallistuminen it-

seään koskevaan päätöksentekoon. 

 

 

 

VÄLINEET
Sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen
Ryhmäytymistä ja osallistumista 
tukeva työskentely 
Tapahtumien järjestäminen
Vapaa-ajan toimintaan osallistuminen
Mielekkään tekemisen löytäminen
Ennakoiva työskentely 
esim. hojks-valmistautuminen

KESKEISET TOIMIJAT
Asumisen tukihenkilö
Opiskelijahuollon yhdyshenkilö
Ryhmän ohjaaja
Henkilökohtainen avustaja
Huoltaja, Nuoret

SÄÄNNÖT
Ei tehdä  nuoren puolesta, ei anneta valmiita
ratkaisuja. Kokemusten kautta oppiminen.
Palautteen antaminen
Kannustus, rohkaisu
Itseilmaisun ja päätöksentekoon tukeminen
Omatoimisuuden tukeminen
Ajan antaminen itsenäiselle tekemiselle 
Luottamussuhde

YHTEISÖ
Validia
Ammattiopisto

TARKOITUS JA KOHDE
Nuori tulee kuulluksi ja osallistuu
itseään koskevaan päätöksentekoon
ja toimintaan.

TYÖNJAKO
Lähiyhteisö tarjoaa nuorelle  sopivia
osallistumisen mahdollisuuksia
Nuorten keskinäisen tuen 
mahdollistaminen

Lähiyhteisö
nuoren osallisuuden tukena

muokattu Toimintajärjestelmä malli
(Engeström)

 

Kuvio 8. Nuoren lähiyhteisön ohjaus nuoren osallisuuden tukena  

 

7.2.3 Nuoren tulevaisuuden suunnittelun tukeminen 

 

Kehittämisryhmässä tuotiin esille, että tulevaisuuteen tähtäävä suunnittelu tulisi aloittaa 

jo opintojen alkaessa, jotta nuori pystyy vähitellen hahmottamaan, miten haluaisi tule-

vaisuuden rakentuvan. Työntekijät voivat olla avaamassa erilaisia näkökulmia tulevai-

suuden vaihtoehdoista nuorelle ja huoltajalle. Heillä ei välttämättä ole aina riittävästi 
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tietoa eri vaihtoehdoista tulevaisuutta suunnitellessa, kuten huoltaja kuvaa, ettei aina 

edes tiedä, mitä kaikkea pitäisi tietää. 

 

 Huoltaja: "Kyllä tässä huoltajana tuntuu, kun on tämmösen vammasen 

 lapsen huoltaja, niin että yhteiskunta luulee et me niiku tiedetään jo kaikki, 

 vaikka ei tiedä yhtään mitään. Se on niiku hyppäisi ihan tuntemattomaan. 

 Sit on, että ettek te tämmösestä tiedä tai näin, mut kun ei osaa edes  

 kysyy." 

 

Työntekijät rohkaisevat nuorta käyttämään kaikkia palveluita esimerkiksi sosiaalityön-

tekijän ja uraohjaajan opiskelunaikaisten tai - jälkeisten tukipalveluiden saamiseksi. 

Nuorella tulisi olla mahdollisuus tutustua erilaisiin tukimuotoihin, asumisen vaihtoehtoi-

hin ja eri työympäristöihin. Kehittämisryhmässä tuotiin esille, että nuorten toiveiden 

esiin saaminen voi parhaimmillaan kannustaa nuorta opiskeluissa. Nuoret ovat vas-

taanottavaisia tulevaisuuden suunnitteluun yksilöllisesti eri vaiheissa opintojaan. 

 

 Työntekijä: "Se on motivointia, että avaa vähän näkökulmia tulevaan ja 

 työelämään, niin ehkä löytää tsemppiä siihen opiskeluunkin... et mä  

 haluun tällaisia juttuja ja sen eteen pitää tehdä töitä, et sinne pääsee. 

 Kaikki ei siihen heti pysty, mut osa on siihen aika valmiita jo ekanakin 

 vuonna.  

 

Huoltajilta odotetaan, että he eivät tekisi nuoren puolesta päätöksiä, vaan nuorella on 

mahdollisuus vaikuttaa valintoihin, jotta tulevaisuudesta tulee nuoren näköinen. Nuoren 

lisäksi vanhemmat tarvitsevat keskustelua nuoren mahdollisuuksista. Kehittämisryh-

mässä tuotiin esille, ettei huoltajilla välttämättä ole aina realistista käsitystä nuoren 

mahdollisuudesta ja kyvystä opiskella. Oppitunneilla saattaa näkyä isoja haasteita ja 

konkreettisena ehdotuksena tuotiin esille, että huoltajan tulisi nähdä, mitä nuori joutuu 

kohtaamaan, vaikka hänen omat resurssit tai valmiudet eivät ole riittävät opiskeluun. 

 

 Työntekijä: "Joku vaan saattaa olla väärällä linjalla perheen painostuksen 

 takia, eikä pääsekään tekemään sitä mikä kiinnostais tai sopis paremmin, 

 koska koti painostaa et susta nyt pitää tulla tällainen ja siihen ammattiin." 

 

Nuorille tulee antaa lupa haaveilla, vaikka aina ajatukset eivät olisi ihan realistisia. Tär-

keää on saada itse huomata omien kokemusten kautta omat rajansa sekä tunnistaa 
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vahvuutensa. Nuoren on tärkeä päästä tutustumaan eri linjojen toimintaan, jotta hän 

pääsee eteenpäin omin valintojen tekemisestä. Työntekijöiden kokemuksissa oli, että 

kun nuori oli saanut tutustua alaan, johon hänen motoriset taitonsa eivät riittäneet, niin 

kokemuksen myötä nuori pystyi uudelleen suuntamaan tavoitteensa. Lähiyhteisön kan-

nustus, kuuntelu, haaveiden pilkkominen pieniin tavoitteisiin ja konkreettiset teot autta-

vat nuorta löytämään oma tavan rakentaa tulevaisuuttaan. Nuori toi esille, että on löy-

dettävä realistiset tavoitteet, jolloin voi sitoutua opiskeluun. Nuoret voisivat tukea toisi-

aan vaihtamalla kokemuksia ja valmistuvat opiskelijat voisivat tukea aloittavia sekä 

selvittää opiskeluun liittyviä asioita. 

 

 Opiskelija: "Et se niiku autto, kun valmistuvat opiskelijat sano, että he 

 eivät sitä linjaa suosittele pyörätuolille." 
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8 Lähiyhteisön ohjaustoiminnan ydintekijät 

 

Ohjaustoiminta 

 

Kehittämistyöni tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät tukevat nuorta oman elämän 

suunnittelussa ja kuinka lähiyhteisön ohjaustoimintaa tulee kehittää.  Nuoret kuvasivat 

oman elämän suunnittelua facebook ryhmässä. Nuorten tuottaman aineiston pohjalta 

kehittämisryhmässä pohdittiin nuoren oman elämän suunnittelua tukevaa ohjaustoimin-

taa. Kehittämistyössäni lähiyhteisön ohjaustoiminnan ydintekijät olivat nuoren arjen 

sujuvuuden ja voimavarojen tukeminen sekä nuoren osallisuuden tukeminen oman 

elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa. 

 

Lähiyhteisön merkityksen esiin nostaminen ja yhteisen työskentelyn vahvistaminen on 

oppilaitoksessa uudenlaisen yhteisöllisen, opiskelijakeskeisen työn rakentamista. Työn-

tekijöiltä odotetaan, että heillä olisi aikaa nuoren ja huoltajien kuuntelemiseen, jotta 

nuoren kokonaistilanne hahmottuu sekä arjen haasteisiin löydettäisiin keinoja. Lähiyh-

teisön työntekijöiltä odotetaan monialaista yhteistyötä eri toimijoiden väillä sekä nuoren 

ohjaamista eri palveluihin. Lähiyhteisön rooli on olla nuoren saatavilla ja tukea hyvin-

vointia sekä kannustaa nuorta oman elämän suunnittelussa. Huoltajilta odotetaan, että 

he ovat yhteydessä lähiyhteisön kanssa, jotta kaikkien toimijoiden välillä on luottamus-

suhde ja syntyy realistiset käsitykset nuoren mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Nuo-

rilta itseltään odotetaan omaa aktiivisutta omien valintojen tekemiseen ja asioiden hoi-

tamiseen sekä sitoutumista sovittuihin asioihin. Tärkeää olisi, että nuori löytää lähiyh-

teisöstä luotettavia aikuisia, joiden puoleen hän voi kääntyä, kun tarvitsee tukea asioi-

den selvittelyyn tai omaan jaksamiseen. Myös luokan tai asuntolan nuoret muodostavat 

tämän kehittämistyön pohjalta oman verkoston ja opiskelijoiden keskinäinen yhteistyö 

ja arvostuksen saaminen voivat eheyttää nuoren oman elämän suunnittelua.  

