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työssä useiden paikallisten toimijoiden kanssa ja sen hallinnoinnista vastasi 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to examine the experiences and views of unem-

ployed young people regarding the individual job coaching implemented in 

the Työhönviejät project in Hämeenlinna 16.12.2013–30.4.2014. The ser-

vice pilot project Työhönviejät was a part of the national Opit käyttöön pro-

ject coordinated by Sosiaalikehitys Oy and financed by the European Social 

Fund. The aim was to develop and pilot new methods to promote employ-

ment for young people and the implementation of the Youth Guarantee. The 

Työhönviejät project was implemented by several local service providers. 

The piloting of the individual job coaching was organized by the 4H Asso-

ciation in Hämeenlinna area. The coaching included helping the young peo-

ple with job and school applications, seeking actual and trial workplaces 

and supporting the young people accessing work or studies.   

 

The theoretical grounds of this thesis are the definition of youth, integration 

of young people into society, the Youth Guarantee, and the services and 

options for the unemployed young people. The aim was to examine what 

kind of expectations and challenges the unemployed young people experi-

enced in accessing employment, what kind of support was provided to them 

during the individual job coaching, and how the support services should be 

developed to enhance the employment opportunities of young people. The 

study material of this thesis is based on the interviews of three young people 

who participated in the individual job coaching pilot project.  

 

The main result of this thesis was that the individual job coaching can pro-

mote employment for young people. The young people need concrete help 

and support in job seeking. The support and encouragement they received 

during job coaching motivated them in job seeking, and the gained contacts 

facilitated accessing employment or trial work period. Promoting the goals 

of the Youth Guarantee requires developing and maintaining versatile ser-

vices for the young people and also multi-sectoral cooperation between the 

different service providers.  
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1 JOHDANTO 

 

Nuorisotyöttömyys, sekä erityisesti keinot nuorten työllisyyden edistä-

miseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat olleet yhteiskunnallisen kes-

kustelun keskiössä vuonna 2013 voimaan astuneen Nuorten Yhteiskuntata-

kuun ansiosta. Opinnäytetyön aiheena teema on tärkeä ja erittäin ajankoh-

tainen. Nuorten parissa työskentelevien toimijoiden panostaminen nuorten 

palveluiden kehittämiseen sekä uudenlaisten nuorten työllistymistä edistä-

vien toimintamallien luomiseen on näkynyt valtakunnallisesti vireänä han-

ketoimintana. Hyvistä käytännöistä tarvitaan tietoa. Nuorisotakuu, nuorten 

työttömyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy on kaikkien nuorten 

kanssa toimivien tahojen yhteinen kansallinen projekti.  

  

Opinnäytetyöni aiheena on tutkia hämeenlinnalaisten, alle 25-vuotiaiden 

nuorten ajatuksia työelämästä sekä kokemuksia Työhönviejät-pilottihank-

keen yksilölliseen työhönvalmennukseen osallistumisesta. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, miten nuorten työllistymistä tukevia palveluita voitaisiin 

kehittää. Työhönviejät-hanke oli Sosiaalikehityksen hallinnoiman Opit 

käyttöön-hankkeen osahanke, jossa tavoitteena oli pilotoida uusia toiminta-

malleja nuorten työllistämisen tueksi. Hankkeen toiminta-aika oli 

16.12.2013 – 30.4.2014 ja mukana oli useita eri toimijoita. Hämeenlinnan 

Seudun 4H-yhdistyksen toteuttaman hankeosuuden toimintamuodot olivat 

yksilöllinen työhönvalmennus sekä työelämätietopiste DuuniNurkka.  

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelemalla 

kolmea Työhönviejät-hankkeen yksilöllisessä työhönvalmennuksessa mu-

kana ollutta alle 25-vuotiasta nuorta. Haastatteluaineisto analysoitiin tee-

moittelemalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa yksilöllisen työ-

hönvalmennuksen hyödyllisyydestä nuorten työllistymisen tukemisessa. 

Opinnäytetyössä tutkittiin millaisia odotuksia ja haasteita nuoret kokevat 

työelämään siirtymisessä, millaista tukea nuoret olivat työhönvalmennuk-

sesta saaneet sekä miten nuorten työllistymistä tukevia palvelumuotoja voi-

taisiin kehittää. Opinnäytetyön teoreettisen pohjan ovat muodostaneet nuo-

ruuden määritelmä, nuoren integroituminen yhteiskuntaan, Nuorisotakuun 

kuvaus sekä työttömän nuoren työllistymistä edistävät palvelut ja vaihtoeh-

dot. Teoriaosan tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvaa siitä yhteiskun-

nallisesta kentästä, jonka puitteissa sekä työttömät nuoret että työhönval-

mennuskokeilu toimivat. 

 

Yksilöllisen työhönvalmennuksen toimintaideana oli nuoren henkilökohtai-

nen tukeminen ja ohjaaminen työnhaussa ja työelämään siirtymisessä. Työt-

tömän nuoren tukeminen edellyttää monialaista palveluohjauksellista yh-

teistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä usei-

den paikallisten toimijoiden kanssa, erityisesti Hämeenlinnan kaupungin et-

sivän nuorisotyön sekä TE-palveluiden kanssa.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Ajatus opinnäytetyön aiheelle tuli joulukuussa 2013, kun silloinen työnan-

tajani Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys tarjosi minulle projektipäällikön 

ja työhönvalmentajan tehtäviä Sosiaalikehitys Oy:n koordinoimassa Työ-

hönviejät-palvelupilottihankkeessa. Olin työskennellyt 4H-yhdistyksellä 

useamman vuoden lasten- ja nuorten ohjaajana yhdistyksen eri toimin-

noissa, kuten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotiloilla. Palvelupilotissa 4H-

yhdistyksen tarkoitus oli toteuttaa nuorten työllistymistä tukevien palvelu-

muotojen kokeilu, jota varten yhdistys palkkasi kaksi työntekijää. Hanke 

vaikutti mielenkiintoiselta ja samalla aloimme yhdessä pohtia opinnäyte-

työn toteuttamista hankkeeseen liittyen.  

 

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen kattava lasten ja nuorten toiminta- 

ja palvelupaletti työllistää vuosittain yli 100 henkilöä. Hämeenlinnan Seu-

dun 4H-yhdistys palkittiin kunniamaininnalla valtakunnallisessa Vastuulli-

nen kesäduuni -kampanjassa vuonna 2013. 4H-toiminnan keskeisin tavoite 

on toiminnan kautta tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä kohti yritte-

liästä ja vastuullista aikuisuutta. Yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja 

ovat monipuolinen kerho- ja harrastetoiminta sekä kierrätys- ja työpajatoi-

minta. Valtakunnallinen 4H-liitto tuottaa runsaasti nuorten työelämätie-

toutta ja yrittäjyyttä edistävää materiaalia ja koulutuksia. 4H on merkittävä 

nuorten työllistäjä myös valtakunnallisella tasolla: Yhdistykset työllistävät 

vuosittain n. 8000 henkilöä. (Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys 2013.) 

 

Työhönviejät-hanke oli Sosiaalikehitys Oy:n rahoittama ja hallinnoima, 

ESR-rahoitteisen Opit käyttöön -hankkeen pilottihanke, jossa tavoitteena 

oli kokeilla ja kehittää uusia toimintamalleja nuorten työllistämisen tueksi. 

Hanke toimi ajalla 16.12.2013–30.4.2014. Hämeenlinnan Seudun 4H-yh-

distyksen toteuttaman työhönvalmennus- ja DuuniNurkka-palveluiden li-

säksi muita Työhönviejät-hankkeen pilotoitavia palveluita olivat Dumela-

koulutuksen järjestämä kulttuurialan Flash-koulutus, Bovallius-Palveluiden 

Työpankin toteuttama työnetsintä-palvelu sekä Hämeen Sininauha ry:n ja 

Etelä-Hämeen Marttojen toteuttamat nuorten parissa toimivien työntekijöi-

den talousohjauskoulutus sekä nuorten talouden- ja arjenhallinnan kurssi 

(Kinnunen 2014, 1). 

 

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen toteuttamassa hankeosuudessa ko-

keiltiin kahta eri palvelumuotoa: yksilöllistä työhönvalmennusta sekä työ-

elämätietopiste DuuniNurkkaa. DuuniNurkan tavoitteena oli lisätä nuorten 

työelämävalmiuksia viemällä työelämätietous tehokkaasti sinne, missä nuo-

ret ovat: oppilaitoksiin. Ajatuksena oli, että lisäämällä nuorten työelämätie-

toutta ja -valmiuksia voidaan helpottaa ja nopeuttaa työelämään kiinnity-

mistä, mikä voi ehkäistä nuorten työttömyyttä ja siten syrjäytymistä. Pää-

yhteistyökumppaniksi valikoitui Koulutuskuntayhtymä Tavastian ammat-

tiopisto. DuuniNurkkaa toteutettiin hankkeen aikana kahdesti viikossa neljä 

tuntia kymmenen viikon ajan. (Kinnunen 2014, 2.) 
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Yksilöllisessä työhönvalmennuksessa työskenneltiin yhteensä 31 nuoren 

kanssa. Tavoitteena oli tukea ja ohjata työttömiä nuoria kohti työelämää yk-

silöllisen työhönvalmennuksen ja ohjauksen avulla. Työhönvalmennuspro-

sessissa nuoren työ- ja elämäntilanne kartoitettiin ja hänen kanssaan käytiin 

läpi työelämän perusasioita, kuten työelämän pelisääntöjä ja työnhaun asia-

papereiden tekemistä. Työskentelyä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Hä-

meenlinnan Kaupungin Etsivän Nuorisotyön ja TE-palveluiden kanssa, joi-

den kautta nuoret pääasiassa ohjautuivat palveluun. Lisäksi nuorten kanssa 

pohdittiin koulutusvaihtoehtoja ja tuettiin yhteishakuasioissa. (Kinnunen 

2014, 11–12.) 

 

Työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen etsimisessä tehtiin yhteistyötä Boval-

lius-Palveluiden Työpankki-hankkeen kanssa. Yhteistyön puitteissa hank-

keen nuorille järjestettiin työhaastattelut, johon valmistautumisessa nuoria 

tuettiin. Yksilöllisessä työhönvalmennuksessa oli aluksi tavoitteena tukea 

nimenomaan ammattiin valmistuneita nuoria työhön siirtymisessä, mutta 

suurella osalla nuorista ei ollut tutkintoa tai opinnot olivat keskeytyneet, 

jolloin työskentelyssä keskityttiin yhteishakuasioihin tai koulutus- ja ura-

mahdollisuuksien selvittämiseen ja työkokeilupaikkojen etsintään. (Kinnu-

nen 2014, 11–12.) 

 

Niitä nuoria, jotka pääsivät töihin tai työkokeiluun, tuettiin aloitusvaiheessa 

ja heitä käytiin tapaamassa työpaikoilla. Nuorille soveltuvien työpaikkojen 

löytäminen oli vaikeaa korkeiden koulutus- ja osaamisvaatimusten sekä ko-

van kilpailun vuoksi.  Tästä huolimatta 25 nuorta työllistyi hankkeen aikana 

joko työkokeiluun tai palkkatyöhön. (Kinnunen 2014, 13.) 

 

3 NUORI – MATKALLA TYÖELÄMÄÄN 

 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön teoreettista viitekehystä. Kahdessa 

ensimmäisessä luvussa määritellään nuoruuden käsitettä sekä nuoren sosia-

lisaatiota yhteiskuntaan modernissa yhteiskunnassa. Lisäksi Nuorisotakuun 

ja nuorisotyöttömyyden yhteydessä käytetty syrjäytymisen käsite valottaa 

osaltaan sitä, mikä merkitys työllä on yhteiskunnassamme. Mikäli sen ei 

nähtäisi ihmisen elämässä keskeisenä toimintana, ei meillä olisi puhetta 

myöskään nuorten syrjäytymisestä.  

