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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen kehittämistyö, jonka tavoitteena on Rautalammilla toi-

mivan nuortenpajan palveluiden tuotteistaminen. Nuortenpajan toimintaa hallinnoi 

Kokkatoiminnan työkeskus. Kokkatoiminnan nuortenpajan palvelut tuotteistetaan ja 

palveluista tehdään palvelukuvaukset. Palvelukuvauksiin tarvittava tieto kerätään 

Kokkatoiminnan henkilökunnan ja etsivä nuorisotyön kanssa yhdessä toteutettavissa 

työpajoissa puolistrukturoidun ryhmähaastattelun avulla. Myös nuorten suhtautumista 

palveluihin kysytään netissä toteutettavan kyselyn avulla.  

 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyvät palvelukuvaukset tullaan jatkossa sisällyttämään 

osaksi nuorten työpajan perehdytyskansion sisältöä. Palvelukuvauksia voidaan jat-

kossa hyödyntää myös markkinoinnin, nuorille tiedottamisen ja henkilökunnan pe-

rehdyttämisen lisäksi erityisesti toiminnan sisällön selkeyttämisessä ja toiminnan ke-

hittämisessä. Sekä henkilökunta, nuoret, että sidosryhmät tulevat tietoisiksi toiminnan 

sisällöistä. Palvelukuvauksilla voidaan myös turvata tiedon siirtymien ja toiminnan 

jatkuvuus henkilökunnan vaihdostilanteissa. Selkeät palvelukuvaukset mahdollistavat 

myös toiminnan arvioinnin ja tasaisen laadun ylläpitämisen. Tuoteistetut palveluku-

vaukset ovat opinnäytetyön liitteenä. 

 

Tämän opinnäytetyön tilaajana on Rautalammin kunnan työkeskus Kokkatoiminta, 

jossa olen työskennellyt syksystä 2016 alkaen. Kokkatoiminnan työkeskus toimii pe-

rusturvan alaisuudessa tuottaen työtoimintaan perustuvaa kuntoutusta erilaisille 

asiakasryhmille kuten kehitysvammaisille, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujille sekä nuorille.  

 

Rautalampi on 3288 asukkaan kylä Sisä-Savossa, Pohjois-Savon maakunnassa 

 (Rautalampi 2018). Pienellä kylällä erityispalveluiden tuottaminen on haastavaa, sillä 

asiakasryhmät ovat pieniä. Rautalammilla ratkaisuna on ollut näiden erilaisten palve-

luiden keskittäminen samoihin tiloihin. Erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat erilaisia 

palveluita. Samoissa tiloissa toimiminen mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön ja 

erilaisten asiakkaiden tarpeiden huomioimisen. 

 



 

 

6 
 

Rautalammilla nuortenpajan palveluiden piiriin kuuluvia kotona passiivisena työttö-

mänä olevia alle 29-vuotiaita nuoria oli lokakuussa 2018 20 henkilöä. Näiden lisäksi 

työttömänä, mutta työllistymistä tukevissa toimissa (esim työkokeilu, kuntouttava työ-

toiminta, kielikurssit) on yhdeksän henkilöä. (Bolander 2018.)  Työelämän ja sitä tu-

kevien palveluiden ulkopuolelle jääneiden nuoren osuus on suurehko. Nuortenpaja 

pyrkii tavoittamaan heidät ja ohjaamaan palveluiden kautta aktiiviseen toimintaan. 

Tätä toimintaa pyritään tukemaan myös nuorten pajan palveluiden tuotteistamisella. 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuotteistaa  

Kokkatoiminnan nuortenpajan palveluista selkeät  

kirjalliset palvelukuvaukset. 
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2 KOKKATOIMINNAN TYÖKESKUS, RAUTALAMPI 

 

 

Kokkatoiminta on aloittanut toimintansa 1970 - luvulla Vaalijalan alaisuudessa kehi-

tysvammaisten suojatyökeskuksena. 1990- luvulla talon hallinnointi siirtyi Vaalijalan 

kuntayhtymältä Rautalammin kunnalle. Samaan aikaan toiminta ja asiakaskunta laa-

jenivat käsittämään myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, sekä pitkäaikaistyöt-

tömiä. Myös nimitys suojatyökeskus muuttui työkeskukseksi.  2000-luvulla herättiin 

myös nuorten erityistarpeisiin ja nuortenpajan toiminnan käynnistämiseen haettiin 

Aluehallintovirastolta (AVI) hankerahoitusta. Nuortenpaja on ollut osa Kokkatoimin-

nan kokonaisuutta vuodesta 2008 saakka. AVI:n rahoitusta haetaan edelleen vuosit-

tain 1, 5 henkilön palkkausta varten. (Hotti 2018.)  

 

Kokkatoiminnan tilat sijaitsevat Latsinmäen asutusalueella kirkonkylän kaakkois reu-

namalla. Työpajan vanhat tilat tuhoutuivat miltei kokonaan vuonna 2006 riehuneessa 

tulipalossa ja jälleen rakennetut tilat on otettu käyttöön vuonna 2008. Uudet tilat ovat 

valoisat ja tilavat ja suunniteltu työtoimintaa varten. Laitteisto pajoilla on ajantasaista 

ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan. 