 

Ohjaus nuoren arjen sujuvuuden ja voimavarojen tukena 

 

Nuorten vastauksissa esille nousi tavallisen ja normaalin arjen mahdollistuminen. Osal-

la nuorista arjessa selviytyminen edellyttää apuvälineitä, henkilökohtaista avustamista 

ja ympäristön esteettömyyttä. Esteettömyys voidaan nähdä laajasti sisältäen fyysisen, 

sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden. Osa nuorista tarvitsee kannustusta ja roh-

kaisua sosiaalisiin suhteisiin, toimintaan osallistumiseen sekä itsensä ilmaisuun ja pää-

töksentekoon. Arjen sujuvuutta edistää, kun laitteet toimivat ja tarvittavat tukitoimet on 
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järjestetty nuoren tarpeita vastaavasti. Kehittämisryhmä kuvasi nuorten arjen ohjausta 

yhdessä tekemisenä, jolloin molemmat toimivat vastavuoroisesti ja oppimiskokemus 

sekä asiantuntijuus jakautuvat.  

 

Keskeistä ohjauksessa on lähiyhteisön työntekijöiden tiedon siirron varmistaminen 

opiskelijan tuen ja ohjauksen sekä voimavarojen riittävyyden tukemiseksi. Konkreettisi-

na toimintoina esiin nostettiin varhaisen tunnistamisen huomioiminen ja lähiyhteisön 

työntekijöiden jalkautuva työtapa ja säännöllinen yhteydenpito eri toimijoiden kesken.  

Lähiyhteisön ei tarvitse rakentua aina kaikkien toimijoiden varaan, vaan nuoren omien 

tarpeiden mukaan joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. Kehittämisryhmä koki 

tarpeelliseksi tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyössä edelleen kehitet-

tävää on lähiyhteisön työntekijöiden ja nuoren keskinäisen informaation rakentuminen, 

jotta kaikilla toimijoilla on välttämättömät tiedot tuen ja ohjauksen tarpeista. 

 

Lähiyhteisön työntekijät haluavat toimia nuoren kanssa asiakaslähtöisesti ja kuntoutuk-

sellisesti. Asiakaslähtöisyys tuli esille puheessa, kun eri ammattilaiset keskustelivat, 

kuinka nuoren kanssa tehdään arviointia tuen ja avustamisen tarpeista sekä missä 

toiminnoissa nuori pärjää itsenäisesti. Yhteistä puhetta toivottiin lisää nuoren lähiyhtei-

sön toimijoiden välille, jotta kaikilla toimijoilla olisi samat tiedot. Tällöin jokainen toimija 

edistää nuoren toimintakykyä niissä asioissa, joihin nuori itse kykenee. Asiakaslähtöi-

sessä työskentelyssä merkityksellistä on asiakkaan oman mielipiteen kuuleminen ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Kehittämisryhmässä tuli esille, että työntekijä 

saattavat toimia pelkästään sen tiedon varassa, jota nuori hänelle kertoo. Tällöin voi 

syntyä tilanteita joissa nuoren parhaaksi toiminut työntekijä ei aina toimikaan toiminta-

kykyä edistäen, koska hänellä ei ole riittävästi työryhmässä saatua tietoa.  

 

Ohjaus nuoren osallisuuden tukena oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa 

 

Ohjauksessa keskeistä on luottamussuhteen rakentaminen ja nuoren elämän ymmär-

täminen sekä asioiden salliminen normaalirajoissa. Nuorelle annetaan mahdollisuus 

oppia tekemään asioita omalla tavallaan, jotta elämästä rakentuu nuoren näköistä. Oh-

jauksessa nuori on oman elämänsä paras asiantuntija, jolloin jokainen nuori nähdään 

ainutkertaisena yksilönä. Kehittämisryhmässä tuotiin esille, ettei työntekijöiden tai huol-

tajien tapa toimia ole ainut oikea, vaan ohjaukseen kuuluu nuoren itse kokeileminen ja 

tekemällä oppiminen. Lähiyhteisö vahvistaa nuoren osallisuutta tukemalla omatoimi-

suuteen, antamalla riittävästi aikaa, luottamalla nuoreen, huomioimalla onnistumiset ja 
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antamalla palautetta. Nuoren osallisuuden vahvistamiseksi kaivattiin opiskelijoiden 

keskinäistä tukea ja kokemusten jakamista. Nuoret toivoivat tukea valmistuvien opiske-

lijoiden taholta aloittaville opiskelijoille, asioiden selvittämistä opiskelijoiden toimesta 

opiskeluun ja vapaa-ajan toimintaan liittyen.  

 

Nuoren tulevaisuuden suunnittelussa keskeisenä nousi esille realististen tavoitteiden 

asettaminen huomioiden nuoren haaveet sekä rajoitteiden ja vahvuuksien tunnistami-

nen. Ohjauksella voidaan avata nuorelle ja huoltajalle tulevaisuuden näköaloja ja tarjo-

ta erilaisia vaihtoehtoja. Tulevaisuuteen suuntaava keskustelu tulisi aloittaa jo opintojen 

alkaessa, jotta nuorelle jää riittävästi aikaa asioiden pohtimiseen.    

 

Pohdittavaksi kehittämisryhmän työskentelystä jäi, voiko ohjaus olla liian työntekijäläh-

töistä vai voisiko ohjaus olla tavallisen arjen toteuttamista yhdessä nuoren kanssa, jotta 

nuoren ilmaisema "normipäivä" toteutuu. 

 

 "Normielämää, en pysty tarkoin kuvailemaan,  

 koska elän päivä kerrallaan." 

 

Olen kuvannut keskeisimmät lähiyhteisön ohjaustoiminnan ydintekijät seuraavassa 

kuviossa, joka kokoaa yhteen työni keskeiset tuotokset. Kehittämistyön mukaan, ohja-

uksessa on huomioitava nuoren arjen sujuvuuden ja voimavarojen ja osallisuuden edis-

täminen oman elämän suunnitteluun. Arjen sujuvuutta edistää lähiyhteisön toimijoiden 

tiedon siirron varmistaminen, apuvälineiden toimivuus sekä oikeissa asioissa avusta-

minen ja ohjaus.  Voimavaroja edistää hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin luominen 

ja aito kiinnostus nuoren asioihin, luottamussuhteen rakentuminen, varhaiset tukitoimet 

sekä jalkautuvat nuorta lähellä olevat työskentelytavat. Nuoren osallisuutta oman elä-

män suunnitteluun voidaan edistää rohkaisemalla nuorta mielipiteen ilmaisuun ja pää-

töksentekoon, antamalla myönteistä palautetta sekä vahvistamalla sosiaalisia suhteita. 