 

Nuoren ja yhteiskunnan suhde on jännitteinen, sillä toisaalta modernissa yh-

teiskunnassa korostetaan yksilön valinnanvapautta ja vastuuta, ja esimer-

kiksi koulutusvaihtoehtoja on tarjolla paljon. Toisaalta yhteiskunnan normit 

ja politiikka saattavat vahvastikin ohjata nuorten valintoja ja mahdollisuuk-

sia, eivätkä tarjolla olevat palvelut tavoita kaikkia nuoria. Nuoren oman pai-

kan löytäminen koulutuksessa ja työelämässä voi kiivastahtisessa ja yksilö-

keskeisessä yhteiskunnassa olla haastavaa, mikä osaltaan voi olla syy nuor-

ten työttömyyslukuihin ja syrjäytymiseen.  

 

Viimeisessä alaluvussa esitellään tiiviisti vuonna 2013 käynnistyneen 

Nuorten yhteiskuntatakuun keskeisimmät lähtökohdat sekä tavoitteet, joita 

myös Työhönviejät-hanke oli osaltaan edistämässä.  
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3.1 Nuoruuden määritelmä 

Puhuttaessa nuorista, ei tietenkään voida puhua mistään yhtenäisestä, ho-

mogeenisestä ryhmästä, vaan joukosta hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja 

elämäntilanteissa olevista yksilöistä. Nuorten lähtökohdat, elämänpolut ja 

reitit sekä päämäärät ovat yhtä yksilöllisiä kuin ihmiset itsessäänkin ovat.  

 

Nuorisolain (27.1.2006/72) 1. luvun 2 §:ssä nuoreksi määritellään alle 29-

vuotias henkilö. Nuoruus on kuitenkin hyvin moniulotteinen käsite, jota 

voidaan määritellä hyvin laajalla skaalalla biologisesta, ajallisesta, kehitys-

psykologisesta, juridisesta, sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta 

ja kokemuksellisesta näkökulmasta käsin. Nuoruuden määritelmä on riip-

puvainen kontekstistaan. Karkeasti määriteltynä nuoruus on siirtymävaihe 

lapsuudesta aikuisuuteen, ja sisältää merkittävää biologista, psyykkistä ja 

sosiaalista kypsymistä ja kasvua kohti aikuisuutta. (Nivala & Saastamoinen 

2010, 10–12.) 

 

Tässä opinnäytetyössä nuorella tarkoitetaan nuorisolain mukaisesti alle 29-

vuotiaita. Työhönviejät-hankkeen yksilöllisen työhönvalmennuksen kohde-

ryhmää olivat alle 25-vuotiaat nuoret.  

3.2 Yhteiskuntaan kiinnittyminen ja syrjäytyminen 

Nuoruuden elämänvaiheessa keskeinen teema on yhteiskunnallinen sosiali-

saatio, toisin sanoen yksilön kiinnittyminen yhteiskunnan jäseneksi. Sosia-

lisaatio on koko elämän kestävä prosessi, joka jatkuu myös aikuisuudessa. 

Nuoruudessa kiinnittyminen erityisesti koulutukseen ja työmarkkinoille 

nähdään kuitenkin erityisen tärkeänä sosialisaation osana. (Ek, Saari, Vii-

namäki, Sovio & Järvelin 2004, 24–25.)   

 

Sosioekonominen asema määrittelee vahvasti ihmisen paikan yhteiskun-

nassa. Raunion (2006, 83) mukaan työnteko on yhteiskuntaan integroitumi-

sen normina ja arvona niin vahva, että muita integroitumisen väyliä työkes-

keisessä yhteiskunnassamme on melko vähän. Tämän vuoksi erityisesti 

työttömien nuorten työelämään kiinnittymisen tukeminen ja siten yhteis-

kunnallisen osallisuuden tukeminen erilaisin aktivointitoimenpitein ja ta-

lous- ja työvoimapoliittisin keinoin nähdään olevan tärkein lääke syrjäyty-

miseen ja siitä johtuviin ongelmiin.  

 

Kun nuoruusiän sosialisaatiota tarkastellaan modernisaatioteoreettisen ja 

myöhäismodernin nuorisotutkimuksen valossa, voidaan yleisesti ottaen to-

deta ihmisen elämänkulun ja siten myös nuoruuden muuttuneen. Moderni-

saatiokehityksellä tarkoitetaan yhteiskunnan teollisen vallankumouksen 

myötä tapahtunutta yhteiskunnallista muutosta. Teollistumisen myötä kes-

keiseen asemaan nousi yksilöiden yhteiskunnallisten valmiuksien ja päte-

vyyksien tuottaminen, joihin esimerkiksi koulutuksella pyritään. (Nivala & 

Saastamoinen 2010, 13–15.) 

 

Nuorisotutkijoiden (Baethge 1989, Buchmann, 1989) mukaan teollistumi-

sen myötä tapahtuneen elinolosuhteiden ja elämäntilanteiden eriytymisen 

vuoksi vanhat työhön perustuneet sosialisaatiomallit ovat yksilöllistyneet. 
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Yksilöillä on enemmän valinnanmahdollisuuksia suunnata elämäänsä ilman 

vahvaa perheyhteisöllistä painetta. Yksilökeskeisen elämänmallin vuoksi 

sosialisaation suunta on siirtynyt työhön perustuvasta sosialisaatiosta kulu-

tukseen perustuvaksi sosialisaatioksi, jolla tarkoitetaan abstrakteissa ja yk-

silöllisissä oppimisprosesseissa, kuten koulutuksessa, tapahtuvaa sosiali-

saatiota. (Puuronen, 2006, 150–152.) 

 

Yksilöllisten mahdollisuuksien lisääntyminen lisää yksilöllisen identiteetin 

kehittymistä, mutta heikentää yhteisöllisyyttä. Toisin kuin voisi ajatella, tä-

män teorian valossa yksilön vapaus ja riippumattomuus yhteiskunnasta ei-

vät lisäänny, vaan riippuvuus yhteiskunnallisista instituutioista sekä nk. 

uusavuttomuus lisääntyvät, sillä yhteiskunta ja sen instituutiot määrittävät 

joka tapauksessa nuoren valintojen standardit ja normit. (Puuronen 2006, 

150.) 

 

Ne nuoret, jotka onnistuvat etenemään elämässään näiden perinteisten nor-

mien ja polkujen mukaan, välttyvät suurimmilta yhteiskunnallisilta väliin-

tuloilta. Sen sijaan valtavirrasta poikkeaville reiteille päätyvät nuoret voivat 

olla hyvinkin tiukasti erilaisten järjestelmien ja palveluiden toimenpiteiden 

kohteina. Tällaisena tilanteena voidaan nähdä esimerkiksi nuoren jääminen 

koulutuksen ja työn ulkopuolelle, jolloin nuoren toimeentulo on vahvasti 

riippuvainen yhteiskunnan tukijärjestelmistä, joka taas asettaa tietyt ehdot 

tuen saamiselle, kuten velvoite hakeutua opintoihin, työllisyyspoliittiset toi-

menpiteet ja aktivointi.  (Puuronen 2006, 164–167.) 

 

Gretchel, Paakkunainen, Souto ja Suurpää (2014, 10) kyseenalaistavat yh-

teiskuntamme jäykän instituutiokeskeisyyden. Heidän mukaan erityisesti 

nuorisotakuun näkökulmasta yhä muuttuvassa yhteiskunnassa olisi tärke-

ämpää pohtia, miten yhteiskunnan instituutioiden ja järjestelmien on muu-

tuttava sen sijaan että keskityttäisiin sopeuttamaan nuoret olemassa oleviin 

normeihin ja malleihin.  

 

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen ei välttämättä tarkoita 

nuoren henkilön totaalista disintegraatiota ja syrjäytymistä yhteiskunnasta. 

Ulvinen (2014, 40–42) kyseenalaistaa yksipuolisen, erityisesti poliittisessa 

puheessa ilmenevän syrjäytymis-käsitteen käyttämisen nuorista puhutta-

essa. Hän määrittelee syrjäytymisen viittaavan ”nuoren vastentahtoiseen 

ulosajautumiseen joltakin sosiaalisen yhteisön tai yhteiskunnan elämänalu-

eelta, joka on ennen ollut hänelle mahdollinen” sekä ”toimintakyvyn me-

nettämiseen osa-alueella, jolla on aiemmin ollut toimintakykyinen”.  

 

Syrjäytymisen käsite on moniulotteisempi kuin pelkästään työmarkkinoi-

den ulkopuolelle jääminen. Ulvisen mukaan ihminen on sosiaalinen ja ta-

voitteellinen olento, joka toteuttaa itseään ja tavoitteitaan myös muilla elä-

män osa-alueilla. Työtön ja koulutuksen ulkopuolelle jäänyt nuori voi olla 

hyvin aktiivinen ja osallinen yhteiskunnassa ja muilla elämänsä osa-alu-

eilla. Syrjäytyminen on monisyisempi käsite kuin poliittisessa puheessa an-

netaan ymmärtää, ja riippuvainen kontekstistaan: Mistä henkilöt ovat syr-

jäytymässä? (Ulvinen 2014, 40–42.) 

 



”Mä oon vaan halunnu tehä töitä” – Nuorten kokemuksia työhönvalmennuksesta 

 

 

6 

3.3 Nuorisotyöttömyys ja nuorten yhteiskuntatakuu 

Vuonna 2011 ilman toisen asteen tutkintoa oli Suomessa lähes 110 000 20 

– 29 -vuotiasta nuorta, joista täysin koulutuksen, työn ja työnhaun ulkopuo-

lella, niin sanotusti kadoksissa jopa 25 000 nuorta. Nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy nousi vuonna 2011 pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman 

kärkihankkeeksi. Välineeksi kehitettiin nuorten yhteiskuntatakuu (Nuoriso-

takuu), jolla pyritään takaamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä 

alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, 

työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä 

kun nuori jää työttömäksi. Tavoitteena on tasavertaistaa nuorten kouluttau-

tumista, ja ylläpitää erityisesti nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta työttö-

myyden aikana. Ajatuksena on lyhentää työttömyyden kestoa tarjoamalla 

koulutusta, työtä tai työllistymistä edistävää toimintaa kohtuullisessa ajassa. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 7).  
 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän selvityksen (2012, 6.) 

mukaan nuorten työttömyyteen ovat vaikuttaneet useat eri syyt. Yhteiskun-

nalliset suhdannevaihtelut, lisääntynyt kilpailu sekä talouden rakennemuu-

tokset ovat vaikeuttaneet nuorten työhön kiinnittymistä ja siten lisänneet 

nuorten työttömyyttä merkittävästi. Selvityksen mukaan keskeisin yksittäi-

nen syy nuorten työmarkkinoilta putoamiseen ja syrjäytymiseen on toisen 

asteen koulutuksen puute.  

 

Lisäksi raportissa todetaan, että lisääntyneet terveys- ja mielenterveyson-

gelmat hidastavat nuorten kouluttautumista sekä työelämään siirtymistä 

merkittävästi. Konkreettiset keinot nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn löyty-

vät selvityksen mukaan kehittämällä ratkaisuja kokonaisvaltaisesti sosiaali- 

ja terveyspalveluiden, koulutuspaikkojen sekä oppilashuollon ja opinto-oh-

jauksen riittämättömyyteen sekä viranomaisten vastuualueiden tarkentami-

seen.   

 

Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen lisää yleistä pahoinvointia yh-

teiskunnassa, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä rikollisuutta. 

Syrjäytymisen lieveilmiöt vaikuttavat pitkällä tähtäimellä merkittävästi 

kansantalouteen ja työmarkkinoihin. Lisääntyvä syrjäytymiskehitys johtaa 

käytettävissä olevan työvoiman vähenemiseen sekä työurien lyhentymi-

seen. Nuorten jääminen työmarkkinoiden ulkopuolelle näkyy pitkällä täh-

täimellä suoraan perustoimeentulotuen ja sosiaalietuuksien kustannusten 

nousuna, sekä valtion menettämien verotulojen vähenemisenä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2012, 7.) 