 

Työ- ja päivätoimintaan osallistuu viikkotasolla 36 henkilöä (lisäksi 6 henkilöä avotyö-

toiminnassa), nuoria heistä tällä hetkellä on 4. Kuvassa 1 on nähtävissä sinisellä 17-

29 –vuotiaiden osuus koko Kokkatoiminnan väestä vuonna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva1.  
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Työtehtäviä on tarjolla puu-, metalli-, tekstiili- ja kudontapajoilla. Pajojen lisäksi työ-

toimintaan voi osallistua kuljetustehtävissä (pyykki- ja ruokakuljetukset), pesulassa, 

siivous ja ruokahuollon tehtävissä sekä pienissä ohjaustehtävissä kehitysvammaisen 

päivätoiminnassa.  

 

Kokkatoiminnan henkilökuntaan kuuluu viisi työntekijää, joiden yhteenlaskettu työpa-

nos Kokkatoiminnan työkeskuksen ohjaustyöhön on 3,5 henkilöä. 

Vastaava ohjaaja (50% vastaavan työt, 50% ohjaustyöt) 

Avohuollon ohjaaja (50% avohuollonohjaus, 50% päivätoiminta) 

Työpajaohjaaja (50% päivätoiminta),  

Nuorten työpajaohjaaja (100%) 

Nuorten työpaja/pajaohjaaja (50% nuorten paja, 50% kuntouttava työtoiminta) 

 

 

 

 

 

 

Kuva2.  
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3 NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA 

 

 

Nuorten työpajatoiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Nuorisolain 

(1285/2016) 4 luvun 13§ määritellään nuorten pajatoiminnan tehtäväksi parantaa 

valmennuksen avulla nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus lop-

puun, päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun.  

 

Työpajat ovat osa sosiaalisen työllistämisen kenttää ja työtä tehdään erityisesti hei-

kossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kanssa. Pajoilla työnteko on yksi 

valmennusväline/menetelmä, jonka avulla pyritään parantamaan asiakkaan arjenhal-

lintaa ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työelämään. (Huumonen 2014,18.) 

 

Työpajalle ohjaudutaan pääsääntöisesti TE-palveluiden, sosiaalitoimen, etsivä nuori-

sotyön tai mielenterveystoimiston kautta. Nuori voi myös itse tulla pajalle tutustumaan 

ja ilmaista halunsa osallistua pajan toimintaan. Työpajatoiminta on aina sopimuksel-

lista toimintaa ja valtaosa valmentautujista tulee työpajalle kuntouttavan työtoiminnan 

tai työkokeilun sopimuksella. Myös palkkatuettu työ tai opintoihin liittyvät tukijaksot 

ovat käytössä olevia sopimus muotoja. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) Li-

säksi työpajatoiminta voi olla sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17§ mukaista sosiaalista 

kuntoutusta. 

 

Kokkatoiminnan nuorten työpaja on avoinna viitenä päivänä viikossa. Toiminta integ-

roituu talon muuhun toimintaan.  Työtehtävät sijoittuvat nuoren kiinnostuksen ja tar-

peen mukaan talon eri puolille. Työn ohessa nuori oppii kohtaamaan ja työskentele-

mään erilaisista lähtökohdista olevien ihmisten kanssa.  

 

Nuorten työpajatoiminta on monialaista toimintaa ja asemoituu palvelujärjestelmäs-

sämme useamman sektorin reuna-alueelle. Työpajatoiminta liittyy julkisen sektorin 

palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulutus- ja työmark-

kinoiden välimaastoon (Aluehallintovirasto 2018). 
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Nuorten työpajatoiminta on myös vuodesta 2011 lähtien ollut myös nuorisotakuu-

ohjelman mukaisia palvelua. Nuorisotakuun tavoitteena on tarjota työ-, työkokeilu-, 

opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa nuorelle kolmen kuukauden sisällä työttö-

mäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta. (Nuorisotakuu 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuva3. Työpajatoiminnan eri tasot 

 

 

Työpajatoiminta jakautuu valmentautujan työ- ja toimintakyvyn mukaan neljään eri 

tasoon (kuva3). Starttivalmennus on tuetuinta valmennusta, jossa yksilövalmennuk-

sen rooli on merkittävä, kun taas työhönvalmennuksessa valmentautuja kantaa jo 

pitkälti vastuun omasta työtoiminnastaan. 
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3.1 Työpajatoiminta/valmentautuminen 

 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen oppaissa työpajojen asiakkaan ja ohjaajan välis-

tä suhdetta kuvataan valmennussuhteeksi. Näin ollen asiakas on valmentautuja ja 

ohjaaja valmentaja. Nimitykset eri työpajoilla vaihtelevat, mutta roolit pysyvät kuiten-

kin samoina.  

 

Työpajatoiminnassa perinteinen työnteko on vain yksi, mutta yleisimmin kaikkein nä-

kyvin valmentautumisen väline eli menetelmä. Muita valmennusmenetelmiä ovat työ-, 

yksilö-, ja ryhmävalmennus. Näitä valmennusmenetelmiä yhdistetään toimivaksi ko-

konaisuudeksi valmentautujan tarpeen mukaisesti.  Valmennuksen tavoitteena on 

tukea nuoren yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta. 