Tämän kehittämistyön pohjalta nuoren ohjauksessa tavoitteena on nuoren itsenäisty-

minen ja mahdollisimman itsenäisen ja tavallisen arjen toteutumisen tukeminen (Kuvio 

9). 
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Kuvio 9. Lähiyhteisön ohjauksen ydintekijät 
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9 Kehittämistyön pohdinta ja arviointi 

 

9.1 Ohjaus ja monialainen yhteistyö nuoren tukena 

 

Kehittämisryhmän mukaan onnistunut ohjaus edellyttää luottamussuhdetta ja sen tulisi 

rakentua muutoinkin kuin virallisissa yhteyksissä, jotta vaikeitakin asioita olisi mahdolli-

suus ottaa puheeksi, jos siihen tulee tarvetta. Työntekijät toivat esille, ettei luottamus-

suhteen rakentaminen nuoren kanssa ole aina helppoa ja se voi vaatia aikaa. Luotta-

mussuhdetta saattaa edistää, jos työntekijä löytää nuorelle merkityksellisen asian, joka 

nuorta itseään kiinnostaa. Luottamusta rakentava asia voi olla mikä tahansa josta syn-

tyy luonteva alku luottamuksen rakentumiseen. Tällöin työntekijän ja nuoren on hel-

pompi keskustella vaikeistakin aiheista. Kallio ym. (2013: 80) toivat tutkimuksessaan 

esille, etteivät pojat halunneet ensin kertoa pelaamisestaan lainkaan, koska olettivat, 

että siihen suhtaudutaan moralisoivasti. Asenne kuitenkin muuttui, kun heiltä kyseltiin 

suosikkipelien nimiä ja tapahtumia pelissä. Kun lapselle puhuttiin tärkeistä asioista en-

sin, niin sen jälkeen he olivat halukkaita käsittelemään arkojakin asioita.  

 

Kehittämisryhmän mukaan palautteen antaminen nuorelle tapahtui luontevasti arjen 

hetkissä. Työntekijät olivat huomanneet positiivisen palautteen antamisen opiskelijoille 

merkitykselliseksi. Positiivisia asioita tulisikin sanoa enemmän ja huomioida myös nuo-

ret, jotka eivät juurikaan tarvitse ohjausta tai avustusta. Kehittämistyössäni luottamus-

suhteen koettiin rakentuvan myös tilanteissa, joissa työntekijä antoi negatiivista tai ra-

kentavaa palautetta. Turvallisessa suhteessa asiakas luottaa työntekijään myös silloin, 

kun asiat eivät suju suunnitellusti tai niistä ei olla yhtä mieltä. Hyvään yhteistyösuhtee-

seen liittyi kokemus, että asiat sai sanoa suoraan. (Laitila 2010: 86 - 87.) Omassa työs-

säni sekä nuoret että monialaisen kehittämisryhmän jäsenet toivat esille suoran ja re-

hellisen palautteen antamisen. Kehittämisryhmässä tuotiin esille, että asioista puhumi-

nen suoraan syvensi nuoren ja työntekijöiden luottamussuhdetta. 

 

Kehittämisryhmä toi esille aidon kiinnostuksen nuoren asioihin sekä kannustamisen 

pienissäkin asioissa. Samoin (Salovaara - Honkonen 2008: 8-9) kuvaavat nuorten 

kanssa toimimista aitona läsnäolona. Ohjaaja kehuu, kiittää ja kannustaa nuorta pienis-

täkin onnistumisista. Ohjaajan tehtävä on antaa mahdollisimman paljon myönteistä 

palautetta nuoren tekemisistä ja onnistumisista. Kokemus myönteisen palautteen saa-

misesta antaa nuorille valmiuksia antaa myönteistä palautetta muille. Ohjaaja antaa 

tarvittaessa korjaavaa palautetta nuoren tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Nuor-
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ten kanssa toimiva aikuinen joutuu sietämään sitä, että nuori toisinaan kohdistaa aikui-

seen negatiivisia tunteita ja purkaa tunnereaktioitaan häneen. Nuoren tunnepurkauk-

sen vastaanottaminen ei ole aikuiselle helppoa, mutta siinä auttaa ymmärrys, ettei 

hyökkäys ole henkilökohtainen.  

 

Oppilaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että hyvinvointipalveluiden ohjauk-

sen ongelmana on ohjausprosessin aikana syntyvät erilaiset toimintatavat ja työnteki-

jöiden erilaiset näkemykset sekä työnjaon epäselvyys ohjauksessa. Yhteisöön kuulu-

minen nähtiin tutkimuksessa merkityksellisenä. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi esille tuo-

tiin työntekijöiden osallistumisen tärkeys yhteisiin tapahtumiin ja tekemiseen. (Hirvi 

2003: 37, 48.) Nuoren osallisuuden tunnetta vahvistaa, kun nuori tuntee pätevyyttä ja 

voi pitää omaa rooliaan yhteisössä merkittävänä. Yhteisön näkökulmasta osallisuuden 

edellytys on, että yksilö tunnustetaan täysivaltaiseksi jäseneksi. Pelkkä nuorten huomi-

oiminen ei riitä, heidän ääntään on kuultava. Toiminta ei saisi pysähtyä pelkästään kuu-

lemiseen, vaan sanoilla tulisi olla merkitystä myös teoille. (Gretchel 2008: 245; Kiila-

koski 2008: 73.) Kehittämistyössä kehittämisryhmän mukaan nuorten osallisuutta voi-

daan edistää kannustamalla nuoria osallistumaan vapaa-ajan toimintaan. Työntekijöillä 

tulisi olla mahdollisuus osallistua nuoren kanssa yhteiseen tekemiseen myös koulupäi-

vän aikana. Nuorelle tärkeää osallisuuden kokemuksessa oli luokkatoverin tai asunto-

lassa asuvan tuki. 

 

Kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutusajattelu on vahvistunut ja siirtynyt kohti yksi-

lön sisäistä kasvua ja ennaltaehkäisyä. Yksilöllisessä kuntoutuksessa korostetaan asi-

akkaan omaa aktiivista roolia ja oikeutta tulla kuulluksi sekä osallistua päätöksente-

koon. (Miettinen 2011: 266 – 267.) Kehittämisryhmässä käytiin keskustelua, että osa 

nuorista tarvitsee tukea mielipiteen ilmaisuun, kuulluksi tulemiseen palavereissa ja toi-

mimiseen erilaisissa verkostoissa. Kaikilla opiskelijoilla ei ole kokemusta päätöksente-

osta tai tietoa, miten voisivat vaikuttaa asioihin. Tämä edellyttää työntekijältä luotta-

muksellisen suhteen rakentumista nuoren kanssa, jotta nuori oppii kertomaan toiveis-

taan ja tekemään valintoja sekä päätöksiä. Ahposen tutkimuksen (2008: 152) mukaan 

päätöksenteko voi olla välillä vaikeaa, koska se riippuu siitä, mihin vammainen henkilö 

on tottunut. Jos on tottunut siihen, että joku muu tekee päätökset, niin ei voi olettaa-

kaan, että nuori pystyisi tekemään yhtäkkiä ratkaisuja. Erikssonin (2008: 24) vammais-

ten arkea ja itsemääräämistä kuvaavassa tutkimuksessa vammaisten henkilöiden kan-

nalta ei ollut yhdentekevää, oliko heidän mielipiteensä ja toimintansa rajattua arkielä-
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män sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa vai oliko heidän mahdollista päättää itse te-

kemisistään. 

 

Nuoren lähiyhteisön toimijat voivat olla suojelevia tai muuten toimia siten, että riippu-

vuus heistä lisääntyy, mikä voi vähentää tunnetta itsemääräämisestä ja siten ehkäistä 

mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä. Jos läheisten asenteet ovat aliarvioivia, 

yksilöllä voi olla vaikeuksia saavuttaa sosiaalista kompetenssia. (Eriksson 2008: 90.) 

Kehittämisryhmässä tuotiin esille nuorten kertomia kokemuksia, etteivät huoltajat luota 

heihin riittävästi ja pitävät vamman vuoksi heitä ikätasoaan nuorempana. Myös yhteis-

työtä huoltajien kanssa toivottiin enemmän ja sen toivottiin olevan vastavuoroista sekä 

nuoren itsenäistymistä tukevaa. Yhteyttä otetaan herkästi kun ollaan huolissaan, kui-

tenkin yhteydenottoa positiivisista asioista ja nuoren edistymisestä tarvittaisiin enem-

män, jotta luottamus nuoreen lisääntyy.  Nuoren siirtyminen opiskelemaan tai asumaan 

on kasvuprosessi myös huoltajille. Kyse ei ole pelkästään nuoren itsenäistymisestä, 

vaan huoltajatkin saattavat tarvita tukea uudessa elämänvaiheessa. Vaikeavammais-

ten nuorten aikuistumista koskevassa (Ahponen 2008: 12) tutkimuksessa todetaan, 

että nuorelta odotetaan itsenäistymistä. Vammainen nuori tarvitsee tukijoukkoja selviy-

tyäkseen tästä tehtävästä. Vamman vuoksi nuori ei ehkä pysty hallitsemaan kehoaan 

tai on henkisesti avuton. Syntymästään saakka vammainen elää tavallisesti lapsuut-

taan ja nuoruuttaan muita kauemmin.  