 

Ensimmäisen vaiheen toimenpiteinä vuonna 2012 Nuorten yhteiskuntata-

kuun puitteissa määriteltiin koulutustakuu, jolla taataan jokaiselle perus-

koulun päättävälle toisen asteen jatko-opintopaikka. Koulutustakuun tueksi 

käynnistettiin väliaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma mahdollista-

maan työttömien, ilman toisen asteen koulutusta olevien 17–25-vuotiaiden 

nuorten ammatillisen tutkinnon suorittaminen. Takuun toteutumiseksi edel-

lytetään koulutuspaikkojen lisäämistä niillä alueilla, joilla niitä on vähem-

män. Lisäksi yhteishaussa oppilasvalinnassa etusijalle asetetaan perusope-

tuksen päättäneet sekä ne, joilla toisen asteen koulutusta ei ole. Koulutta-
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mattomien nuorten koulutus on tärkeä tavoite, mutta käytännössä Nuoriso-

takuu tarkoittaa, että jokaiselle työttömälle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-

vuotiaille vastavalmistuneille pyritään kolmen kuukauden sisällä työttö-

myyden alkamisesta osoittamaan työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai 

kuntoutuspaikka.  

 

Toimenpiteissä on huomioitu myös maahanmuuttajataustaiset nuoret sekä 

ammatilliseen että lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen lisäämi-

sellä. Ammattiin tai korkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä tuetaan 

palkkatuella sekä lisäämällä ohjaus- ja valmennuspalveluita. Nuorisopoli-

tiikassa Nuorisotakuuta toteutetaan kehittämällä ja laajentamalla etsivää 

nuorisotyötä sekä vahvistamalla työpajatoimintaa. Yhtälailla tärkeää on li-

sätä nuorten riittävää tukea ja ohjausta niin opetuspalveluissa, TE-

palveluissa kuin kaikissa muissakin nuorten palveluissa. Eri organisaatioi-

den ja palvelujen välistä yhteistyötä lisätään huolehtimalla nuorisolain 7 a 

§:n mukaisesti nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimeenpanosta. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2012, 48–58.) 

 

Nuorisotakuun toimia on sen parin vuoden toiminta-ajan jälkeen sekä kii-

telty että kritisoitu. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportin 

(Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamaki, Harju, Saares, Pulliainen, Ket-

tunen & Piirainen 2014, 248–249) mukaan työttömien ja palveluiden ulko-

puolelle jääneiden nuorten määrä kasvoi hieman Nuorisotakuun ensimmäi-

sen toimintavuoden toimenpiteistä huolimatta vuonna 2013. Luvut eivät ole 

kuitenkaan yksiselitteisesti vertailukelpoisia, sillä Nuorisotakuun toimenpi-

teiden ohella moni muukin seikka vaikuttaa nuorten työttömyyslukuihin.  

 

Alkuvuodesta 2015 julkaistun, kunnille suunnatun arviointikyselyn tulok-

sista ilmenee, että nuorisotakuu ja sen tavoitteet nähdään edelleen tärkeinä 

toteuttaa, mutta painopisteen on tulevaisuudessa oltava sinänsä hyvänä koe-

tun hanketoiminnan ja siitä virinneiden uusien toimintamallien sijaan uu-

sien toimintojen vakiinnuttamisessa peruspalveluihin, sekä palveluiden saa-

tavuuden, joustavuuden sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön ja kehittä-

mistoiminnan tukemisessa. Haasteena on myös taloudellisten resurssien vä-

hyys. (Selkee, Kallio-Savela & Sjöholm 2015, 11–12.) 

 

4 NUOREN VAIHTOEHDOT JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään työttömän nuoren oikeuksia ja velvollisuuksia, 

sekä vaihtoehtoja ja työllistämisen tukemista. Lisäksi tarkastellaan nuorten 

kannalta keskeisimpiä palveluilta ja työllistymistoimenpiteitä, jotka muo-

dostavat tiiviin ja selkeän kokonaiskuvan siitä palvelukentästä, jossa työtön 

nuori ja myös työhönvalmennuskokeilu toimivat. Nämä teemat liittyvät 

olennaisesti sekä Nuorisotakuun toteuttamiseen, että yksilöllisen työhön-

valmennusprosessin ohjausteemoihin, joita nuorten kanssa käsiteltiin val-

mennuksen aikana. Lopuksi määritellään työhönvalmennuksen käsitettä 

niin yleiseltä tasolta, kuin myös Työhönviejät-hankkeen näkökulmasta.  
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Työttömällä nuorella on pääasiallisesti oikeus tavanomaisiin työttömän pal-

veluihin ja etuuksiin. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta määrit-

telee ja säätää käytännössä työttömille tarjottavien palveluiden sisällöt ja 

toteutuksen. Työllistämispalveluita tuottavat työ- ja elinkeinoviranomaiset 

eli työ- ja elinkeinotoimistot, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukes-

kukset sekä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset. Palveluita voidaan 

hankkia myös ostopalveluina myös muilta palvelutuottajilta, kuten yksityi-

siltä yrityksiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta. (Laki julkisesta työ-

voima- ja yrityspalvelusta 1:5§.) 

 

4.1 Työttömän nuoren oikeudet ja velvollisuudet 

Saadakseen palveluita työttömän nuoren on hankkiuduttava asiakkaaksi 

työ- ja elinkeinotoimistoon käynnistämällä työnhaku joko verkkopalvelussa 

tai henkilökohtaisesti TE-toimistossa asioimalla, sekä huolehdittava työn-

haun voimassaolosta. Työnhaun käynnistämisen yhteydessä tai viipymättä 

sen jälkeen viranomaisen on kerrottava nuorelle hänen käytettävissään ole-

vista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työnhaun voimassaolon edel-

lytyksistä, työttömän työnhakijan yleisistä velvollisuuksista sekä työttö-

myystuen ja työmarkkinatuen edellytyksistä. Asiakkaalle järjestetään haas-

tattelu, jossa päivitetään asiakkaan henkilö- ja työnhakutiedot, laaditaan 

työllistymissuunnitelma sekä sovitaan yhteydenpidosta työ- ja elinkeinovi-

ranomaisen kanssa. (JTYPL 2:1–5  §). 

 

Työllistymissuunnitelma perustuu asiakkaan työ- ja koulutustavoitteisiin 

sekä palvelutarpeen arviointiin.  TE-viranomainen arvioi työnhakijan val-

miuksia avoimille työmarkkinoille, ja tarjoaa asiakkaalle soveltuvia työ- tai 

koulutuspaikkoja tai muita työllistymissuunnitelman mukaisia palveluita. 

Lisäksi työllistymissuunnitelma voi sisältää asiantuntija-arvioita tai työky-

vyn ja terveydentilan selvittämistoimia. Asiakas ja viranomainen käyvät 

suunnitelman läpi, hyväksyvät sen ja sopivat suunnitelman tarkistamisajan-

kohdasta.  (JTYPL 2:6–7 §). 

 

Työttömän nuoren keskeisin velvollisuus on hakea työtä tai hakeutua kou-

lutukseen, sekä noudattaa tehtyä työllistymissuunnitelmaa. Suunnitelmaa ja 

sen toteutumista tarkistetaan säännöllisesti TE-palveluissa. (JTYPL 2:8 §). 

Kieltäytyminen työllistymissuunnitelman tarkistuksesta tai tarjotuista työ-

paikoista, koulutuksesta tai toimenpiteistä vaikuttavat työttömän etuuksiin 

ja toimeentuloon, joista säädetään työttömyysturvalaissa erikseen.  

 

4.2 Työttömän nuoren toimeentulo 

Työttömyysturvalaissa säädetään työttömyyden aikaisesta toimeentulosta, 

jotka käytännössä ovat työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki. Olennai-

sempi näistä nuoren kannalta on työmarkkinatuki, jota maksetaan työssä-

oloehdon täyttävälle henkilölle joka on jo saanut työttömyyskassan kautta 
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ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tai Kansaneläkelaitoksen työttö-

myyspäivärahan maksimiajalta tai henkilölle, joka ei ole vielä vakiintu-

neesti ollut työelämässä. (TTTL 1:2§).   

 

Työttömän nuoren oikeus työttömyysturvan mukaisiin etuuksiin riippuu hä-

nen tilanteestaan. Yli 17-vuotias voi saada työmarkkinatukea vain, mikäli 

osallistuu työllistymistä edistävään palveluun ja yli 18-vuotias tämän lisäksi 

myös varsinaiselta työttömyysajalta, mikäli muut tuen edellytykset täytty-

vät. Olennaisin työmarkkinatuen ehto kaikilla alle 25-vuotiailla peruskou-

lun jälkeistä koulutusta vailla olevilla työttömillä on koulutusvelvoite, joka 

tarkoittaa että työttömän nuoren on ensisijaisesti pyrittävä hankkimaan am-

matillinen koulutus hakemalla vähintään kahteen syksyllä alkavaan koulu-

tukseen. Mikäli nuori saa opiskelupaikan, mutta jättää perusteetta paikan 

ottamatta tai keskeyttää aloittamansa opinnot, hän menettää oikeuden työ-

markkinatukeen. Pääasiallisesti oikeus työmarkkinatukeen kuitenkin palau-

tuu, mikäli nuori hankkii ammatillisen koulutuksen tai työllistyy, opiskelee 

päätoimisesti tai osallistuu muuhun työllistymistä edistävään palveluun, 

esimerkiksi työkokeiluun vähintään 21 viikon ajaksi. (TE-palvelut 2015.) 

 

Työttömyysturvan lisäksi nuori voi hakea Kelalta yleistä asumistukea asu-

mismenojen vähentämiseksi, sekä viimesijaisena myös toimeentulotukea 

kunnan sosiaalitoimelta.  Työttömän toimeentulotuen hakijan tulee olla il-

moittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-viranomaiselle. Myös toimeen-

tulotuen perusosaa voidaan alentaa 20 prosenttia, mikäli ilmoitus on perus-

teetta jätetty tekemättä tai hakija on kieltäytynyt työstä, koulutuksesta tai 

muusta toimintakykyä ja työllistymistä edistävästä toiminnasta, joka takaisi 

hänelle muun toimeentulon. Mikäli kieltäytyminen on jatkuvaa tai toistu-

vaa, 7toimeentulotukea voidaan alentaa jopa 40 prosenttia, kuitenkin enin-

tään kaksi kuukautta kieltäytymisestä lukien.  (TTTL 1:2 a §, 2:10 §) 

4.3 Nuorten työllistymistä tukevat palvelut 

Tässä alaluvussa esitellään hyvin tiiviisti keskeisempiä nuorten käytettä-

vissä olevia palveluita, joiden tavoitteena on tukea niin nuorten työllisty-

mistä kuin kouluttautumista, kuin myös elämänhallintaa sekä siten vähentää 

nuorten syrjäytymistä. Nuorten työllistymistä ja elämänhallintaa tuetaan 

monissa peruspalveluissa sekä nuorille suunnatuissa erityispalveluissa. Tu-

kea ja palveluita on saatavilla runsaasti niin kunnan, Kelan, TE-toimiston 

palveluiden kuin myös useiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta.  

 

Nuorisotakuun pohja-ajatuksena on, että ensisijaisesti jokainen nuori kou-

luttautuu suorittamalla jonkin ammatillisen tutkinnon ja tätä tavoitetta edis-

tetään koulutusvelvoitteella. Koulutukseen voi hakeutua perinteisen yhteis-

haun kautta tai työ- ja elinkeinopalveluiden ammatillisen työvoimakoulu-

tuksen kautta.  