(Huumonen 2014, 10.) 

 

Työvalmennuksessa keskitytään valmentautujan työ- ja työelämätaitoihin sekä työ-

yhteisöosaamiseen. Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen ja sen tavoittee-

na on työkyvyn kokonaisvaltainen edistäminen mielekkäiden työtehtävien avulla. 

Työtehtäviä tehdessä valmentautuja oppii uutta niin itsestään kuin työtehtävistä. Sa-

malla kun valmentautuja oppii teknisesti uusia työtapoja, hänen työelämätaitonsa 

karttuvat. Vastuu omasta itsestä ja toiminnasta kasvaa koko ajan. Kun valmentautuja 

alkaa olla valmis kohtaamaan vapaat työmarkkinat, työhönvalmennuksen avulla 

valmentautujaa ohjataan esimerkiksi työpaikan etsimisessä ja hakemisessa. Työhön-

valmennuksessa valmentautuja voi myös työskennellä tuetusti työpajan ulkopuolella. 

Tällöin ohjaajan tehtävänä on valmentautujan lisäksi tukea myös työnantajaa ja työ-

yhteisöä. (Huumonen 2014, 24.) 

 

Yksilövalmennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa. Yksilövalmennuksessa 

keskitytään valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnit-

teluun, tarjoten valmentautujalle yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Yksilövalmennus voi 

olla vaikkapa viikoittaisen aikataulutuksen tekoa, ohjausta Kelan hakemusten täytös-

sä tai arjen hallinnan tukemista, esimerkiksi olemalla nuoren tukena kauppa reissulla 

tai pankissa tai ihan vaan arkista keskustelua elämän hallinnan tueksi. Yksilövalmen-

nusta voidaan toteuttaa myös pienryhmissä, jolloin ryhmässä käsitellään yhteisesti 
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vaikkapa elämän hallintaan liittyviä teemoja. Yksilövalmennuksen määrä vaihtelee 

valmentautujan oman tarpeen mukaan. (Huumonen 2014, 24.) 

 

Kun nuori tulee pajalle, hänen kanssaan käydään aloituskeskustelu. Tuon keskuste-

lun aikana käydään läpi nuoren elämäntilanne, koulutukset, työkokemukset, toiveet ja 

omat suunnitelmat. Keskustelun pohjalta luodaan yhdessä realistiset tavoitteet paja-

jaksolle. Nuoret tulevat pajoille hyvin erilaisista elämäntilanteista, jollekin ensimmäi-

sen pajajakson tavoite voi olla vaikkapa työaikoihin sitoutuminen ja tätä kautta arjen 

uudelleen rytmitys, kun taas toinen tarvitsee tukea ja tsemppiä työnhakuprosessissa. 

(Hämäläinen & Palo 2014, 44.)  

 

Riippumatta käytetyistä menetelmistä tavoite on nuoren tukeminen oman elämän 

hallintaan. Tavoitteita tarkastetaan ja uusitaan pajajaksojen edetessä. Tavoitteena 

kaikelle toiminnalle on, että nuorelle valmentautujalle luodaan pajajakson aikana us-

ko tulevaan ja löydetään jatkopolku elämässä eteenpäin.  

 

 

3.2 Starttipaja 

 

2000-luvun alussa herättiin valtakunnallisella tasolla nuorten kasvavaan ohjauksen 

tarpeeseen. Työtoiminta oli monelle nuorelle liian haastavaa ja erilaisten hankekokei-

lujen myötä alettiin kehittämään matalan kynnyksen palvelua, jonka keskiössä oli eri-

tyistä ja vahvaa tukea tarvitseva nuori. Näistä kokeiluista syntyi Starttipaja. (Hannula-

Niemelä, Oulasvirta-Niiranen, Pietikäinen 2015, 10.)  

 

Starttipajoilla toiminnan pääpaino on valmentautujan eli nuoren työ- ja toimintakyvyn 

kartoituksessa ja arjenhallinnan tukemisessa.  Toimintaa suunnataan nuorille, joilla 

elämä on voinut mennä solmuun esim. mielenterveysongelmien, oppimisvaikeuksien 

tai erilaisten riippuvuuksien myötä.  Heille starttipaja tarjoaa vahvaa kokonaisvaltaista 

tukea elämäntilanteensa selvittämiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentami-

seen. Starttivalmennuksessa tehdään monialaista, moniammatillista, tavoitteellista 

toimintaa nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. (Hilpinen, Huumonen, Kivi-

ranta & Välimaa 2012, 9, 13,) 
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Kokkatoiminnassa starttipajatoimintaa on ollut vuodesta 2014 saakka. Kuitenkin 

useista eri syistä johtuen toiminta on ollut hyvin vaihtelevaa, ajoittaista ja työntekijöi-

den henkilökohtaisesta kiinnostuksesta riippuvaista. Vuoden 2017 aikana tehtyjen 

havaintojen pohjalta todettiin, että kuntaan tarvitaan matalimman kynnyksen laaja-

alaista palvelua ja katsottiin tarpeelliseksi aktivoida starttipajatoiminta vastaamaan 

tämän päivän tarpeisiin. Starttipajatoiminta aloitettiin Kokkatoiminnassa uudella kon-

septilla tammikuussa 2018 yhteistyössä etsivä nuorisotyöntekijän kanssa. Nuoret 

osallistettiin mukaan starttipajan suunnitteluun ja yhdessä keksimme myös startille 

nimen Nokka. Nokka löytyi sanaleikin kautta Kokka sanasta. N-kirjain viitta myös 

nuoriin ja taustaakin Nokka sanalle löydettiin: se näyttää nuorille suunnan ja tien tu-

levaisuuteen! 