 

Kehittämistyössäni tuotiin esille, että nuoren ja mahdollisesti myös huoltajan kanssa 

tulevaisuuden suunnittelu tulisi aloittaa jo opintojen alkaessa. Nuorten kokemuksia las-

tenkodissa (Huuhilo 2012: 48) tutkimuksessa lähellä täysi-ikäisyyttä olevat nuoret toivat 

esille, etteivät he saaneet riittävästi tietoa tulevaisuudesta ja itsenäistymisestä. Tule-

vaisuuden ajattelun toivottiin herättävän nuorissa toiveita ja mahdollisuuden tunnistaa 

omat rajansa ja mahdollisuutensa. Nuorilla tulee olla lupa haaveilla ja työntekijän tehtä-

vänä on pilkkoa tavoitteita pieniin osiin ja löytää yhdessä nuoren kanssa realistisia ta-

poja toteuttaa nuoren näköistä tulevaisuutta. Tulevaisuuden rakentaminen sosiody-

naamisessa ohjauksessa (Peavy 2004: 96) mukaan nähdään varsin tärkeänä, koska 

sillä voi olla motivoiva voima. Ajattelun mukaan ensinnäkin tulevaisuus on kuviteltava, 

jotta sen toteutuminen on mahdollista. Kun henkilö pystyy kuvittelemaan tulevaisuuden, 

niin hänen on haluttava sitä, johon liittyy henkilökohtaisia merkityksiä ja alkaa teke-

mään asioita, jotka ovat tarpeen tavoitteiseen pääsemiseen. Vaikka tulevaisuuteen 

liittyy realistisuus ja todellisia rajoituksia on olemassa, niin myös ohjaajat tekevät hel-
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posti virheen, että ovat liian konservatiivisia, kun henkilö yrittää rakentaa haluamaansa 

tulevaisuutta.  

 

Yhteistyö 

 

Kehittämistoiminta rakentuu eri toimijoiden sitoutumisen ja aktiivisuuden varaan. Usein 

toimijoilla on erilaiset intressit ja näkemykset. Jotta kehittämistyössä saavutetaan yh-

teinen ymmärrys, on osallistujien voitava aidosti ja tasavertaisesti osallistua kehittämis-

työhön. (Toikko - Rantanen 2009: 10.)   Työyhteisössä olen saanut avustajilta ja ohjaa-

jilta palautetta, ettei monialaisessa työryhmässä tule aina kuulluksi. Samaan aikaa 

olemme kuitenkin tietoisia, että opiskelijoiden kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa 

olevat työntekijät tuntevat opiskelijan asiat usein paremmin kuin niin sanotusti asiantun-

tijaroolissa toimivat työntekijät.  Kehittämistyössäni tulee esille, ettei yhteistyötä ole 

riittävästi eri toimijoiden välillä, eikä aina tiedetä miten nuoren kanssa toimitaan. Tällöin 

tieto eri toimijoilla oli sirpaleista tai perustui nuoren antamaan informaatioon. Esille tuli 

yhteistyön tekemisen tärkeys kaikkien lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Toisaalta työyh-

teisöstä puutuvat foorumit, jossa tehdään yhteistyötä hyvinvointipalveluiden ohjaajien, 

avustajien ja ohjaajien sekä asumisen tukihenkilöiden välillä liittyen nuoren arjen tuke-

miseen. Tähän ratkaisuksi tarvitaan nykyistä enemmän joustavuutta tiedon vaihtoon eri 

työntekijäryhmien välillä ja opiskelijan osallistumista asian käsittelyyn. Työyhteisön vuo-

rovaikutteisesta viestinnästä ovat kaikki toimijat vastuussa. Soanjärven (2008: 159 - 

160) mukaan keskeisten toimijoiden tulisi olla keskenään yhteyksissä, jolloin tiedon 

tulisi olla jaettavissa näiden toimijoiden kesken. Palveluiden tulisi syntyä siitä tarpeesta, 

jota nuoret viestittävät ja lisäksi tulee ottaa huomioon toimijoiden osaaminen. Osaamis-

ta tulee tarkastella kriittisesti ja pohtia, kyetäänkö tällä verkostolla vastaamaan nuorten 

tarpeisiin vai tarvitaanko verkostoon uusia jäseniä. 

 

Oppilaitoksen hyvinvointipalvelut ja opetustoiminta ovat viime vuosina lähentyneet toi-

siaan ja verkoston osaamista on jo osattu hyödyntää. Edelleenkään verkoston tuotta-

maa jaettua asiantuntijuutta ei osata riittävästi hyödyntää. Nuoren tukitoimet oppilaitok-

sen sisällä sekä ulkopuolella saattavat olla laajoja. Nuoren tarina opetusryhmässä, 

asuntolassa, hyvinvointiohjaajan ja kaupungin terveydenhoitajan vastaanotolla muotou-

tuu erilailla. Oppilaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa (Kopu 2004: 68, 76) tuotiin esille, 

että tukipalveluhenkilöstön mukaan nuoret etsivät aikuista, joka tukee ja ymmärtää. 

Etenkin opiskelijat, jotka ovat muuttaneet toiselta paikkakunnalta kokevat turvattomuut-

ta ja koti-ikävää ja tarvitsevat sen lieventämiseen aikuiskontakteja. Tutkimuksessa esi-



65 

 

  

tettiin yhteistyön lisäämistä asuntolahenkilökunnan kanssa, jotta opiskelijan kokonaisti-

lanne tulisi selvemmäksi ja asioista voitaisiin kantaa yhteinen vastuu.  

Uusi Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö (1287/2013) velvoittaa oppilaitokset ja 

kunnat yhteiseen työhön sekä oppilaitoksessa opiskelija-asian käsittelyyn osallistuvat 

opiskelijan suostumuksella nimetyt henkilöt. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään 

opetusryhmiin ja asuntolaan jalkautuvaa yhteisöllistä työtä sekä palveluohjauksellisen 

työn elementtejä. Tällöin opiskelijahuolto, opetus ja asuntolatoiminta muodostavat eh-

jemmän kokonaisuuden ja matalan kynnyksen palveluverkoston yksittäisen opiskelijan 

tueksi. Toiminnallisen kuntoutusympäristön oppilaitokseen tuo asuntola- ja vapaa-ajan 

toiminta, jota tulisi hyödyntää oppimis- ja kuntoutumisympäristönä nykyistä enemmän. 

 

Merkittävässä asemassa syrjäytymisen ehkäisyssä on oppilashuolto ja oppilaanohjaus, 

joka auttaa nuorta valitsemaan realistisen ja motivoivan urapolun sekä vähentää toisen 

asteen opintojen keskeytyksiä. Lisäksi etenkin heikommassa työmarkkina-asemassa 

olevien nuorten työkyvyn arviointitoimintaa tulisi kehittää sekä tukea nuorten menesty-

mistä työpaikoissa. (Notkola ym. 2013: 77- 78.) Opetus- ja kulttuuriministeriö on aset-

tanut tavoitteeksi, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuutta pyritään las-

kemaan seitsemään prosenttiin vuonna 2014. Nykyinen keskeyttämisprosentti on noin 

kymmenen prosenttia. Opintojen järjestämisen lisäksi toimenpiteenä ehdotetaan opin-

to-ohjauksen ja opiskeluhuollon ennakoivien ja yksilöllisten toimintamallien kehittämi-

nen sekä asuntolatoiminnan kehittäminen ja vapaa-ajan toiminnan tukeminen.  