 

Nuorisotakuun puitteissa nuorten kouluttautumista on erilaisten peruspal-

veluissa toteuttavien toimenpiteiden lisäksi pyritty edistämään väliaikaisen 

Nuorten aikuisten osaamisohjelman keinoin. Ohjelman tavoitteena on mah-

dollistaa toisen asteen ammatillinen koulutus kouluttamattomille, alle 30-

vuotiaille nuorille tai niille jotka ennen takuun voimaantuloa ovat jääneet 
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ilman koulutuspaikkaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 54). Ohjelman 

mukaiset tutkinnot voidaan suorittaa näyttö- tai oppisopimuskoulutuksena 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.).  

 

Kouluttautumisen ja työllistymisen tukemiseksi nuori voidaan ohjata TE-

toimistosta erilaisiin valmennuspalveluihin. Valmennuspalveluihin kuulu-

vat työnhakutaitojen lisäämiseen tähtäävä työnhakuvalmennus, ammatinva-

lintaa ja uravaihtoja selkiyttävä uravalmennus sekä työhönsijoittumista ja 

työpaikalla suoritettavaa koulutusta tukeva työhönvalmennus. Nuorelle voi-

daan järjestää myös mahdollisuus työkokeiluun tai koulutuskokeiluun.    

 (JTYPL 4:4–5 §.) 

 

Työnantajia kannustetaan nuorten palkkaamiseen tarjoamalla palkkatukea 

kompensoimaan nuorelta puuttuvaa työkokemusta, jota vanhemmalla työn-

tekijällä on. Sanssi-palkkatuki on alle 30-vuotiaan palkkaavalle työnanta-

jalle maksettava tuki, jota maksetaan enintään kymmenen kuukauden ajalta 

700 euroa kuukaudessa tai koko oppisopimuskoulutuksen ajan. (Nuorisota-

kuu n.d.) 

 

Yksi keskeisimpiä nuorten tukimuotoja on työpajatoiminta, jota toteutetaan 

laajasti ympäri Suomea. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (2015) mu-

kaan työpajatoiminta on yhteisöllistä, hallinnolliset ja sektorirajat ylittävää 

monialaista- ja ammatillista toimintaa, joka pyrkii työnteon, tekemällä op-

pimisen ja valmennuksen avulla parantamaan yksilöiden elämänhallintatai-

toja sekä valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työhön. Työpajojen asiakas-

kunta on laaja, ja se koostuu eri-ikäisistä ja eri tavoin työmarkkinoilla haas-

tavassa asemassa olevista ihmisistä, kuten kouluttamattomista, päihde- ja 

mielenterveyskuntoutujista, osa-työkykyisistä sekä pitkäaikaistyöttömistä.  

 

Työpajat tarjoavat sosiaalisen vahvistamisen ja käytännöllisen työtoimin-

nan lisäksi mahdollisuuden käytännönläheisiin opiskelumuotoihin, joiden 

toteutustavat vaihtelevat toiminnan järjestäjien ja paikallisten tarpeiden 

pohjalta (Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 2015). Yksi työpajoilla to-

teutettava koulutusmalli on opinnollistaminen, joka tiivistettynä tarkoittaa 

”työpajassa tai muussa työvaltaisessa oppimisympäristössä hankittavan 

osaamisen tunnistamista ja kuvaamista opetussuunnitelman kielellä” (Bo-

vallius-ammattiopisto 2015). Opinnollistamisessa asiakkaan tai valmentau-

tujan erilaisissa oppimisympäristöissä saavuttama osaaminen tunnistetaan, 

arvioidaan ja tunnustetaan, ja tehdään siten näkyväksi.  

 

Työtön nuori voi saada apua ja tukea elämäntilanteeseensa etsivän nuoriso-

työn kautta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on 

tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori sellaisten palveluiden ja tuen piiriin, 

jotka edistävät hänen elämänhallintaansa, kasvuaan ja itsenäistymistään 

sekä pääsyä koulutukseen tai työmarkkinoille. Etsivän nuorisotyön lähtö-

kohtana on nuoren itse antamat tiedot sekä hänen oma arvionsa tarvitsemis-

taan palveluista. (Nuorisolaki 3:7b §.) 

 

Pohjantammin (2013, 162) mukaan etsivän nuorisotyön ydinosaamista on 

vapaaehtoisuuteen perustuva asiakaskontakti ja nuoren rinnalla kulkeminen 

erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa nuori ei ole valmis vastaanottamaan 
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palveluita tai ei vielä tiedä mitä elämältään haluaa. Etsivä nuorisotyöntekijä 

auttaa nuorta löytämään nuoren lähtökohdasta, kiinnostuksesta ja tarpeista 

lähteviä palvelumuotoja.  

4.4 Työhönvalmennus 

Työhönvalmennuksen käsite on laaja ja monipuolinen, ja toiminnan sisältö 

vaihtelee runsaasti palvelua tuottavien tahojen mukaan. Laissa julkisista 

työvoima- ja yrityspalveluista työhönvalmennus määritellään tarkoittavan 

valmennusta työhön sijoittumisessa ja työpaikalla suoritettavassa koulutuk-

sessa (JTYPL 4:4 §). Välimaa, Ylipaavalniemi, Pikkusaari ja Hassinen 

(2012, 28) ovat määritelleet työhönvalmennuksen yleisesti tarkoittavan hei-

kossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille suunnattuja tukipalveluita, 

joiden tavoitteena on tukea työllistymistä, työelämään siirtymistä, kuntou-

tumista tai työssä pysymistä. Työhönvalmennusta voidaan toteuttaa työtoi-

mintayksiköissä ja työpajoilla tai avointen työmarkkinoiden työpaikoilla. 

Muita työhönvalmennusta lähellä olevia termejä ovat työvalmennus sekä 

tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Termien erot ovat pieniä ja riippu-

vatkin paljon palvelun tuottajan käytännöistä ja asiakasryhmästä.  

 

Työhönviejät-hankkeessa toteutetun työhönvalmennuksen voidaan katsoa 

tapahtuneen niin työhönvalmennuksen, työvalmennuksen kuin tuetun työl-

listymisen työhönvalmennuksen välimaastoissa. Työhönvalmennusta toteu-

tettiin vapaaehtoisena avopalveluna pääasiallisesti työttömille 25-vuotiaille 

nuorille.  

 

Hankkeen työhönvalmennuksen ja asiakasprosessin pääpaino keskittyi 

työnhaussa tukemiseen, työhakemusten tekemiseen sekä työelämätaitojen 

vahvistamiseen (kuva 1). Tähän toiminnan rajaukseen päädyttiin hankkeen 

lyhyen keston vuoksi. Suurimmalla osalla nuorista oli palveluverkostoa 

(esim. etsivän nuorisotyön asiakkuus, sosiaalitoimi, ym.) valmiina muun 

elämänhallinnan tueksi tai niihin ohjattiin hankkeen aikana. Näiden tahojen 

kanssa tehtiin tarvittaessa yhteistyötä, mutta työhönvalmennuksessa keski-

tyttiin ensisijaisesti työnhakuun ja työnhakutaitojen vahvistamiseen. (Työ-

hönviejät-hanke, 2014.) 

 

Menetelmänä käytettiin ohjauskeskustelujen ohella työnhaun asiakirjojen 

laatimisen tueksi tehtyjä mallipohjia sekä muuta hankkeessa tuotettua tuki-

materiaalia, jota käytiin läpi nuoren kanssa keskustellen. Yksilöllisessä työ-

hönvalmennuksessa olleiden nuorten tuki- ja valmennustarpeet vaihtelivat 

paljon. Joidenkin nuorten kohdalla yksikin työnhakuun liittyvä ohjausta-

paaminen saattoi riittää auttamaan nuorta eteenpäin, kun taas toiset kaipasi-

vat selkeästi pidempiaikaista tukea ja selkeämpää ohjausta. Joitain nuoria 

ehdittiin tukea myös työllistymisen alkuvaiheessa pääasiallisesti nuoren 

työkokeilupaikassa. Tapaamisten määrään vaikutti myös hankkeen lyhyt 

kesto. (Työhönviejät-hanke, 2014.) 
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Kuva 1. Työhönviejät-hankkeen asiakasprosessi (Työhönviejät 2014.)  
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5 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Koska työhönvalmennus on laaja ja melko uusi toimintamuoto, ei suoranai-

sesti siihen liittyviä, erityisesti nuoria koskettavia aiempia tutkimuksia ole 

juurikaan saatavilla. Tässä luvussa esitellään kaksi aiheeseen liittyvää tut-

kimusta, joiden aiheet ja tulokset ovat kiinnostavia niin työhönvalmennuk-

sen kuin nuorten työllistämisenkin kannalta.  

 

Lehikoisen, Härkäpään ja Harkon (2013) laajassa tutkimuksessa tutkittiin 

Kelan ja TE-hallinnon järjestämän ammatillisen kuntoutuksen kontekstissa 

toteutettavan työhönvalmennuksen kehittämistarpeita. Tutkimuksen asia-

kasryhmä oli melko erilainen kuin Työhönviejät-hankkeen asiakasryhmä, 

mutta tutkimus nostaa hyvin esille myös nuorten työhönvalmennuksessa 

keskeisiä ja yleisiä seikkoja.  

 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen alla järjestettävä työhönvalmennus on 

suunnattu erityisesti henkilöille, joilla jonkinasteinen sairaus tai vamma ra-

joittaa työkykyä tai vaikeuttaa työllistymistä. TE-palveluiden työhönval-

mennuksen asiakasryhmään kuului myös muuten vaikeasti työllistyviä hen-

kilöitä. Tässä tutkimuksessa työhönvalmennusprosessi oli pitkäkestoinen ja 

siihen sisältyi myös työharjoittelu joko työyksikössä tai avoimilla työmark-

kinoilla. Tutkimuksen aineistona käytettiin Kelan ja TE-palveluiden rekis-

terejä, työhönvalmennukseen osallistuneiden asiakkaiden haastatteluja ja 

lomakekyselyjä sekä palvelutuottajien ja työnantajien haastatteluja. Kehit-

tämistarpeiden ohessa tutkimuksessa kuvataan ammatillisen kuntoutuksen 

alla tapahtuvan työhönvalmennuksen asiakasryhmää sekä seikkoja, jotka 

vaikuttavat valmennusjakson jälkeiseen työllistymiseen. (Lehikoinen, 

Harkko & Härkäpää, 2013.) 

 

Työhönvalmennuksen kehittämistarpeet riippuvat luonnollisesti paljon 

siitä, keneltä asiaa kysytään: asiakkaalta, työhönvalmennuksen palvelun-

tuottajalta vai työharjoitteluja tarjoavalta työnantajaosapuolelta. Asiakkai-

den näkökulmasta työhönvalmennuksen onnistumisen kannalta keskeisiä 

asioita olivat hyvä ja luottamuksellinen suhde työhönvalmentajan kanssa 

sekä prosessin tarkoituksenmukaisuus. Palveluntuottajien näkökulmasta 

työhönvalmennuksen kehittämiskohteet liittyivät asianmukaiseen ja oikea-

aikaiseen asiakasohjaukseen, palveluiden joustavuuteen ja yksilöllisyyteen, 

resursointiin sekä yhtenäisten käytäntöjen luomiseen palvelun tilaajan ja 

tuottajan välillä. Työnantajien näkökulmasta yhteistyöstä työhönvalmenta-

jien kanssa on hyötyä työharjoittelua järjestettäessä. Työhönvalmentajilta 

toivottiin tukea erityisesti työharjoittelun alkuvaiheessa sopimusten ja pa-

pereiden hoitamisessa, sekä työharjoittelijan perehdyttämisessä niin työelä-

män pelisääntöihin kuin myös varsinaisen työn perustehtäviin.  (Lehikoi-

nen, Harkko & Härkäpää, 2013.) 