 

Myös starttipajalla jakson aloituksessa valmentautujan tilanne kartoitetaan aloitus-

keskustelussa, jossa on mukana nuoren elämään vaikuttava moniammatillinen yh-

teistyöverkosto. Pajajaksosta räätälöidään nuoren tarpeita vastaava. Toiminta koos-

tuu yksilövalmennuksesta sekä pien- ja vertaisryhmätoiminnasta. Tärkeintä toimin-

nassa on pyrkiä löytämään valmentautujan voimavarat ja tasapaino elämään. Siihen 

nuori valmentautuja saa starttipajalla tavanomaista työpajaa enemmän tukea yksilö-

valmentajalta. Starttipaja jaksolle on määriteltävä realistiset tavoitteet, joiden tavoit-

taminen on mahdollista. (Hilpinen ym. 2012, 13.) 

 

Kokkatoiminnassa varsinaisia starttipajapäiviä sovittiin olevan kaksi viikossa. Yksi 

päivä varattiin ryhmäpäiväksi, jolloin myös etsivä nuorisotyöntekijä on paikalla. Ryh-

mäpäivien toiminnassa pyritään erityisesti korostamaan yhteisöllisyyttä. Vertaistuki ja 

kokemus ryhmään kuulumisesta ovat tärkeässä roolissa. Olemme mm. tehneet nuor-

ten kanssa luontoretkiä, valmistaneet ruokaa ja kasvattaneet koko Kokkatoiminnan 

väelle siemenistä chilintaimet kotiin vietäviksi. Toinen starttipäivä on varattu yksilöoh-

jaukselle. Tuolloin aikaa on varattu kahdenkeskiseen toimintaan. Nuoren kanssa voi-

daan esimerkiksi käydä kaupassa, auttaa oman kodin hoidossa tai lenkkeillä. Oli toi-

minta mitä tahansa, yksilövalmennuksessa tärkeintä on nuoren aito kohtaaminen, 

jossa nuori saa tuntea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. 

 

Hilpinen ym (2012, 24) tuo esille Startti parempaan elämään -hankeraportissaan esil-

le seuraavia starttipajatoiminnalle tärkeitä teemoja: 
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- Säännöllisen päivärytmin löytäminen ja terveydestä huolehtiminen 

- Omien voimavarojen, vaikutusmahdollisuuksien ja muutostarpeen tunnistaminen 

- Voimautuminen 

- Luottamuksen syntyminen 

- Epäonnistumisen ja vastoinkäymisten sietokyvyn vahvistuminen 

- Sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen opetteleminen 

- Osallisuuden vahvistaminen 

- Tukiverkostojen rakentaminen 

- Sitoutuminen jatkopolkujen rakentamiseen 

- Tuettu siirtyminen jatko poluille ja starttivalmennuksen tarjoama taustatuki jakson 

jälkeen 

 

 

3.3 Tavoitteena nuoren sosiaalinen vahvistaminen 

 

Sosiaalinen vahvistaminen on käsitteenä melko nuori. Vanhassa vuonna 2006 voi-

maan tulleessa nuorisolaissa (72/2006) sosiaalinen vahvistaminen nostettiin esille ja 

tuolloin määriteltiin, että sosiaalinen vahvistaminen on nuorille suunnattuja toimenpi-

teitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tiivistettynä 

koko nuortenpajatoiminta on juurikin tuota. Arjessa se näkyy nuoren vuorovaikutus-

taitojen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisena, kun pyrimme tukemaan nuoria ryh-

mäytymisessä muiden kanssa ja liikumme erilaisissa sosiaalisissa ympyröissä. Nuor-

ten itsetuntoa ja itsensä arvostamista rakennetaan onnistuneella yhdistelmällä yksi-

löohjausta sekä työvalmennusta. Nuoria haastetaan ottamaan oma elämä hallintaan 

sekä osallistamaan sekä oman elämän, että ympäröivän yhteiskunnan tapahtumiin. 

(Kuure 2015, 58.) 

 

Sopimuksiin perustuvien nuorten työpajan ja starttipajan lisäksi nuortenpaja järjestää 

joka toinen viikko kokoontuvaa nuorten ryhmää yhdessä etsivä nuorisotyön kanssa. 

Toiminta perustuu täysin sosiaalisen vahvistamisen periaatteille. Nuorten ryhmän 

toiminta on avointa kaikille 16 - 29 vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat sosiaalisen 

vahvistamisen tukea. Toiminta ei perustu mihinkään sitouttavaan sopimukseen, vaan 

nuoret tulevat mukaan koska siihen on mahdollisuus.  Nuorten ryhmä on löytänyt 
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paikkansa erityisesti pajalla toimintansa jo päättäneiden nuorten keskuudessa.  Tästä 

syystä yläikäraja on melko joustava, yli 29-vuotiaiden mukana ololle ei ole estettä jos 

palvelun katsotaan hyödyttävän hänen itsenäistä selviytymistä ja oman elämän hal-

lintaa. Ryhmässä pidetään yllä pajalla muodostuneita ystävyyssuhteita ja tutustutaan 

niihin nuoriin, jotka pohtivat ovatko nuortenpajan palvelut juuri heille tarpeellisia. 