 

Nuoren tukeminen 

 

Kehittämistyöni mukaan nuoren hyvinvointia voidaan edistää henkilökohtaisella koh-

taamisella ja varhaisilla tukitoimilla ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisella huomioimi-

sella. Nuoren vahvuuksien korostaminen, kannustaminen ja vastuun antaminen kasvat-

tavat nuoren itsearvostusta. Eduskunnan tarkistusvaliokunnan (Notkola ym. 2013: 91 - 

92) nuorten syrjäytymistä käsittelevän julkaisun mukaan koulutus- ja työurien tukemi-

nen, valvottu harrastustoiminta, luottamukselliset ihmissuhteet ja onnistumisen koke-

mukset estävät negatiivisten tapahtumaketjujen muodostumisen. Merkittävää on nuor-

ten itsetunnon ja muiden sisäisten selviytymisresurssien kehittyminen. Tärkeää on ot-

taa huomioon nuorten sosiaalinen konteksti ja ottaa vanhemmat, kaverit, opettajat mu-

kaan interventioihin.  
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Kehittämistyöni tulosten mukaan tärkeää on vahvistaa ja yhtenäistää nuoren lähiyhtei-

söstä opiskeluhuollosta, opetuksesta, asuntolasta ja kotoa saamaansa tukea. Oppilai-

toksen hyvinvointipalveluiden ohjaajien toivotaan olevan lähempänä nuoren arkea, jotta 

työntekijät tulisivat nuorille tutummaksi. Heiltä toivotaan käyntejä luokkiin ja asuntolaan 

säännöllisesti, joka madaltaa nuoren kynnystä mennä juttelemaan. Toimintatavalla 

myös lähiyhteisön työntekijöille mahdollistuu informaation jakaminen. Hyvinvointipalve-

luiden ohjaajat ovat Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä syksystä 2014 jalkautuneet 

osaamisaloittain ja siirtyneet tekemään työtä lähempänä nuorten arkea. 

 

Kehittämistyöni nuorten facebook ryhmän mukaan sosiaaliset suhteet olivat nuorille 

tärkeä voimavara ja tukivat jaksamista. Osa nuorista toi esille myös yksinäisyyteen 

liittyvät ilmaisut, ettei halua olla yksin ja tarvitsee tukea sosiaaliseen osallistumiseen. 

Kehittämistyöhöni osallistuvilla nuorilla oli ystäviä tai läheisiä, joiden kanssa he pystyi-

vät puhua mieltä painavista asioista. Näyttää kuitenkin siltä, että osaltaan yksinäisyy-

den kokemukset ja keskustelutuen vähäisyys liittyvät toisiinsa. Oppilaitoksessa tehdys-

sä tutkimuksessa myönteisenä yhteisöllisyyskokemuksena nuoret kertovat kokemuk-

sistaan, että oppilaitos on ensimmäinen paikka, jossa heitä ei kiusata ja voi olla oma 

itsensä. Tutkimuksessa todetaan, että yhteisöllisyyden kokemusta tulisi vahvistaa, jotta 

nuorten osallistuminen mahdollistuu. Ohjaustyötä vahvistaa opiskelijoiden aktiivinen 

rooli ja oman vastuun ottaminen omista tekemisistään. (Hirvi 2013: 46.) 

 

Harrastuksiin osallistuminen jäsentää arkea ja muokkaa siihen rutiineja ja tottumuksia. 

Harrastusaktiviteettien vaikutukset tuntuvat lisäävän yksilön hyvinvointia. Läheiset tai 

ohjaajat voivat tarjota tukeaan näissä harrastuksissa tai niihin voidaan rohkaista osallis-

tumaan. (Eriksson 2008: 95.) Myös kehitysvammaisten kaveritoiminnassa tärkeää oli, 

että sai saman ikäisen ystävän. Kaveruudessa oli voinut oppia sosiaalisia taitoja ja 

omien ajatusten sekä tunteiden ilmaisemista. (Oulasvirta 2011: 42.) Kehittämistyöni 

mukaan oppilaitoksessa luokassa ja asuntolassa voitaisiin enemmän hyödyntää ja 

vahvistaa opiskelijoiden keskinäistä tukea. Oppilaitoksessa on kehitetty ja ollaan edel-

leen kehittämässä opiskelijoiden Tutor-toimintaa sekä aktivoidaan oppilaskuntatoimin-

taa yhtenä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintana. Lukuvuoden 2014 - 

2015 aikana nuorten asuntolan työntekijät toteuttavat yhteisöllistä työtapaa tekemällä 

nuoriso-ohjauksellista työtä. Työtä tehdään yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa 

jalkautumalla opetusryhmiin, toteuttamalla teemapäiviä ja lisäämällä osallisuutta lisää-

viä toimintoja.  
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Jalavan (2012: 74) tutkimuksessa eri toimijoiden rooleissa on nähtävissä erilaisia yhtei-

söllisiin prosesseihin sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen liittyviä tehtäviä. Tukihenkilön 

ja rinnalla kulkijan rooli oli kaivatuin, erityisesti oppilaitoksen toimijat kokivat nuoriso-

työntekijän panoksen tässä työssä tärkeäksi. Esille nousi nuorisotyöntekijän luonteva ja 

epävirallinen suhde nuoreen, kun vastaavasti oppilaitoksen toimijoiden voidaan nähdä 

edustavan virallisempaa tahoa.  Lisäksi molemmissa nivelvaiheissa – siirtyminen pe-

ruskoulusta toiselle asteelle sekä toiselta asteelta työmarkkinoille – nähdään osan nuo-

rista tarvitsevan henkilökohtaista ohjausta, jotta seuraava elämänvaihe lähtee suju-

maan.   Erilaiset yhteisölliset prosessit, kuten ryhmäytyminen, tapahtumien järjestämi-

nen, vapaa-ajantoiminta ja osallisuuden kentät nähtiin nuorisotyöntekijän luontevina 

toimintoina ja toimintaympäristöinä oppilaitoksessa. Opiskelun alkuvaiheen ohjauksella 

ja ryhmään kiinnittymisellä nähtiin haastatteluissa olevan merkitystä opintoihin sitoutu-

miseen.   

 

9.2 Kehittämistyön pätevyys 

 

Kehittämistyössäni saatiin tietoa nuoren oman elämän suunnittelun keskeisistä tekijöis-

tä ja mitä ohjauksessa tulisi kehittää, joten kehittämistyöni tarkoitus ja tavoite toteutui-

vat näiltä osin. Kehittämistyössäni tuotiin esille ohjauksen ydintekijät. Kuitenkin konk-

reettiset teot lähiyhteisön yhteistyöstä jäivät vaillinaiseksi. Osaltaan toimijoiden keski-

näinen yhteistyö jää yksittäisten työntekijöiden varaan. Hyvien käytäntöjen luomisella ja 

mallintamisella voidaan tukea lähiyhteisön toimintaa. 

 

Luotettavuuspohdinnoissa pyrin ottamaan esille kehittäjänä puolueettomuus näkökul-

man. Olen kehittämistyössäni tuonut esille nuorten sekä kehittämisryhmän tuottamaa 

aineistoa. Hyödynsin nuorten tuottamaa aineistoa kehittämisryhmässä, joten työskente-

ly pohjautui nuorten tuottamaan aineistoon. Facebook ryhmässä tuotettu aineisto oli 

jossain määrin rajallista, koska käytetty menetelmä ei mahdollistanut pitkiä kirjallisia 

kuvauksia. Kysymysten esitestaus auttoi minua täsmentämään kysymysten asettelua 

ja muotoilua. Osa nuorten vastauksista oli melko lyhyitä, joten saadut aineistot eivät 

välttämättä kerro yksityiskohtaisesti nuorten elämästä. Käytyäni aineistoa läpi ja teh-

dessäni sisällön analyysia löysin yhteisiä tekijöitä nuoren oman elämän suunnittelun 

tueksi. Tuloksia ei voi pitää yleistettävinä, kuitenkin yhtäläisyyttä aiempiin tutkimustu-

loksiin on löydettävissä. Kehittäjänä olen tutkimusasetelman tulkitsija, joten on mahdol-

lista, että oma roolini on vaikuttanut tutkimuksen kulkuun (Tuomi - Sarajärvi 2003: 133).  

Kehittämisryhmän työskentelyssä kuvasin ohjaustoimintaa toimintajärjestelmämallin 
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avulla. Malli jäsensi näkemyksiä lähiyhteisön ohjaustoiminnan kehittämisen tarpeista ja 

toi esille ohjauksen ydintekijöitä.  

 

Laadullisen tutkimuksen validiteetin osoittaminen ei ole aivan helppoa. Validiteetti 

osoittaa, miten analyysin käsitteet vastaavat siihen, mitä niiden on tarkoitus osoittaa. 