 

Eri tahojen näkökulmien erilaisuus havaittiin myös Työhönviejät-hankkeen 

aikana sekä sen loppuraportissa (Kinnunen 2014, 14; 17.). Tulokset koros-

tavat sitä, että toimintamuotoja suunniteltaessa on keskeistä ottaa eri toimi-

joiden näkökulmat ja odotukset huomioon sekä muodostaa yhteinen näke-

mys toimijoiden vastuu-alueista sekä toimintamallin tavoitteista. 
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Paltamon kunnassa 2009–2012 tehty uudenlainen täystyöllistämiskokeilu 

antaa mielenkiintoisia näkökulmia myös nuorten työllistämiseen. Paltamon 

mallin ideana oli työttömyyden poistaminen täystyöllistämismallilla, jossa 

kaikille kunnan työttömille järjestettiin yksilön vahvuuksien ja osaamisen 

kannalta sopivaa työtä. Työtön palkattiin työsuhteeseen Paltamon Työvoi-

mayhdistyksen ylläpitämän Työnhakuklubin ja Työvoimatalon kautta tai 

avoimille työmarkkinoille, ja työtehtävät räätälöitiin hankkeen aikana. Ko-

keilussa työttömän sosiaalietuudet korvattiin suunnilleen samansuuruisella 

työehtosopimusten mukaisella minimipalkalla sekä kannustinlisällä. Ta-

voitteena oli paitsi työttömyyden vähentäminen, niin myös hyvinvoinnin 

edistäminen, työvalmiuksien lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 

(Nenonen & Kajanoja, 3.) 

 

Kokeilussa perustetun Työnhakuklubin päätavoitteena oli madaltaa Palta-

mon työttömien kynnystä työllistymiseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin 

tarjoamalla riittävästi tietoa mallin toimintamuodoista. Lisäksi, kun mallin 

lähtökohtana oli työnhakijalähtöinen työllistäminen, Työnhakuklubilla työ-

tön sai selkiyttää omia suunnitelmiaan, sekä pohtia omaa osaamistaan ja it-

selleen soveltuvia työtehtäviä Työvoimatalolla. Työnhakuklubilla sovittiin 

ennen työsuhteen aloittamista työajasta, palkasta sekä muista työn käytän-

nöistä. Toisena tavoitteena Työnhakuklubilla oli vahvistaa yleisiä työttö-

mien työnhakutaitoja, työntekijätaitoja sekä päivittää työnhaun asiapape-

reita. (Romppainen 2013, 36–37.) 

 

Paltamon mallissa pyrittiin työllistämään kaikki, myös työttömät nuoret. 

Ylikännön ja Jolkkosen (2013, 167–174) tutkimuksessa tutkittiin Paltamon 

työllistämiskokeilun vaikutuksia nuoriin. Haastattelututkimuksista saa-

duista tuloksista käy ilmi, että Paltamon malli oli periaatteessa hyvä myös 

nuorten työllistämiseen mutta siinä oli myös haasteensa. Nuorten kannalta 

tärkeimpinä hyötyinä kokeilussa nähtiin työllistämisen ohella saatu sosiaa-

linen tuki ja ohjaus, niin ammatillisessa mielessä kuin myös yhteisöllisyy-

den näkökulmasta. Kokeilun kautta nuoret saivat kosketuksen työelämään, 

mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja ammatteja, sekä ohjausta 

koulutukseen suuntautumiseen.  

 

Paltamon mallin loppuraportissa todetaan, että vaikka Paltamon kokonais-

valtaisen tuen mallissa nuorille ei ollut tarvetta järjestää erillisiä erityispal-

veluita, olisi nuoret kuitenkin hyvä ottaa omana erityisryhmänään huomi-

oon vastaavanlaisia toimintamalleja suunniteltaessa (Kokko, Nenonen, 

Martelin & Koskinen 2013, 307). Nuorten työllistämisen tukeminen edel-

lyttää työntekijältä erityistä ammatillista taitoa ja osaamista nuorten kanssa 

työskentelystä sekä nuoren motivoinnista niin työelämään kuin elämänhal-

lintaankin (Ylikännö & Jolkkonen 2013, 174). 
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan kolmen Työhönviejät-hankkeeseen osallistuneen 

nuoren ajatuksia työelämän ja työllistymisen haasteista, sekä näiden nuor-

ten kokemuksia heidän osallistumisestaan Työhönviejät-hankkeeseen. Ta-

voitteena oli tutkia miten nuoret olivat kokeneet hyötyneensä hankkeen yk-

silöllisestä työhönvalmennuksesta. Koska hankkeen tavoitteena oli kehittää 

nykyisiä palveluita tukeva nuorten työllistymistä tukeva malli, tutkimus 

tuottaa tietoa yksilöllisen työhönvalmennuksen merkityksestä nuorten työl-

listymistä tuettaessa.  

 

Tutkimuskysymyksiksi ovat muodostuneet seuraavat kysymykset: 

 

1. Millaisena nuoret ovat kokevat työelämän tai työllistymisen haasteet? 

2. Millaisia kokemuksia nuorille jäi yksilöllisestä työhönvalmennuksesta? 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa kerrotaan opinnäytetyötutkimuksen toteutuksesta, aineiston-

keruu- ja analyysimenetelmistä. Opinnäytetyön taustateorian kerääminen 

aloitettiin keväällä 2014 ja haastattelut toteutettiin saman vuoden kesä-

kuussa. Litteroinnin jälkeen alkanut analyysi- ja raportointivaihe jatkui ke-

väälle 2015 asti.  

7.1 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät 

Koska opinnäytetyössä tutkitaan ihmisten kokemuksia ja ajatuksia, tutki-

muksen voi todeta olevan laadullinen tutkimus. Kiviniemen (2007, 70–81) 

mukaan laadullista tutkimusta voi kuvailla oppimisprosessiksi, jossa niin 

tutkija kuin tutkimuskin kehittyvät prosessin edetessä. Tutkimuksen eri ele-

mentit kuten tutkimustehtävä, teoriat sekä aineiston hankinnan ja analyysin 

menetelmät kehittyvät tutkijan tulkintojen ja ymmärryksen kasvaessa: Laa-

dullinen tutkimus etenee tutkimusaineiston ja teorian vuorovaikutuksessa ja 

tutkijan näkemysten ja tulkintojen kehittyessä. 

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 160) mukaan laadullinen tutki-

mus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Aineisto kootaan todellisissa ti-

lanteissa käyttämällä menetelmiä, joiden avulla tutkittavien näkökulmat ja 

ääni voidaan tuoda parhaiten esille. Tutkittavaa kohdejoukkoa ei valita sa-

tunnaisesti, vaan se valikoituu tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. Laa-

dullisessa tutkimuksessa keskeistä ei välttämättä ole testata oletettuja hypo-

teeseja tai teorioita, vaan tarkastella aineistoa monitahoisesti ja yksityiskoh-

taisesti.  
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7.2 Aineiston hankinta ja analyysi 

Tutkimuksen aineisto koostuu Työhönviejät-hankkeeseen osallistuneiden 

kolmen nuorten haastatteluista. Haastattelut toteutettiin yksilöllisinä teema-

haastatteluina, sillä aineistoon haluttiin saada nuorten yksilöllisiä kokemuk-

sia työhönvalmennuksesta. Lisäksi yksilölliset haastattelut antavat mahdol-

lisuuden luottamukselliseen keskusteluun ja siten luotettavampiin tutkimus-

tuloksiin. 

 

Haastattelu sopii laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi hy-

vin, sillä tutkittavat saavat haastattelukeskustelussa tuoda vapaasti esiin nä-

kemyksiään tutkittavasta aiheesta ja saatuja tietoja voidaan helposti syven-

tää haastattelun edetessä. Keskustelua ohjaa tutkija, joka voi säädellä haas-

tattelun kulkua aiheiden järjestyksellä ja tarkentavilla lisäkysymyksillä. 

Haastattelu on menetelmänä siis joustava, mutta haastava, sillä se edellyttää 

tutkijalta aikaa ja hyvää valmistautumista. Hirsjärven, Remeksen ja Saja-

vaaran (1997, 201) mukaan haastatteluissa saatetaan antaa myös sosiaali-

sesti suotavia vastauksia, jotka voivat vääristää tutkimusta. Tämä on otet-

tava huomioon aineiston luotettavuutta arvioitaessa.   

 

Teemahaastattelu on tutkimushaastattelun muoto, joka asettuu struktu-

roidun lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon. Teema-

haastattelu etenee tutkijan ennalta määrittelemien teemojen mukaan. (Hirs-

järvi ym. 1997, 203.) 

 

Haastatteluaineisto äänitettiin ja litteroitiin, eli kirjoitettiin puhtaaksi aineis-

ton sisällön analysointia varten. Analyysimenetelmäksi valikoitui teemoit-

telu, sillä se soveltuu hyvin teemahaastattelun analyysimenetelmäksi. Tee-

moittelussa aineisto järjestellään tiettyjen teemojen mukaan (Eskola 2007, 

169) ja analysoidaan joko tematisoinnilla eli valikoimalla aineistosta tutki-

musongelman kannalta mielenkiintoisia seikkoja tai sitten tyypittelemällä, 

eli valitsemalla tarkasteluun vastauksia, jotka kuvaavat aineiston vastauksia 

yleisesti ja laajasti (Eskola 2007, 173).  

 

Koska työhönvalmennuskokeilu oli kestoltaan vain neljän kuukauden mit-

tainen, haastatteluihin valikoitiin nuoria, jotka olivat olleet mahdollisimman 

pitkään mukana työhönvalmennuksessa, jotta haastateltavien kokemukset 

eivät perustuisi vain yksittäisiin tapaamisiin. Haastatellut nuoret olivat ta-

vanneet työhönvalmentajaa vähintään kolme kertaa ja yhteyttä oli tapaamis-

ten välissä pidetty kaikkien kanssa aktiivisesti myös tekstiviestein, puheluin 

ja sähköpostein. Kaksi haastatteluista toteutettiin yksilöhaastatteluina. Kol-

mas haastattelu toteutettiin haastateltavan toiveesta sähköpostihaastatte-

luna. Sähköpostihaastattelua tarkennettiin lisäkysymyksin.  

 

Haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen (liite 2), jossa haastatel-

tavia informoitiin opinnäytetyön tavoitteista ja tutkimuksen luottamukselli-

suudesta. Sähköpostihaastatteluun osallistunut nuori vahvisti suostumuk-

sensa sähköpostitse. Yksilöhaastattelut toteutettiin Hämeenlinnan Seudun 

4H-yhdistyksen toimistolla, joka oli haastateltaville tuttu paikka.  
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Haastattelukysymysten runko ja teemat kehittyivät tutkimuskysymysten-

pohjalta. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällön analysoinnilla ja temati-

soimalla, eli nostamalla aineistosta ensin kiinnostavia vastauksia kysymys-

teemojen mukaan ja sen jälkeen eriyttämällä aineistosta teemoja kuvaavia 

lainauksia teemojen alle. Analyysi on tehty suunniteltujen teemojen poh-

jalta, eikä haastatteluista noussut esiin uusia teemoja.  

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksi-

selitteisiä ohjeita, vaan tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jossa painot-

tuu tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tutki-

muksen toteutus, kuten tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja valinnat on 

kuvattu, perusteltu ja raportoitu selkeästi. Tutkijan tulee antaa lukijalle riit-

tävästi tietoa tutkimuksen toteutuksesta, jotta lukija voi arvioida tutkimuk-

sen tuloksia. (Tuomi & Sajavaara 2009, 140–141.) 

 

Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus perustuvat myös siihen, että tut-

kija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijan tulee toimia tutkimus-

työssään rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti koko prosessin ajan, sekä käyt-

tää tiedeyhteisön hyväksymiä ja eettisesti kestäviä menetelmiä tutkimuksen 

toteutuksessa, arvioinnissa ja julkaisussa. Tutkijan tulee kunnioittaa toisten 

tutkijoiden työtä ja saavutuksia, antaa niille arvoa myös omassa työssään. 

Hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaa vilpillisyys, puutteellinen viittaami-

nen, muiden tutkijoiden vähättely, huolimattomuus ja harhaanjohtava ra-

portointi. (Tuomi & Sajavaara 2009, 132–133.)  

 

Koska saatu haastatteluaineisto oli määrällisesti melko niukka, eivät tulok-

set ole suoraan yleistettävissä laajemmin. Tutkimusaineistosta ilmenee kui-

tenkin mielenkiintoisia seikkoja siitä, millaisiin asioihin olisi hyvä kiinnit-

tää huomiota nuorten työllistymisen tukemisessa ja työttömyyden vähentä-

misessä. 

 

8 ANALYYSIN TULOKSET  

Alun perin tavoitteena oli haastatella viittä työhönvalmennukseen osallistu-

nutta nuorta, mutta kaikkien nuorten tavoittaminen haastatteluja varten 

hankkeen päättymisen jälkeen osoittautui lähes mahdottomaksi. Nuoret ei-

vät innostuneet tulemaan haastatteluihin työhönvalmennuskokeilun päätyt-

tyä. Tämän vuoksi haastatteluaineisto jäi suunniteltua pienemmäksi. 

 

Haastatteluaineisto on analysoitu kolmen teeman kautta: Nuorten kokemat 

työelämän odotukset ja työllistymisen haasteet, Työhönviejät-hankkeen yk-

silöllisen työhönvalmennuksen hyödyllisyys, sekä nuorten työllistymistä 

tukevien palveluiden kehittäminen. Haastatteluissa ei noussut esiin uusia 

teemoja. Nuorten vastauksia havainnollistetaan suorilla lainauksilla haas-

tatteluaineistosta. 
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8.1 Työelämän odotukset ja työllistymisen haasteet 

 

Haastatellut nuoret olivat ennen työhönvalmennusta olleet työttömänä eri-

mittaisia aikoja ja kokivat työllistymisen yleisesti haastavana. Keskeisenä 

syynä nähtiin avoimien työpaikkojen vähyys.  

 

Avoimia työpaikkoja on vaan todella vähän. Ellei sit halua jo-

honkin lähihoitajaks tai opettajaks tai muuks vastaavaks et 

niillähän nyt tietysti on töitä mutta ei kyllä muuten oo kyllä 

ihan hirveesti.  

 

Nokun ei saa töitä mistään.  

 

Nuorilla oli selkeät ja realistiset käsitykset siitä, millaisia työntekijöitä työn-

antajat haluavat. Pyysin nuoria kuvailemaan ominaisuuksia, joita hyvällä 

työntekijällä on. Tärkeinä ominaisuuksina nuoret pitivät esimerkiksi hyvää 

asennetta, täsmällisyyttä, ahkeruutta, oma-aloitteisuutta ja paineensietoky-

kyä.  

 

Semmonen mikä tekee töitä eikä valita turhaan.  

 

No oishan se hyvä sitten työssä.. töihin tulemisen ja sen lisäks 

tietysti tehä jotain muuta kun pyöritellä peukaloita ja. No et 

noudattaa työaikoja. 

 

Oikea asenne, oma-aloitteisuus, täsmällisyys, vuorovaikutuk-

set...  

 

 

Haastatelluista yhdellä nuorella oli valmis ammattitutkinto, kaksi muuta oli-

vat keskeyttäneet ammatilliset opinnot. Haastateltujen nuorten mielipiteet 

koulutuksen merkityksestä työllistymiseen olivat hieman erilaiset. Erään 

haastateltavan mielestä koulutuksella oli keskeinen rooli työllistymisessä, 

kun taas toisen nuoren mielestä hänen alallaan tarvittavan osaamisen voi 

hankkia myös muilla keinoin, kuten opettelemalla itse harrastelijapohjalta. 

Koulutuksessa keskeisenä nuoret kokivat työssäoppimisen kautta saatavan 

aidon työkokemuksen, sekä ajan tasalla olevat menetelmät ja sisällöt.   

 

No pitäis olla opiskeltu muutama vuosi ja et pitäis olla sitä 

työssäoppimistakin aika paljo tai et niinku työkokemusta työ-

kokemusta. -- No ohan se (koulutus) aika tärkee. Ei sitä muu-

ten tuu ikinä mitään kunnon töitä saamaankaan.   

 

No tuokin paikka missä mä nytten oon niin siellä nyt käytän-

nössä ottaen tee koulun papereilla juuri yhtään mitään.  -- Että 

tota lähinnä se että ku ei sitä niittenkään järjestelmää niinkun 

koulussa opetella et se on käytännössä ihan sama, et onhan 

siinä hyvä olla joku pohja mut sen pohjan voi käydä jossain 

muuallakin kun koulussa.  
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Yksi haastateltavista koki, että oma ala on jo sinällään vaativa työnhakijoi-

den suhteen ja että alalla saattaa olla ennakkoluuloja esimerkiksi fyysisiin 

rajoitteisiin liittyen. Erään nuoren mielestä nuoren mielestä nuoret työnte-

kijät voivat tuoda työympäristöön uusia näkökulmia ja energiaa, ja ovat 

siksi toisinaan myös haluttuja työntekijöitä.  

 

Hmm... se riippuu tietty vähän firmastakin, mut [työnantajat 

haluavat] vähän semmosta nuorempaa ilmettä sinne. Silleen 

että jos siellä ei oo mitään muuta kun keski-ikäsiä ja sitä van-

hempia töissä niin on se varmaan ihan positiivinen juttu et 

sinne tulee sit joku joku vähän nuorempi.  

 

8.2  Kokemukset Työhönviejät-hankkeen yksilöllisestä työhönvalmennuksesta 

Nuoret olivat ohjautuneet Työhönviejät-hankkeen työhönvalmennukseen 

joko etsivän nuorisotyön tai TE-toimiston kautta. Ennen valmennusta nuo-

ret olivat olleet työttömänä eri mittaisia aikoja. Työhönvalmennukseen tul-

lessaan nuoret olivat kaivanneet konkreettista apua työnhakuun sekä myös 

tietoa erilaisista työpaikoista ja vaihtoehdoista.  

 

Niinkun mulla itellä ei oo kontakteja tai tietoa.. tietoa niinkun 

siitä missä tommosia niinkun mun alan yrityksiä täällä on, niin 

ehkä se niinkun jonkun toisen tietous tai semmoset niinkun 

kontaktit siihen suuntaan ees...  

 

Positiivisena asiana työhönvalmennuksessa koettiin konkreettinen apu työ-

hakemusten ja ansioluetteloiden tekemiseen. Työhönvalmennuksessa yh-

tenä välineenä käytettiin työhönvalmentajien luomia valmiita työhakemus- 

ja ansioluettelomallipohjia, joissa annettiin esimerkkejä hyvän hakemuksen 

kieleen ja tekstin asetteluun ja rakenteeseen. Työhakemus- ja ansioluette-

loasiat käytiin läpi mallipohjien avulla kaikkien työhönvalmennukseen 

osallistuneiden nuorten kanssa keskustellen ja teemaa käsiteltiin myös 

hankkeen Duuninurkka-infopisteellä. Haastatteluista kävi ilmi, etteivät ha-

kemus- ja ansioluetteloasiat olleet nuorille täysin vieraita, mutta niiden laa-

timiseen kaivattiin selkeästi konkreettista apua.  

 

Et tuli ihan hyvin suurena plussana ja tota työhakemus- ja CV-

pohja et niistä oli vähän helpompi tehä ku et sillee et ite ois ite 

lähteny keksiin.  

 

Lisäksi Työhönviejät-hankkeessa tehtiin yhteistyötä Työpankki Bovallius-

Palvelut Oy:n kanssa. Yhteistyön puitteissa työhönvalmennuksessa mukana 

olleet nuoret pääsivät työhaastatteluun. Työpankki Bovallius-Palvelut Oy 

toteutti Opit käyttöön -hankkeessa työnetsintäpilottia, jonka kautta nuorille 

etsittiin palkkatyö- ja työkokeilupaikkoja.  

 

Opin vähän uutta työhakemuksesta ja ansioluettelosta, niistä 

kaipasin tietoa. -- Sain tietoa koulutuksesta ja vinkkejä työ-
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haastattelusta ja tsemppiä. -- Nyt tiedän enemmän työhake-

muksesta ja ansioluettelosta ja Bovalliuksen työhaastattelu oli 

hyvää harjoitusta.   

 

Keskeisenä hyötynä haastatellut nuoret kokivat myös valmennuksesta saa-

dun tuen ja kannustuksen työnhakuun. Nuoret epäilivät, että työhönvalmen-

tajan tuella nuori voi aktivoitua ja saada enemmän aikaiseksi kuin yksin. 

Osittain kyse ei siis ollut pelkästään tiedon tai kontaktien etsimisestä, vaan 

siitä että nuoret kaipaavat työnhakuun selkeästi tukea ja rohkaisua - ehkä 

jopa myös suoranaista motivointia ja taustatukea työnhakutilanteisiin ja yh-

teydenottoihin.  

 

Mä veikkaan et aika moni nuori on sellanen et ei ees jaksa 

hakee sitä töitä siitä koneelta, et ne vaan on. Tai et jotkut on 

semmosii et ne ei ees jaksa kattoo koneelta, et teidän [työhön-

valmentajien] kaa jotkut voi jopa jaksaa kattoo vähän eri 

lailla.  

 

Joo et se on periaatteessa hyvä että jonkinnäkösiä kontakteja 

tätä kautta kuitenkin.. Että vaikka ois ite tosi aktiivinen te-

keen.. kirjotteleen työhakemuksia ja lähetteleen niitä eri yri-

tyksiin niin kuitenkin vähän parempi periaatteessa semmonen 

että joku... ei nyt suoranaisesti suosittelija suosittelemaan 

mutta.. että tulee jotain toista kautta.  

 

Yksi nuorista oli kokenut tulevaisuudensuunnitelmiensa selkiytyneen työ-

hönvalmennuksen kautta. Nuorelle löydettiin valmennuksessa paikka ura-

valmennusryhmästä ja sitä kautta löytyi myös mielekäs työkokeilupaikka.  

 

Tietysti kun pyrkii jäämään tonne vielä sen puolen vuoden jäl-

keen tohon samaan firmaan että jos sais ihan.. työsopimuk-

sella pääsis palkkatyöhön sinne niin. --Tai siis siinä mielessä 

vähän selkeytyny ainakin että mitä niinkun tavottelee.  

 

Haastattelujen perusteella nuoret olivat pääosin tyytyväisiä työhönvalmen-

nuksesta saamaansa tukeen ja apuun. Nuorten mukaan tapaamisia ja yh-

teyttä työhönvalmentajien kanssa oli ollut riittävästi ja työhönvalmentajilla 

oli ollut osaamista ja ammattitaitoa ohjata nuoria työnhaussa.  

 

8.3 Palvelumuotojen ja tuen kehittäminen 

Haastatellut nuoret olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä työhönvalmennuk-

seen, eikä nuorilta tullut varsinaisia kehittämisideoita palveluun liittyen. 

Kysyttäessä palveluiden kehittämisestä nuoret nostivat vastauksissaan esiin 

TE-toimiston, jonka suuntaan nuorten kehittämisehdotuksetkin suuntautui-

vat. Kaksi nuorta olivat tyytymättömiä TE-toimiston palveluun. Haastatel-

lut nuoret kokivat, etteivät olleet saaneet riittävästi tarvitsemaansa apua TE-

palveluista. Eräs nuorista pohti, että TE-toimiston toimintaan tai sen oheen 

voisi kehittää jonkinlaisen työhönvalmennuksen tyyppisen palvelumuodon. 
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Jaa no ainaki kun työkkäristä kun ei ainakaan ihan hirveesti 

tunnu apua olevan näihin ikinä niin tota… jotain ehkä sen 

ohella tai sitten ihan työkkärin toimintaan. Tääkin tää firma, 

niin työkkäri ei ollu ikinä kuullukkaan koko yrityksestä, et ei 

mikään ihme ettei sieltä ikinä tuu mitään mun suuntaan kun 

kuitenkin [tietyn alan] yritykset kiinnostaa mut sit ei tiedetä 

yhtään [tietyn alan] yrityksiä.  