Ryhmässä asiakas saattaa motivoitua itse nuorten työpajan asiakkaaksi.  Nuorten 

ryhmä toimii myös siis eräänlaisena siirtymävaiheena elämäntilanteesta toiseen.  

 

Toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa heidän toiveiden mukaisesti. Kulu-

van syksyn ohjelmaan kuuluu mm. paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin tutustumista 

(jousiammunta ja tähtitorni), yritysvierailuja nuoria kiinnostaviin alueen yrityksiin sekä 

lautapeli- ja leivontapäivä. Nuorten ryhmän toiminnan tavoitteena on osallistaa nuoria 

paitsi toiminnan suunnitteluun, myös toiminnan mahdollistamiseen esimerkiksi yhteis-

ten reissujen rahoituksen kerääminen talkootyöllä (kahvion pitämistä). 

 

 

4 TUOTTEISTAMINEN JA PALVELUKUVAUS 

 

 

4.1 Tuotteistaminen 

 

Tuotteistaminen on prosessi, jossa määritellään mistä tuotettava palvelu koostuu, 

sen sisältö ja kohderyhmät. Palveluiden tuotteistamisessa pyritään löytämään työyh-

teisössä toimintamalli, johon kaikki työntekijät voivat sitoutua. Palvelun rakennetta ja 

toimintaa ohjaavia arvoja pohdittaessa on tärkeää osallistaa koko henkilökunta mu-

kaan keskusteluun, sillä osallistava tuotteistaminen motivoi henkilökuntaa työskente-

lemään jatkossa yhdessä kuvatulla tavalla. Myös asiakkaiden kuuleminen ja osallis-

taminen tuotteistamisprosessissa antaa prosessiin syvyyttä ja lisäymmärrystä palve-

lun luomasta arvosta. Yhdessä tuotteistettu kuvaus palveluista yhtenäistää palvelu-

toimintaa ja luo näin laatua tuotettaviin palveluihin. (Tuominen, Järvi, Lehtonen & Val-

tanen 2015, 5.) 

 

Työpajatoiminnassa tuotteistaminen auttaa jäsentämään työkenttää. Se luo selkeät 

toimintamallit palveluihin. Kun toimintamallit on suunniteltu hyvin, työyhteisö tietää 
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mitä tekee ja miten tekee. Näin työtehokkuus nousee, eikä arjen tilanteissa tarvitse 

joka kerta keksiä pyörää uudelleen. Kun arki helpottuu, voimavaroja vapautuu kehit-

tämistyöhön ja luovaan ajatteluun. (Välimaa 2006,15.) 

 

Tuotteistaminen on myös laatutyötä. Kun palvelut ja toimintamallit on määritelty, on 

niiden seuranta ja arviointi helpompaa. Yhdessä koko työyhteisön kanssa kerätty tie-

to ja ymmärrys toiminnasta auttavat työyhteisöä tuottamaan tasalaatuista palvelua. 

Asiakkaalla on mahdollisuus saada samanlaista palvelua riippumatta siitä, onko val-

mentajana työyhteisön uusin vai vanhin työntekijä, koska toimintaperiaatteet, keinot 

ja toimintamallit ovat kaikille samat. Myös sijaisten ja uusien työntekijöiden on hel-

pompi turvata toiminnan jatkuvuus, kun toimintatavat on kirjattu selkeästi. (Välimaa 

2006, 16.)  

 

Tuotteistamisen avulla palvelutuote siis määritellään ja kuvataan niin, että myös 

asiakas tietää ja ymmärtää mitä palvelua nuortenpaja voi hänelle tarjota. Tuotteista-

minen kulkeekin käsi kädessä markkinoinnin kanssa. Kun tarjottavien palveluiden 

sisällöt ja niiden tuottama hyöty pystytään kuvaamaan selkeästi, tiedottaminen hel-

pottuu. Selkeää tuotetta on helppo markkinoida niin tuleville valmentautujille kuin pal-

veluun ohjaaville tahoille. (Välimaa 2006, 18.) 

 

 

 

4.2 Palvelukuvaus 

 

Yksi tuotteistamisen osa prosesseista on palvelukuvausten luominen. Palveluku-

vaukset ovat tuotettujen palveluiden kirjaamista. Yksikön tuottamat palvelut eritellään 

toisistaan ja jokaisesta palvelusta on tehtävä erikseen oma palvelukuvaus. Näin te-

kemällä ymmärretään ja havainnoidaan palveluiden eroavaisuudet. Palvelukuvausten 

kirjoittamiseen osallistuu koko työyhteisö. Näin saadaan kerättyä työkentältä talteen 

myös se hiljainen tieto, joka on vuosien varrella kehittynyt yritysten ja erehdysten 

myötä. (Välimaa 2018) 

 

Palvelukuvausten luomisesta hyötyy koko työyhteisö, yhteistyöverkosto ja asiakkaat. 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen tuottamassa verkkokoulutuksessa, Työpajatoi-
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mintojen kehittäminen – työpajan palvelukuvaus osioissa Anne Välimaa (2018) listasi 

asiat, joihin hyvin tehtyä palvelukuvasta voi hyödyntää. 