Tutkimuksessa sisäistä validiteettia on teorian ja käsitteiden looginen suhde toisiinsa 

nähden.  Sisäinen validiteetti kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja asian hallin-

taa. Lisäksi validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen teoreettista ja käsitteellistä määritte-

lyä ja menetelmällisten ratkaisujen tekemistä suhteessa tutkimukseen ja keskinäistä 

yhteen sopivuutta.  Ulkoinen validiteetti kuvaa tehtyjen tulkintojen pätevyyttä ja sen 

osoittamista lukijalle. Validiteettia voidaan tarkastella teoreettisten kuvausten ja empiiri-

sen aineiston välisenä suhteena. (Grönfors 1985: 174; Eskola - Suoranta 1998: 217.)  

Tässä työssä tuloksia on pohdittu aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjalliseen aineistoon, 

jonka myötä on löytynyt yhtäläisyyksiä aiemmin tuotettuun tietoon. Työni käsitteet osal-

lisuus, ohjaus ja oman elämän suunnittelu ovat laajoja käsitteitä, jolloin teoreettinen 

näkökulma asioiden tarkasteluun voi olla moninainen. Luovat ratkaisut ja toimintatutki-

muksellinen lähestymistapa ovat sopineet yhteisöä osallistavaan kehittämistyöhön ja 

aineiston reflektointiin. 

 

Tutkimuksen validius voidaan osoittaa, kun kerrotaan yksityiskohtaisesti kaikki, minkä 

oletetaan helpottavan tutkimuksen arvioimista. Tutkimusraportissa olen pyrkinyt ku-

vaamaan systemaattisesti, miten tutkimus toteutettiin, miten materiaali kerättiin ja ana-

lysoitiin. Olen pohtinut, miten oma roolini ja työyhteisössä tapahtuvat muutokset vaikut-

tavat kehittämiseen sekä kuvannut omaa viitekehystäni työyhteisössä. Toistettavuudel-

la tarkoitetaan, että analyysissä käytetyt luokittelu ja tulkintasäännöt esitetään yksiselit-

teisesti ja toinen tutkija voisi tehdä samat tulkinnat aineistosta. (Eskola - Suoranta 

1998: 217.) Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti on usein korvattu vakuuttavuuden 

käsitteillä. Tutkijan on vakuutettava tiedeyhteisö tekemällä tutkimusta koskevat valinnat 

ja tulkinnat näkyviksi. Tutkimuksen johdonmukaisuus on luotettavuuden osatekijä. Tällä 

tarkoitetaan tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin huolellista ja läpinäkyvää 

kuvaamista sekä aineiston kyllääntymistä. (Toikko - Rantanen 2009: 123–124.)  

 

Empiiriset kytkennät tarkoittavat yhteyttä todellisuuteen ja tulosten tulkinnan välillä. 

Toimintatutkimuksessa tutkimuksen tekijä on tutkittavan ilmiön sisällä, jolloin muodos-

tuu yhteys todellisuuteen. (Anttila 2006: 187.) Olen säilyttänyt alkuperäisilmaisuja kehit-

tämisraportissani, jotta ne kuvaavat asioita joita tutkimukseen osallistujat ovat itse tuot-
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taneet. Toiminta ja sen muutosprosessi perustuvat osallistujien tekemään oman työn 

reflektointiin. Tutkimuksen tekijänä olen mukana yhteisössä, jolloin oma roolini ei ole 

tutkimusluonteen mukaan pelkästään objektiivinen. Toimintatutkimusta kuvataan sub-

jektiivisena ja arvosidonnaisena lähestymistapa, jolloin tutkijan roolina voi olla aloitteel-

lisuus sekä kohdeyhteisöön vaikuttaminen. Kehittämistoiminta on sosiaalinen prosessi, 

jossa kehittäjät osallistuvat toimintaan ja toimijat kehittämiseen. Kaikkien toimijoiden 

sitoutumisen kehittämisprosessiin vaikuttaa aineistojen, metodin ja tuotosten luotetta-

vuuteen. (Eskola - Suoranta 1998: 129–130; Aaltola - Valli 2010: 223.) 

 

Toimintaympäristöt ovat monitahoisia ja ennakoimattomia, jolloin kehittämisprosessia 

ei voi määritellä ennalta. Kehittämistoiminta on refleksiivistä, joka perustuu kehittämis-

toiminnan ja kehittäjän vuorovaikutukseen. Kehittäjä on osa tutkimuskohteesta jolloin 

toiminta ja sen muutosprosessi perustuvat osallistujien tekemään oman työn reflektoin-

tiin. (Toikko - Rantanen 2009, 165; Eskola - Suoranta 1998: 129.) Kehittämisryhmässä 

käytiin vuorovaikutteista keskustelua pienryhmissä sekä ryhmien alku- ja loppukeskus-

teluissa reflektoitiin syntynyttä aineistoa. Kehittämisryhmien välillä työyhteisössä pys-

tyin syventämään omaa ymmärrystä ja arvioimaan kehittämistoimintaa sekä uudista-

maan työyhteisön toimintatapoja. Kevään opiskelijavalintojen yhteydessä tehtiin asun-

tolahaastatteluja sekä selkiinnytettiin asumisen tukihenkilön roolia ja sovittiin asumisen 

yhteyshenkilön roolista.   

 

Toimijalähtöisellä kehittämisellä tarkoitetaan olemassa olevan toimintatavan arviointia 

ja sitä kautta mahdollisuutta toisin tekemiseen. Kriittinen kehittäminen ei perustu etukä-

teen suunniteltuun lopputulokseen. Muutos tuotetaan yhdessä, jotta kaikki mahdolliset 

näkökulmat ja lopputulokset tulevat mukaan keskusteluun. Prosessissa kukaan ei ole 

auktoriteetti, vaan kehittämisen prosessi ja tuotokset tuotetaan demokraattisesti. Asioi-

den tiedostaminen haastaa pohtimaan vallitsevia käsityksiä ja totuuksia. Kehittäminen 

ei johda ehdottomaan totuuteen, vaikka sen tulos olisikin toimiva ja hyvä, vaan kyse on 

jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja reflektiosta. (Toikko - Rantanen 2009:  67,165.) 

 

9.3 Eettiset kysymykset 

 

Tutkimusaiheen ja tutkimuskohteen valinta on jo eettinen kysymys. Osalla nuorista 

erityisopetuksen perusteena olivat fyysiset toiminnan rajoitteet, osalla muut erityisope-

tukset perusteet. En halunnut valita tutkimuskohteeksi mitään erityisryhmää, vaan ta-

voitteeni oli saada näkyväksi nuoren oman elämän suunnittelu vammasta tai erityispiir-
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teistä huolimatta. Itsenäistyminen on nuoruuden kehityskulussa harppaus kohti aikui-

suutta ja nuori tarvitsee tukea tähän kasvuprosessiin. Nuoren lähiyhteisössä on aikui-

sia, jotka edustavat arjen lähiyhteisön tukiverkostoa. Oppilaitoksessa hyvinvointipalve-

luiden ohjaajat tekevät monialaista työtä ja edustavat ammatillisesti eri ammattiryhmiä. 

Huoltajien toivotaan jakavan kasvatuskumppanuus nuoren siirtyessä oppilaitokseen 

opiskelemaan ja asuntolaan asumaan.  Lähiyhteisön toimijoiden yhteistyö ja ohjaus 

tukevat nuorta itsenäistymisen prosessissa. Nuoret toivat esille normaalin ja tavallisen 

arjen toteutumisen. Kehittämistyötä tehdessäni pohdin, onko ohjaus ammattilaisten 

käsite. Ohjauksen tavoitteena kyse on enemmänkin yhdessä kulkemisesta nuoren 

kanssa, jotta nuori löytää yksilöllisen tavan suunnitella omaa elämää. Lähiyhteisön oh-

jauksen tulisi olla kannustavaa, rohkaista nuorta omien mielipiteiden ilmaisuun, päätök-

sentekoon ja antamaan tukea niissä asioissa, jotka nuori kokee merkityksellisinä.    