 

No eipä ne [TE-toimistossa] paljoo mitään siinä auta et. Lä-

hettelee niitä ihme työharjottelupaikkoja taas missä pitää tehä 

niitä viiden euron tai yheksän euron päivärahalla niitä töitä 

nii... -- No jotain mut sit aina ne on näitä työharjottelupaikkoja 

mut ei mitään kunnon työpaikkoja ollenkaan.   

 

Yksi haastateltavista nuorista ei ollut onnistunut pääsemään haluamaansa 

koulutukseen ja hän oli keskeyttänyt toisen alan opinnot, johon oli päässyt 

sisään. Työttömyytensä aikana nuori oli ohjattu useita kertoja työkokeilu- 

ja työpajajaksoille, mutta koki jatkuvat työmarkkinatuella ja kulukorvauk-

sella tehdyt työkokeilujaksot turhauttaviksi. Nuori myös koki, ettei esimer-

kiksi työkokeilua oteta työnhaussa todesta oikeana työkokemuksena, eikä 

siitä siksi ole todellista hyötyä. 

 

Ku itsekki joutu oleen puol vuotta siel ihme työtuvalla vai 

mikä se oli, nii vaik tuntu vaan et hajoo pää ni sit jos ois läh-

teny sieltä kesken kaiken ni sit tota olis tullu vaan karenssi. Ja 

sit siel joutu vähän niinku väkisin olla.  

 

-- Ku emmä siitä tavallaan niinku siitä mitään loppujen lopuks 

sellasii kunnon papereita saa sieltä semmosii ni ei se vaikuta 

mihinkään oikeestaan. -- Hommattais nuorille enemmän palk-

katöitä. Ku eihän kukaan oikeesti haluu noita orjatöitä tehä.  

 

 

Haastateltava ei kokenut työpaja- ja kokeilujaksoista olleen hyötyä, sillä ei 

ei saanut sieltä konkreettista paperia osoituksena jaksoista saadusta työko-

kemuksesta tai osaamisesta. Tämän nuoren kohdalla nousee esiin opinnol-

listamisen ja vaihtoehtoisten koulutusmuotojen tärkeys nuoren motivoin-

nissa.  

 

Työttömien aktivointitoimenpiteet ovat viime aikoina herättäneet keskuste-

lua niin puolesta kuin vastaan. Toisaalta nähdään tärkeänä, että työttömät 

pyritään aktivointitoimenpitein pitämään kiinni arjessa ja yhteiskunnassa, 

eikä vastikkeellista työttömyysetuutta voida väärinkäyttää, mutta toisaalta 

pakottamista ilmaiseen työhön on kritisoitu. Nuorisotakuu-työryhmän to-

teuttaman nuorten verkkohaastattelun tuloksissa oli havaittu samankaltaisia 

mielipiteitä. Eräässä haastatteluvastauksessa nuori toteaa, että palkkatyö-

paikkoja on vähän ja työelämävalmennuksesta maksettu 9 euron päiväkor-

vaus ei välttämättä riitä kattamaan kuluja, eikä siksi motivoi. (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2012, 20.) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Keskeisimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että yksilöllisestä työhön-

valmennuksesta voi olla nuorille hyötyä työllistymisen tukemisessa. Tär-

keimpänä hyötynä palvelussa koettiin tuki ja kannustus työnhaussa, sekä 

konkreettinen apu työnhaun asiapapereiden sekä kontaktien luomisessa. 

Yksilöllinen työhönvalmennus voi auttaa selkiyttämään nuoren tulevaisuu-

den suunnitelmia ja saatu tuki ja ohjaus käytännön asioissa voi motivoida 

työnhakuun paremmin. Haastatellut nuoret olivat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun ja kokivat saaneensa lisää vaihtoehtoja ja apua omaan työllisty-

miseensä. Kaikki haastatellut nuoret olivat hankkeen kautta saaneet väylän 

koulutukseen tai työelämään.  

 

Haastatteluaineisto jäi melko niukaksi, joten tulokset eivät ole yleistettä-

vissä suoraan laajemmin, mutta aineistosta ja hankkeesta saadusta koke-

musta voidaan todeta, että haastatellut nuoret olivat hyötyneet yksilöllisen 

työhönvalmennuksen toimintamalleista. Samoja tuloksia oli saatu Työhön-

viejät-hankkeen loppuraporttia varten kerätyssä arviointikyselyissä (Kinnu-

nen 2014, 12). 

 

Nuorilla vaikutti olevan positiivinen ja realistinen käsitys siitä, millaisia 

ominaisuuksia työnantajat arvostavat työntekijässä.  Työelämän vaativuus 

ei noussut erityisemmin esiin haastatteluvastauksissa, lukuun ottamatta yhtä 

nuorta, joka arveli oman alan olevan melko vaativa työhönotossa ja työnte-

kijän ominaisuuksissa. Työllistymisen keskeisenä haasteena nähtiin työ-

paikkojen vähyys.  

 

Nuoret pitivät yleisesti ottaen kuitenkin tärkeänä koulutusta, erityisesti työ-

harjoitteluista saatavan käytännön työkokemuksen kautta. Tämä kuvastui 

myös haastatteluaineistosta. Nuoret kaipaavat käytännön työkokemuksia ja 

monelle ”koulun penkillä” istuminen ei ole mielekästä. Eräs nuorista koki 

että hänen alansa koulutus on jäänyt jälkeen alan yleisestä kehityksestä ja 

tämän vuoksi esimerkiksi omalla harrastuneisuudella voisi paremmin kar-

tuttaa alan osaamista ja taitoja.  

 

Yksi Nuorisotakuun keskeisimpiä tavoitteita on, että kouluttamattomat 

työttömät nuoret hakeutuisivat ensisijaisesti koulutukseen ja suorittaisivat 

joko ammatillisen tai lukion toisen asteen tutkinnon. Tätä tavoitetta on Nuo-

risotakuun kautta edistetty koulutustakuulla ja nuorten aikuisten osaamis-

ohjelmalla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012) sekä hakuvelvoitteella, joka 

on työttömyysetuuden edellytys (TE-palvelut 2013).  

 

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi täytyy ylläpitää monipuolisia ohjaus-

palveluita sekä vahvistaa oppisopimuskoulutusta ja muita työelämälähtöisiä 

koulutuspolkuja, hyödyntämällä esimerkiksi opinnollistamista työpajoilla, 

työkokeiluissa ja vaikka harrastustoiminnassa. Ammatillisen koulutuksen 

laatuun ja työharjoittelujen määrään olisi hyvä panostaa myös tulevaisuu-

dessa. On tärkeää, että nuoren työpajoilta ja työkokeiluista saavuttama osaa-

minen ja kokemus voitaisiin todentaa näkyväksi, niin nuorelle itselleen kuin 

myös työelämälle.  
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Kahden nuoren vastauksissa nousi esiin tyytymättömyys TE-toimiston pal-

veluun. Toinen nuorista koki, ettei TE-palveluissa tiedetty riittävästi häntä 

kiinnostavan alan yrityksistä eikä hänelle tarjottu riittävästi kyseisen alan 

työllistymismahdollisuuksia. Toinen taas koki, että hänelle tarjottiin aino-

astaan toistuvasti työkokeilupaikkoja, joissa työskentelyä hän ei kokenut 

hyödyllisenä eikä mielekkäänä, mutta joihin oli pakko kuitenkin osallistua, 

jotta työmarkkinatuki ei katkea.  

 

Tuntematta yksityiskohtaisesti kummankaan nuoren henkilökohtaista työl-

listymissuunnitelmaa on mahdotonta arvioida, mitkä seikat tilanteeseen 

ovat vaikuttaneet. Yksi syy voi olla koulutuspainotteisuus, sillä yksi Nuori-

sotakuun keskeisimmistä tavoitteista on se, että kouluttamattomat nuoret 

saisivat ensisijaisesti suoritettua jonkin ammatillisen tutkinnon. Toinen syy 

voi olla työnantajien korkeat koulutus- ja osaamisvaatimukset. Tästä huoli-

matta voitaneen todeta, että nuoret tarvitsevat jatkossakin selkeästi yksilöl-

lisempää ja joustavampaa ohjausta ja palvelua työllistymisessään. On myös 

tärkeää, että nuorille kerrotaan suoraan ja selkeästi eri toimenpiteiden ja pal-

veluiden kohdentamisen syistä ja perusteista.  

 

Huoli TE-palveluiden ohjauksen riittämättömyydestä ja palveluiden etään-

tymisestä nousi esiin myös Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppura-

portissa (Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia 2014, 249) sekä kunnille to-

teutetun Nuorisotakuun arviointikyselyn tuloksissa. Yli 60 % kunnista ar-

vioi, ettei TE-palveluiden ammatinvalinnanohjaus ole tällä riittävää tai pal-

velun saatavuus on vaikeutunut. TE-palvelut ovat erittäin haastavassa tilan-

teessa, sillä palveluntarve kasvaa jatkuvasti mutta resursseja ei olla lisää-

mässä. Nuorten henkilökohtauksen ohjauksen tarve ei vähene verkkopalve-

luita lisäämällä.  (Selkee, Savela  & Sjöholm 2015, 42 – 44.) 

 

Työllisyystilanne on nuorille haastava, sillä työpaikkoja on yleisesti ottaen 

vähän, osaamis- ja koulutusvaatimukset korkeat ja kilpailu työpaikoista ko-

vaa. Moni nuori jää yhä myös vaille koulutuspaikkaa, joka raottaisi ovea 

työelämään.  
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10  POHDINTA 

 

Opinnäytetyön laatiminen on ollut todella haastava ja pitkä prosessi. Työn 

aihe on alusta asti tuntunut kiinnostavalta ja mielekkäältä, mutta erityisesti 

teoriaosan kirjoittaminen tuntui haastavalta, sillä työn näkökulma vaihteli 

ja kehittyi melko pitkään työn edetessä. Tämän vuoksi myös työn aikataulu 

venyi. Koska oma mielenkiinto aihetta kohtaan on suuri, jouduin tekemään 

kovasti työtä pitääkseni opinnäytetyön sisällön järkevästi ja tiiviisti rajat-

tuna.  

 

Myös ajankohtaisen lähdemateriaalin etsiminen oli haastavaa, sillä työlli-

syyteen liittyvät lait, tilastot, käsitteet ja käytännöt muuttuvat nopeasti ja 

vaihtelevat paljon myös alueellisesti – tämän vuoksi eksaktin ja yleisesti 

pätevän tietopohjan laatiminen oli haastavaa ja se perustuu vahvasti käytet-

tävissä olevaan ajankohtaiseen verkkomateriaaliin. Jatkuvan muutoksen 

vuoksi työssä aineistona käytetty teoreettinen kirjallisuus on melko vä-

häistä, mutta mielestäni perusteltua.  

 

Oman osansa opinnäytetyön haastavuuteen toi hankkeessa työskentely. En-

nen opinnäytetyön aloittamista ja vielä kirjoitusvaiheessa pohdin paljon, 

pystynkö riittävästi irrottautumaan hankkeen työhönvalmentajan roolistani 

tutkijan asemaan tehdessäni opinnäytetyön aineistonhankinnan omien asi-

akkaideni parissa. Uskon, että tuttuus vaikutti haastatteluissa vain siinä mie-

lessä positiivisesti, että nuoret uskaltautuivat kertomaan avoimemmin aja-

tuksistaan, kun tiesimme toisemme paremmin.  