 

 Palvelukuvaukset sisäiseen käyttöön  

 Esim. perehdytyskansio, työtehtävien jako, vastuualueet 

 Markkinointimateriaali valmentautujille 

 Varsinkin kaupungeissa tärkeää, sillä valmentautujilla on valin-

nanvapaus käyttämiinsä palveluihin 

 Markkinointimateriaali palveluiden ostajille 

 Selkeä tieto palvelun sisällöstä, kohderyhmästä ja hinnasta 

 Tiedotusmateriaali palveluihin ohjaaville tahoille 

 Etsivä nuorisotyö, MTT, Ohjaamot,  

 Tiedotusmateriaali yhteistyötahoille 

 

Laajaa palvelukuvausta voi hyödyntää moneen eri tarkoitukseen, poimien kulloiseen 

tilanteeseen sopivan informaation. Myös Kokkatoiminnan palvelukuvauksia tullaan 

jatkossa hyödyntämään kaikilla näillä osa-alueilla. 

 

 

 

5 PROSESSI JA TIETOPERUSTA 

 

 

5.1 Tausta 

 

Aloitin monimuoto yhteisöpedagogiopintoni samana syksynä, kun työni Kokkatoimin-

nassa. Jonkin aikaa Kokkatoiminnassa työskenneltyäni toimenkuvaani muutettiin 

niin, että puolet työajastani työskentelin nuorten työpajatoiminnassa. Melko pian tä-

män muutoksen jälkeen selkiytyi, että teen opinnäytetyöni nuortenpajatoiminnasta. 

Ajattelin, että näin hyötyvät kaikki. Minä perehdyn itselleni uuteen työpajamaailmaan 

ja työpaikkani pääsee mukaan opinnäytetyön kehittämistyöhön.  

 

Nuorten työpajan aloituksesta asti toiminnassa on ollut mukana 1,5 henkilötyövuotta. 

Viimeisen parin vuoden aikana henkilöstössä on tapahtunut muutoksia paljon. Tam-
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mikuussa 2017 aloitin minä tuossa puolikkaassa toimessa ja tammikuussa 2018 sain 

työparikseni nykyisen nuortenpajaohjaajan. Kanssamme tiivistä yhteistyötä tekevä 

etsivä nuorisotyöntekijä ehti myös vaihtua tässä välissä. Into ja halu toimia ja kehittyä 

työssä oli valtava, mutta niin oli myös tiedontarve. Mistä löytyy tieto perusasioista, 

yhteistyökumppaneista, mitkä lomakkeet täytetään missäkin vaiheessa, mitä kirjataan 

ja minne? Silloin ymmärsin, että tarvitsemme nuortenpajalle henkilökunnan perehdyt-

tämistä varten perehdyttämiskansion, johon on kerätty toiminnan jatkuvuuden kan-

nalta keskeiset seikat. 

 

Tutustuttuani tuotteistamiseen ja palvelukuvausten tekemiseen ymmärsin, että tuot-

teistaminen ja palvelukuvausten luominen palvelee talomme tämän hetkisiä tarpeita. 

Koko työyhteisön yhteinen dialogi nuorten pajan palveluista johdattaisi meidät kes-

kustelemaan työmme perusteista. Palveluita avatessamme joutuisimme keskustele-

maan toiminnastamme perusteita myöten. Yhteisen keskustelun myötä ymmärryk-

semme koko työyhteisön kesken toistemme työtehtävistä ja vastuualueista tulisi laa-

jenemaan. Valmiit palvelukuvaukset olisivat mitä parahinta materiaalia nuortenpajan 

perehdytyskansioon. 

 

 

 

5.2 Työn suunnittelu 

 

Alun perin opinnäytetyön tekemisen ajankohta oli suunniteltu keväälle 2018. Tuolle 

ajanjaksolle sattui kuitenkin työyhteisössämme harmittavan paljon poissaoloja. Ajat-

telin siirtäväni opinnäytetyön tekemisen syksymmälle, sitten kun työssä olisi seestei-

sempää. ”Sitten kun” ei ollut tälläkään kertaa parempi ajankohta, sillä syksyllä pois-

saoloja on ollut vielä enempi kuin keväällä. Työn kuormittavuus on kova, sillä sijais-

ten palkkaaminen ei nykyisessä kiristyneessä taloudentilanteessa ole itsestäänsel-

vyys.  Opinto-oikeuteni on päätymässä joulukuussa 2018, joten päätin tehdä opin-

näytetyön syksyn 2018 aikana, oli tilanne työssä millainen tahansa. 

 

Vaikka olin lukenut tuotteistamiseen ja palvelusuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta jo 

keväästä saakka, varsinainen opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin vasta syyskuussa 
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opinnäytetyön suunnitelmalla. Aikataulusta tulisi tiukka, suunnitelman teosta valmiin 

opinnäytetyön palautukseen olisi aikaa kaksi kuukautta. 