 

Nuoret valikoituivat tutkimukseen oman kiinnostuksen mukaisesti facebook ryhmään 

ilmoittautumalla. Kehittämisryhmään osallistujat kutsuttiin mukaan kehittämistyöhön eri 

ryhmistä ja eri työntekijäryhmistä. Facebook ryhmän tavoitteena oli saada nuoren ääni 

kuuluviin oman elämän suunnittelussa. Kehittämisryhmässä lähiyhteisön ohjauksen 

kehittämisen tavoitteena oli päästä lähelle nuoren oman elämän suunnittelua ja selvit-

tää, mitä ohjauksessa tulisi kehittää. Kehittämisryhmälle esiteltiin tutkimuksen tulokset 

ennen julkaisua.   

 

Uusitalon 1991 mukaan kehittäjällä on vastuu kohdehenkilöiden anonymiteetistä. Tämä 

aiheuttaa tasapainottelun kohdehenkilöiden anonymiteetin ja kehittämisprosessin 

avoimuuden välillä. (Toikko - Rantanen 2009: 129.) Oppilaitoksen asuntoloiden toimin-

taympäristö on rajallinen yhteisö, kuitenkin riittävän suuri anonymiteetin säilyttämiseksi.   

Olen pyrkinyt noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita, kuten totuudessa pysymistä ja 

luotettavuutta käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Tutkimuskohteen kunnioit-

taminen ja suojaaminen nuoria koskevassa tutkimuksessa on ensiarvoista.  Kehittämis-

työn tekijän eettisenä velvollisuutena on tutkittavien yksityisyyden suojaaminen ja tut-

kimuksen luotettavuuden takaaminen (Eskola - Suoranta 1998: 56). Oma roolini kehit-

tämistyössä on ollut työn kehittäjä. Toimiessani asuntolan esimiehenä olen pyrkinyt 

säilyttämään tutkimuksellisen objektiivisen lähestymistavan ilman ennakko-odotuksia. 

Olen pyrkinyt työssäni avoimeen ja helposti lähestyttävän ilmapiirin luomiseen nuorten 

facebook ryhmässä sekä kehittämisryhmän työskentelyssä hyödyntämällä toiminnalli-

sia menetelmiä.   
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Totuudellisuus pitää sisällään, että tutkimuksen tekijä ei vaikene havainnoistaan, ei 

lisää aineistoon omiaan, asioita ei painoteta tarkoitushakuisesti, tavoitteita ei muuteta 

ilman, että menettely selostetaan ja perustellaan (Anttila 2005: 186). Olen pyrkinyt ku-

vaamaan aineistosta esiin nousseita asioita sekä reflektoinut saatuja tuloksia, jotta ne 

kuvaavat mahdollisimmat tarkasti sen, mitä niiden on tarkoituskin kuvata. Koko tutki-

musprosessiin sisältyi ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kehittämistyössäni 

olen tuottanut kuvauksen nuoren oman elämän suunnittelun ohjauksen ydintekijöistä. 

Tämä hyödyntää lähiyhteisön toimijoita kehittämään omaa työtään sekä tukee asunto-

lassa asuvia nuoria oman elämän suunnittelussa.  

 

Ohjauksen jatkuvuuden varmistamiseksi ja eri toimijoiden välisen yhteistyön selkeyttä-

miseksi ohjauksen tavoitteiden asettaminen ja arviointi tulisi toteuttaa yhdessä nuoren 

kanssa. Tähän toimintaan voitaisiin hyödyntää asiakaslähtöisiä menetelmiä, kuten GAS 

menetelmää (Goal attainment scaling), jota käytetään vaikuttavuuden ja arvioinnin 

apuvälineenä. GAS:n hyötyjä ovat mittarin asiakaslähtöisyys, henkilökohtaisten tavoit-

teiden asettaminen ja mittaaminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arviointi numeeris-

ten pisteiden avulla. (McDougall 2007: 5,11.)  

 

Kehittämistyöni antaa osviittaa, mitä ohjauksessa tulee huomioida, jotta nuoren oman 

elämän suunnittelu, itsenäistyminen ja mahdollisimman itsenäinen elämä mahdollistuu. 

Nuoret eivät tuoneet juurikaan esille ohjaustarpeitaan. Jatkokehittämisen tarpeena voi-

taisiin selvittää nuorten kokemuksia saamastaan ohjauksesta sekä millaisia toiveita 

nuorilla on ohjauksen järjestämiseen. Lähiyhteisön verkostomaisen työskentelyn tueksi 

olisi tärkeä selvittää jaetun monialaisen asiantuntijuuden toteutumista ja sen hyödyn-

tämistä asiakaslähtöisen työtavan vahvistajana. Haasteena on, miten eri toimijoiden 

tiedon siirtyminen varmistetaan ja nuoren osallisuutta lisätään. Ammatillisen oppilaitok-

sen näkökulmasta aika asettaa omat rajoitteet nuoren oman elämän suunnitteluun. 

Yksi tärkeimmistä haasteista lähiyhteisön ohjauksessa on valmistaa nuorta siirtymävai-

heeseen omassa elämässä eteenpäin opintojen ja asumisen päättyessä. 
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Tiedote kehittämistyöstä                                                                                    Liite 1
      
      
      

       
Tiedote kehittämistyöstä  
     
 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus toimii vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien, 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja hyvän arjen puolesta. Erityisoppilaitoksen opiskeli-
joilla on moninaisia tuen ja ohjauksen tarpeita itsenäistymisvaiheessa. Oppilaitoksen 
asuntoloihin muuttavat nuoret tarvitsevat eri toimijoiden tukea matkalla nuoruudesta 
aikuisuuteen.  
 
Olen kehittämässä kevään 2014 ja syksyn 2014 aikana asuntolassa asuvan opiskelijan 
lähiyhteisön ohjaustoimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea nuorta oman elämän 
suunnittelussa.  Olen perustamassa kehittämisryhmää, johon olen kutsumassa mukaan 
asumisen tukihenkilöitä, opiskelijahuollon yhdyshenkilöitä, ryhmän ohjaajia, avustajia, 
nuoria ja huoltajia.   
 
Kehittämistyön viitekehyksenä on nuoren oman elämän suunnittelu, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä lähiyhteisön  ohjaus. Kehittämistyö toteutetaan 
toimintatutkimuksena.  
 
Kehittämistyön ensimmäiseen vaiheeseen kutsun mukaan asuntolassa asuvia nuoria, 
joita varten perustetaan suljettu facebook - ryhmä kahden viikon ajaksi.  Ryhmän tee-
mana on oman elämän suunnitteluun liittyvät aiheet. Kehittämistyön toisessa vaiheessa 
kehittämisryhmä kokoontuu kahdesti keväällä ja yhden kerran syksyllä. Kehittämisryh-
mä kokoontuu kaksi tuntia kerrallaan. Kehittämistyöni tuottaa kuvauksen asuntolassa 
asuvan opiskelijan lähiyhteisön ohjauksesta nuoren oman elämän suunnittelussa. 
 
Kehittämistyön tuloksena tuotetut kirjalliset ja nauhoitetut materiaalit tallennetaan ana-
lyysin tekemistä varten. Yksittäisen henkilöiden nimiä ei tuoda esille kehittämistyön 
kirjallisessa osuudessa ja materiaali hävitetään työn valmistuttua.   
 
Kehittämistyöni liittyy Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen koulutusohjelman 
opintoihin 2013 - 2014. Työskentelen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 
palveluvastaavana. Vastaan asuntolatoiminnasta, henkilökohtaisen avustamisen palve-
luista asuntolassa sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen avustajapalveluista.  
 
 
Lisätietoa kehittämistyöstä: 
 
Jaana Vakkala 
palveluvastaava 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 
Mannilantie 27-29 
04401 Järvenpää 
p. 044 7650 577 
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Suostumuslomake     Liite 2 
       
 
 
 
Suostumus kehittämistyöhön osallistumiseen    

 

Olen saanut kehittämistyöstä tietoa siten, että tiedän kehittämistyön taustan, tarkoituk-

sen ja tavoitteet ja tiedon keräämisen tavat. Minulla on mahdollisuus saada lisätietoja 

kehittämistyön tekijältä. 