 

Haastattelut ja niiden analysointi sujuivat hyvin. Tässä varmasti auttoi se, 

että hanketyöskentely oli päättynyt ja olin ehtinyt saada hieman etäisyyttä 

siihen ennen haastatteluiden alkua. Nuoret olivat haastatteluissa melko 

niukkasanaisia ja yritin lisäkysymyksin saada hieman laajempia vastauksia, 

mutta varoin johdattelemasta liikaa. Pohdin, olisinko voinut haastatteluti-

lanteessa syventää kysymyksiä hieman lisää.  

 

Koska nuoria oli todella vaikea tavoittaa haastatteluita varten hankkeen lop-

puvaiheessa ja sen päätyttyä, jäi tutkimuksen aineisto suunniteltua pienem-

mäksi. Vaikka opinnäytetyön tulokset eivät aineiston niukkuuden vuoksi 

ole yleistettävissä, uskon kuitenkin, että tästä huolimatta tutkimuksessa 

kuuluu työttömien, tukea tarvitsevien nuorten ääni, johon moni samassa ti-

lanteessa oleva voinee samaistua. Haastatteluaineistosta nousi esiin mielen-

kiintoisia näkökulmia siihen, millaisiin asioihin olisi tärkeää kiinnittää huo-

miota nuorten työllistymisen tukemisessa ja työttömyyden vähentämisessä.  

 

Työskentely Työhönviejät-hankkeessa oli todella mielenkiintoinen koke-

mus. Haastavinta itse hankkeessa oli sen lyhyt kesto, sekä toimintamallien 

suunnittelu ja toteutus käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa. Tär-

keää oli ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon hankkeen päättymisen vai-

kutus nuorten tilanteeseen sekä asianmukaiseen jatko-ohjaukseen.  
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Asiakasprosessissa keskityttiin vahvasti asiakaslähtöisyyteen ja nuoren 

kuulemiseen: Valmennuksessa haluttiin kuulla nuorelta itseltään mikä hä-

nen tilanteensa ja suunnitelmansa on, ja lähteä pohtimaan vaihtoehtoja yh-

dessä. Hankkeessa koettiin myös tärkeäksi, ettei nuorelta lähtökohtaisesti 

kysellä terveydentilaan liittyviä asioita tai diagnooseja, vaan luotetaan sii-

hen että nuori itse ottaa puheeksi työkykyään tai elämäänsä muuten rajoit-

tavat tekijät. Ajatuksena oli lähteä pohtimaan nuoren vaihtoehtoja hänen 

taidoistaan, vahvuuksistaan ja mielenkiinnonkohteistaan käsin – ei ainoas-

taan negatiivisista rajoittavista asioista käsin. Tarkoituksena oli kannustaa 

ja innostaa nuorta toimimaan aktiivisesti vaikka pienin askelin tavoitteitaan 

ja jopa unelmiaan kohti mahdollisista rajoitteista huolimatta. 

 

Hankkeen alkuvaiheessa mietitytti, suostuvatko ja sitoutuvatko nuoret vielä 

yhden lisäpalvelun asiakkaaksi: Työtön nuori kun asioi jo valmiiksi melkoi-

sessa palveluviidakossa TE-toimiston, Kelan sekä mahdollisesti myös sosi-

aalitoimen ja etsivän nuorisotyön kanssa. Tämä huoli osoittautui turhaksi, 

sillä suurin osa palveluun tulleista nuorista sitoutui tapaamisiin ja suhtautui 

palveluun positiivisesti.  

 

Hankkeen aikana pohdimme yhteistyökumppaneiden kanssa tähän vaikut-

tavia seikkoja. Yksi syy voi olla palvelun vapaaehtoisuus. Joidenkin koh-

dalla työhönvalmennukseen osallistumisesta oli sovittu TE-toimistossa, 

mutta pääasiallisesti työhönvalmennukseen osallistuminen oli nuoren itse 

päätettävissä ja valittavissa.  

 

Pohdimme myös mikä merkitys nuorten sitoutumiseen oli esimerkiksi sillä, 

että toimintaa järjesti kolmannen sektorin toimija eikä viranomaistaho. Yh-

teistyökumppaneiden näkökulmasta positiivisena nähtiin myös palvelun 

liikkuvuus: Työhönvalmentajat jalkautuivat tarvittaessa sinne missä nuoret 

liikkuivat ja tapaamispaikoissa joustettiin nuoren toiveiden mukaan. 

 

Lisäksi pohdittiin, mikä merkitys oli sillä, että hankkeen työhönvalmentajat 

olivat itsekin nuoria ja ikänsä puolesta hankkeen kohderyhmää, jolloin oh-

jaus ja työskentely tapahtuivat ikään kuin nuorelta nuorelle -periaatteella? 

Nämä seikat eivät kuitenkaan nousseet esiin opinnäytetyön haastatteluai-

neistosta, vaan nuorten sitoutumisen motivaation lähteenä vaikutti toimivan 

ensisijaisesti nuorten aito halu saada tietoa työnhakuun liittyvistä asioita 

sekä parantaa työllistymismahdollisuuksiaan.  

 

Hankkeelle ja siinä toteutetulle työhönvalmennukselle tuntui olevan tilausta 

yhteistyökumppaneiden näkökulmasta, mikä selviää myös Työhönviejät-

pilotin virallisesta loppuraportista (Kinnunen 2014). Työhönviejät-hank-

keen yksilöllisen työhönvalmennuksen asiakasmäärä oli huipussaan lähes 

hankkeen alusta asti. TE-palveluilla oli ja on edelleen valtava asiakaspaine, 

samoin kuin etsivällä nuorisotyöllä, joten lisäpalvelut ja eri tahojen välinen 

tiivis yhteistyö nuorille tulivat tarpeeseen.  

 

Hankkeen loppuraporttia varten yhteistyökumppaneilta kerätyssä palaut-

teessa todettiin, että etsivän nuorisotyön näkökulmasta Työhönviejät-hank-

keen työhönvalmennus kevensi kevään yhteishakuun ja kesätyöhakuun liit-

tyvää ohjauspainetta, ja vapautti sitä kautta saatuja resursseja nuorten arjen 
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ja muun elämän tukemiseen.  Toiminnalle toivottiin jatkuvuutta. Työhön-

viejät-hankkeessa erityisen hyödylliseltä vaikutti se tapa, miten eri toimijat 

toimivat yhteistyössä ja ketjuttivat palveluitaan nuoren kannalta järkeväksi 

kokonaisuudeksi. 

 

Opinnäytetyön tuloksena voidaan todeta, että yksilöllisen työhönvalmen-

nuksen toimintamallit olivat onnistuneita ja hyödyllisiä nuorten työllistymi-

sen tukemisessa. Viranomaistahojen sinnitellessä valtavien asiakasmäärien 

kanssa on selvää, että myös muilla toimijoilla, kuten kolmannen sektorin 

toimijolla, ja palveluiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli nuorten tuke-

misessa. Nuorten työttömyyden vähentämiseksi on tärkeää kehittää ja yllä-

pitää monipuolisia toimintamalleja ja palveluita, sillä peruspalvelut eivät 

tavoita kaikkia. Opinnäytetyön tuloksilla on mielestäni tärkeä tehtävä nos-

taa esiin nuorten kokemuksia hyväksi havaitusta toimintamallista ja käytän-

nöstä, joka voi edistää nuorten työllistymistä sekä Nuorisotakuun tavoit-

teita.  

 

Opinnäytetyöstä herää runsaasti kiinnostavia näkökulmia jatkotutkimuk-

siin. Erityisen mielenkiintoista olisi tietää, millaisia tuloksia työhönvalmen-

nuksella saataisiin nuorten parissa hieman pitkäkestoisemmalla ja intensii-

visemmällä palvelulla. Opinnäytetyötutkimuksen ulkopuolelle rajautuivat 

myös kokemukset hyvän valmentajan tai ohjaajan ominaisuuksista. Työ-

hönviejät-hankkeen jälkeen on myös paljon mietityttänyt, miten hankkee-

seen osallistuneet nuoret ovat edenneet ja pärjänneet hankkeen jälkeen ja 

millaisena he näkevät valmennuksesta saadun hyödyn nykyisessä tilantees-

saan. Yleisellä tasolla itseäni jäi mietityttämään nuorten syvällisemmät nä-

kemykset työttömyydestä, syrjäytymisuhasta sekä monista joidenkin jopa 

pakkotoimenpiteinä pitämistä aktivointitoimista.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli prosessi, jonka ansiosta opin paitsi itsestäni 

myös tutkimuksen tekemisestä valtavasti. Sekä opinnäytetyöprosessista että 

Työhönviejät-hankkeessa työskentelystä jäi valtavasti kiinnostusta ja intoa 

työskennellä jatkossakin nuorten parissa, hanke- ja projektitoiminnassa 

sekä erityisesti nuorten palveluiden kehittämisessä.  
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Liite 1 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Miia Aaltonen 

Opinnäytetyö 

Hämeen Ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

 

 

Opinnäytetyö toteutetaan luottamuksellisesti ja nimettömänä.  

 

Hankkeessa toteutetun työhönvalmennuksen palautekysely 

Haastattelukysymykset: 

 

Taustatiedot 

- nimi, sukupuoli ja ikä 

- koulutus: valmiit tutkinnot sekä kesken jääneet opinnot 

- tämänhetkinen työtilanne 

 

Työelämäkysymykset 

- Millaista työkokemusta sinulla on? 

- Mihin haluaisit työllistyä ja miksi? 

-  Onko työllistyminen vaikeaa?  

- Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä työnhaussa ja työllistymisessä? 

- Millaisia työntekijöitä työnantajat sinun näkökulmastasi haluavat? 

- Mikä on mielestäsi tärkein ominaisuus työntekijässä? 

 

Työhönvalmennus 

- Kuka sinulle kertoi Työhönviejät-hankkeesta ja työhönvalmennuksesta? 

- Kuinka ohjauduit työhönvalmennukseen? 

- Millaisiin asioihin kaipasit apua? 

- Kuinka monta kertaa tapasit tai olit yhteydessä työhönvalmentajaan? 

- Oliko tapaamisia ja yhteydenpitoa  mielestäsi riittävästi?  

- Millaista apua tai tukea työhönvalmennuksesta sait?  

- Ovatko jotkut asiat muuttuneet työhönvalmennuksen jälkeen (esim. työllistymisessä, 

työnhaussa)? Mitkä? 

- Saitko työhönvalmennuksen kautta jotakin uutta tietoa? Mitä? 

- Mistä olisit halunnut saada enemmän tietoa työhönvalmennuksen kautta? 

- Oliko työhönvalmennus mielestäsi hyödyllistä? Miksi? 

- Kenelle suosittelisit työhönvalmennusta? 

- Miten työhönvalmennusta pitäisi kehittää?  

- Millä tavalla tai millaisilla palveluilla nuorten työllistymistä voisi mielestäsi tukea 

paremmin? 
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Liite 2 

 
HAASTATTELUSUOSTUMUS  

 

SUOSTUMUS 

 

Olen Miia Aaltonen ja opiskelen Hämeen Ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa 

Sosionomi (AMK) -tutkintoa. Teen opinnäytetyötä nuorten työllistymisestä sekä erityisesti 

Työhönviejät-hankkeen yksilöllisen työhönvalmennuksen hyödyllisyydestä. Työhönviejät-hanketta 

toteutti Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 

työhönvalmennuksen hyödyllisyydestä sekä siitä, miten nuorten työllistymistä tukevia palveluita 

voitaisiin kehittää.  

Opinnäytetyössäni ensiarvoisen tärkeää on tuoda nuorten omia mielipiteitä ja kokemuksia esiin. 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla valmennukseen osallistuneita nuoria. Aineiston laajuudesta 

johtuen haastattelut nauhoitetaan. Aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä 

haastateltavia voida tunnistaa opinnäytetyöstä. Tietojasi ei luovuteta eteenpäin. 

 

 

Suostun osallistumaan opinnäytetyötutkimukseen. 

 

Päivämäärä ja paikka ______________________________________________________________ 

Allekirjoitus ja  

nimenselvennys __________________________________________________________________ 

 

 