 

 

5.3 Taustatieto 

 

Lähdin hakemaan työlleni viitekehystä selvittämällä ensin työn tilaajan eli Kokkatoi-

minnan historiaa ja nykypäivän tilannetta. Harmikseni en löytänyt talomme toiminnas-

ta kirjallista historiikkiä, mutta haastattelin työyhteisössämme pitkään ollutta työnteki-

jää, jolta sain tarvittavaa tietoa historiasta. Talon historian ymmärtäminen on tärkeää, 

sillä se vaikuttaa talon toimintaan osaltaan vielä tänäkin päivänä.  

 

Vaikka Kokkatoiminta tarjoaa nykypäivänä useille asiakasryhmille monipuolista toi-

mintaa, pitkät juuret kehitysvammaisten suojatyökeskuksena ovat kyläläisten muistis-

sa vahvana. Tuota muistikuvaa vahvistaa edelleenkin läheisistä laitoksista sekä 

omista kodeistaan päivätoimintaan kävelevät kehitysvammaiset. Oma havaintoni on, 

että nykyinen laajempi asiakasrakenne ei ole kaikille selvyys. Tarvitsemmekin joh-

donmukaista tiedotusta ja näkyvyyttä tuodaksemme nykyisen laajemman palveluvali-

koimamme myös laajemman yleisön tietoisuuteen. 

 

Tuottamiemme palveluiden taustatietoa sain paljon Valtakunnallisen työpajayhdistyk-

sen julkaisuista. Hain tietoa aiheesta muualtakin, mutta mielestäni paras tieto löytyi 

työpajayhdistyksen julkaisuista. Valtakunnallinen työpajayhdistys on tehnyt vuodesta 

1997 saakka merkittävää kehitystyötä pajatoiminnan kehittämisen hyväksi. Yhdistyk-

sen toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä työpajatoimintaa ja 

etsivä nuorisotyötä. (Hämäläinen & Palo 2014, 10.)  

 

Tuotteistamiseen ja palvelusuunnitelmien tekemiseen liittyen olen lukenut paljon yri-

tyksille suunnattua kirjallisuutta. Esimerkiksi Antti Apusen & Jari Parantaisen Tuot-

teistajan taskuraamattu on vaikuttanut kovasti ajatteluuni, vaikka opinnäytetyöstäni ei 

löydy viitteitä ko. teokseen.  
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5.4 Kysely nuorille 

 

Alusta asti oli selvää, että myös nuoria osallistetaan tuotteistamisprosessissa. Toi-

mintamalli vain oli epäselvä. Nettikysely? Työpaja? Ryhmähaastattelu? Lopulta pää-

dyin napakkaan sähköisesti suoritettavaan kyselyyn. 

 

Nuorten ryhmän käytössä on oma WhatsApp sovelluksessa toimiva viestittelyryhmä. 

Keskustelu ryhmässä on välitöntä ja asioita jaetaan laidasta laitaan. Alun perin ajatte-

lin, tekeväni avoimen teemahaastattelun tuossa WhatsApp ryhmässä haastaen nuo-

ria osallistumaan nuortenpajan palveluita koskevaan keskusteluun. Valmistelin myös 

ryhmään kirjoitettavan aloitustekstin, pyrin tekemään tekstistä mahdollisimman ren-

non, mutta kuitenkin asiallisen. Kun kävin ryhmämme jäseniä läpi, tajusin että ryh-

mässä on myös nuoria, jotka kommentoivat asioita todella harvoin jos ei ole pakko. 

Ryhmästä puuttui myös pajamme uusimmat starttilaiset, jotka eivät olleet vielä luvan-

neet yhteystietojaan liitettävän ryhmään.  

 

Ohjaava opettajani Hanna Vienonen oli suositellut minulle kyselyn tekoa Google 

Forms sovelluksella. Tutustuttuani tähän sovellukseen paremmin, totesin sen toimi-

van nuorten haastattelussa paremmin kuin hyvin. 

 

Päätin luoda kyselyn Nuortenpajanpalveluista Google Formsilla. Pääteemaksi valitsin 

nuortenpajan palveluiden saavutettavuuden/käytettävyyden sekä yleisen suhtautumi-

sen ja tietoisuuden palveluista. Vastauksilla toivoin pystyväni hahmottamaan nuorten 

ymmärrystä nuortenpajasta. 

 

Kohderyhmänä olisivat nykyiset pajanuoret sekä WhatsApp ryhmän tavoittamat enti-

set pajanuoret (pajajakso päättynyt kahden vuoden sisällä). Heitä olisi yhteensä 13. 