 

Osallistumiseni on vapaaehtoista ja voin ilman perusteluja keskeyttää osallistumiseni 

kehittämistyöhön. 

 

Suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena. 

 

 

paikka ja aika   Suostumuksen antaja 

     

paikka ja aika  Kehittämistyön tekijä Jaana Vakkala 
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Facebook ryhmän kysymykset    Liite 3 

 
Nuoren oman elämän suunnittelu - facebook ryhmän kysymykset 

 Osa 1  
Oman arjen suunnittelu ja kuulluksi tuleminen  
 
Avoimet kysymykset 
1. Listaa kolme tärkeää asiaa elämässäsi 
2. Kerro, miksi edellä mainitut asiat ovat tärkeitä? 
3. Mitä teet vapaa-aikana? Mainitse kolme tärkeintä asiaa. 
4. Mihin asioihin olet tyytyväinen elämässäsi? 
5. Mitä taitoja haluaisit oppia seuraavan vuoden aikana? 
6. Mitä teet mielelläsi? 
7. Mitä et tee mielelläsi? 
 
Suljetut kysymykset 
A. Jos voisit jotain muuttaa elämässäsi, niin minkä asian haluaisit olevan toisin? 
B. Muistele, milloin sinua on kuunneltu ja olet saanut vaikuttaa omaa elämää  
koskeviin asioihin? 
C. Onko sinulla kokemusta, ettet ole tullut kuulluksi? 
 
Osa 2  
Itsemääräämisoikeus ja hyvinvointi 
Avoimet kysymykset 
8. Millaista on kertoa oma mielipide? 
9. Mistä asioista päättäminen on sinulle tärkeää? 
10. Mitkä asiat tuottavat sinulle iloa? 
11. Mitkä asiat harmittavat sinua? 
12. Miten huolehdit omasta terveydestäsi? 
13. Mitkä kolme asiaa terveyden ylläpitämiseksi ovat sinulle tärkeitä? 
 
Suljetut kysymykset 
D. Miten toimit, kun jokin asia ei innosta sinua tai on vastenmielinen? 
E. Millaisiin asioihin haluaisit saada enemmän ohjausta? 
 
Osa 3  
Sosiaaliset suhteet ja tulevaisuuden suunnittelu 

Avoimet kysymykset 
14. Tärkeimmät ihmissuhteesi 
15. Kenen kanssa voit puhua, jos sinulla on huolia? 
16. Mistä asioista olet saanut hyvää palautetta? 
17. Mikä olisi parasta, mitä sinulle voisi tapahtua ensi viikolla? 
18. Kerro yksi asia, minkä voisit toteuttaa tänä keväänä? 
 
 Suljetut kysymykset 
F. Jatka lausetta: Vuoden päästä omassa elämässäni tavoitteena on... 
G. Jatka lausetta: Kolmen vuoden päästä omassa elämässäni tavoitteena on... 
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Kehittämistoiminnan prosessi 

 

 

 

Suunnittelu

HavainnointiReflektointi

Reflektointi

Toiminta

Havainnointi

Suunnittelu

Toiminta

Suunnittelu

1. Kehittämistehtävä:
• Mikä tukee asuntolassa asuvaa nuorta oman 

elämän suunnittelussa?
• Toiminta:  Nuorten facebook-ryhmä
• Kohde: Vaikeavammaisten  ja nuorten 

asuntolassa  asuvat nuoret
• Tuotos: kirjallinen aineisto, Excel taulukko

• Tuotos: Ohjaustoiminnan ydintekijöiden kuvaus 
nuoren oman elämän suunnittelussa 

Kehittämistoiminnan prosessi

2. Kehittämistehtävä:
• Miten ohjaustoiminnalla mahdollistetaan 

nuoren oman elämän suunnittelu nuorten 
tuottaman aineiston pohjalta?

• Toiminta: Ryhmätyöskentely 
kehittämisryhmässä

• Kohde: Nuoren lähiyhteisö (asuntolaohjaaja, 
hyvinvointipalveluiden ohjaaja, ryhmän 
ohjaaja, henkilökohtainen avustaja, opiskelija, 
huoltaja

• Tuotos: kirjallinen aineisto ja loppukeskustelun 
nauhoitus ja litterointi.

3.Kehittämistehtävä:
• Ohjaustoiminnan kehittäminen nuoren oman 

elämän suunnittelussa ja odotukset 
lähiyhteisön toimijoille.

• Toiminta: Ryhmätyöskentely 
kehittämisryhmässä
(Toimintajärjestelmämalli)

• Kohde: Nuoren lähiyhteisö (asuntolaohjaaja, 
opiskelijahuollon yhdyshenkilö, ryhmän 
ohjaaja, henkilökohtainen avustaja, opiskelija

• Tuotos: kirjallinen aineisto ja loppukeskustelun 
nauhoitus ja litterointi.

• Arviointi lähiyhteisön ohjaustoiminnasta   
kehittämisryhmässä. 

Reflektointi

Toiminta

Havainnointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Toimintatutkimuksen spiraalimalli                                                                             Liite 4 
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Sisällön analyysi                                                                                                      Liite 5 

1(2) 

 

 

Esimerkki sisällön analyysista 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokat Yläluokat Yhdistetty luokka

Normielämää, en pysty tarkoin kuvailemaan. Normaali arki

Arjessa perhe ja kaverit ovat rakkaita. Arjen ihmissuhteet

Elän sairauksista huolimatta mahdollisimman 

normaalia ja rajoittamatonta elämää.

Mahdollisimman 

normaalia elämää

Musiikki yhtä tärkeätä kuin ilma, jota 

hengittää.

Tärkeät harrastukset

Olen löytänyt itselleni hyvän urheilulajin.

Laitteiden saaminen kuntoon. Toimivat laitteet ja 

apuvälineet

Laitteiden toimivuus

Apuvälineet helpottavat arkea

Osaan kulkea itsenäisesti Itsenäistyminen

Avustajan saaminen mahdollistaa asioita. Avustaminen

Muiden epäilykset pärjäämisestä. Pärjääminen

En tiedä jaksaisinko ilman perhettä ja ystäviä.

Kiva, kun ei tarvitse olla koko ajan yksin.

Ystävät ovat elämän suola.

Samanhenkiset ihmiset 

Kivana kaverina oleminen

Pelaan, chillaan, kuuntelen musaa, käyn 

keikoilla

Olen koneella, urheilen

Hengailen kavereiden kaa

Yleinen häröily, shoppailu

Ihanat ihmiset ympärillä Ilon aiheet

Hauskat avustajat

Pienet arkiset asiat

Yllätykset, onnistumiset

Auringon paiste

Tapahtuu jotain hyvää

Läheisen menetykset  ja sairastumiset Menetykset

Jos voisin palata ajassa taaksepäin, jättäisin 

ne asiat sanomatta, vaikka tiedän äitini 

ymmärtävän etten niitä todellakaan 

tarkoittanut.

Nuorempana otimme äitini kanssa rajusti 

yhteen eli riitelimme useasti

Kouluni on kaukana kodista, enkä voi nähdä 

läheisiä niin usein kun haluaisin.

Luokka-avustajien vähäinen määrä

Jokin asia ei onnistu tai jos toiset luulee et 

joku ei pysty huolehtimaan itsestään.

Pitää lähteä asuntolasta pois.

Haluaisin, etten olisi yksin.

Oppisin sietämään epätietoisuutta

Oppisin kestämään muutoksia.

Epämiellyttävien asioiden kohtaaminen Itsensä arvostaminen

Oppisin arvostamaan itseäni

Perhesuhteet, ystävät 

Pelaaminen, musiikin 

kuuntelu, hengailu, 

shoppailu

Ihanat ihmiset, arjen 

positiiviset asiat

Riiteleminen

Kodin etäisyys, 

Avustajien vähäisyys

Tavallinen arki Nuoren arjen ja 

voimavarojen 

tukeminen

Arjen sujuvuus

Voimavarat

Toimiva arki

Itsenäinen pärjääminen

Sosiaaliset suhteet

Vapaa-ajan viettäminen

Muiden epäilykset, pois 

lähteminen, 

yksinäisyyden 

välttäminen

ItsetuntemusEpätietoisuuden ja 

muutosten sieto

Harmin aiheet
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