 Valmiiksi suunnittelemani alustukset WhatsApp ryhmään olisivat edelleen hyödyn-

nettävissä, sillä linkki Google Forms kyselyyn laitetaan jakoon nuorille tuossa ryh-

mässä. Keskustelu aiheesta ryhmässä olisi myös sallittua, mutta näin jokainen saisi 

tasapuolisen mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Nuorille, jotka eivät ole WhatsApp 

ryhmässä linkki kyselyyn laitetaan henkilökohtaisella viestillä.   
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- - - - - - -  

Vastausaikaa kyselyyn oli vuorokausi. Päädyin pitämään napakan aikataulun, koska 

nuoret tuossa ryhmässä ovat aktiivisia älypuhelimen käyttäjiä. Turhan pitkä vastaa-

misaika vain jättäisi mahdollisuuden ajatukseen ”vastaan myöhemmin” ja näin ollen 

unohtaa koko kyselyn.  Kyselyyn vastasi 7 henkilöä ja he kaikki vastasivat kyselyyn 

ensimmäisen viiden tunnin aikana. Jokainen vastannut kuittasi vastauksensa What-

sApp ryhmässä, vaikka sitä ei pyydetty. Vastaamatta jätti kuusi nuorta. Nämä olivat 

juuri ne nuoret, kommenttien toivossa päätin järjestää Google Forms kyselyn. 

 

Google Forms litteroi vastaukset valmiiksi ja tekee niistä grafiikkaa. Nämä tiedot kä-

vimme etsivä nuorisotyöntekijän ja nuortenpajaohjaajan kanssa yhdessä läpi. Vaikka 

kysymykset olivat helppoja ja kysely saattaa äkkiseltään tuntua heppoiselle, kertoi se 

kuitenkin meille hyvin paljon siitä miten nuoret hahmottavat toimintaamme. 

 

Tiivistettynä analysointimme kyselystä on seuraavanlainen:  

- KokanNokka, edellisenä talvena mietimme nuorten kanssa startille uutta nimeä. 

Riimittely KokkaNokka /Nokkapaja/KokanNokka  sai eniten kannatusta. Nimen tiivis-

täminen ja lanseeraus on ilmeisesti jäänyt meiltä puolitiehen, sillä vain muutama nuo-

rista osasi avata taustaa Nokalle. 

- Nuoret ovat kuulleet kaikista palveluistamme.  

- Kysyttäessä missä palveluissa olet itse ollut mukana, vastaukset olivat sangen yk-

sipuoliset. Vain yksi kertoi olevansa nuorten työpajalla, muut kertoivat olevansa nuor-

ten ryhmässä. Hämmästelimme sitä tovin, kunnes tajusin, että vika oli minussa. Vas-

taukseksi ei voi voinut valita kun yhden vaihtoehdon, vaikka todellisuudessa useim-

mat heistä ovat käyttäneet kaikkia palvelujamme.  

- Palveluistamme kaikki olivat kuulleet joltain yhteistyötaholtamme (etsivä, mtt).  

- Vaikka teemme paljon yhteistyötä, vain yksi viidestä vastanneesta mielsi etsivä nuo-

risotyön kuuluvan nuortenpajan ohjaajiin. Tämä yllätti meitä.  

- Nuoret tykkäävät olla nuortenpajan toiminnoissa mukana ja heillä on toiminnasta 

positiivinen mieli. 

- Kysyttäessä oletko suositellut/kertonut pajasta muille, neljä kertoi puhuneensa, 

kolme ei ole kertonut nuorten pajatoiminnasta muille. Avoimissa vastauksissa yksi 

vastaus paljasti, että kysymyksen voi ymmärtää monella tavalla. Vastaus: En mittää, 
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koska on kielletty, johtunee keskusteluistamme kunnioittaa toisia ja olla kertomatta 

toisten pajalaisten henkilökohtaisista asioista kylillä.  

- Kaikki nuoret olivat samaa mieltä, että he ovat pajalla samanarvoisia. 

- Vapaan sanan kohdassa saimme hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia, niistä 

olimme todella kiitollisia ja mielestämme se kuvastaa myös luottamuksellista suhdetta 

meihin. 

- - - -  

 

Tuotteistamisen ja palvelusuunnitelman näkökulmasta kysely vahvistaa käsitystäni 

siitä, että pajan nuoret kyllä tietävät nimeltä mitä palveluita meillä on, mutta todellinen 

ymmärrys ja oman toiminnan hahmottaminen jäi epäselväksi, vääränlaisen vastaus-

muodon takia. Myös oma työmme pajatoiminnan julkisuuskuvan kehittämiseksi on 

jäänyt kesken. Nokka-nimenä ei mitä ilmeisimmin ole lyönyt vielä itseään läpi ja kehi-

tys/brändäys työ siltä osalta on vielä edessäpäin. Nuorten suhtautuminen nuortenpa-

jaan on kaksijakoinen. Osa tuntee olonsa kotoisaksi ja haluaa kertoa toiminnasta 

muille. Osa on vielä varuillaan, eikä tunne tarvetta kertoa kaveripiirissään olevansa 

mukana Kokkatoiminnassa. Kaikki nuoret olivat kuulleet toiminnastamme viranomais-

taholta. Tämä tukee myös ajatusta, että nuoret eivät juurikaan kerro pajalla olemises-

ta muille. 

 

Selkeä kerronta palveluistamme auttaa valmentautuja asiakkaitamme hahmottamaan 

palveluidemme eri tasot. Vahvistettu ja selkeä viestintä julkisuudessa ja sosiaalises-

sa mediassa nuorten pajasta nuoria tukevana paikkana madaltaa pajalle tulemisen 

kynnystä. 

 

5.5 Työpajat 

 
Sovimme työyhteisömme tiimipalavereissa, että työpaja on sopiva keino käydä nuor-

tenpajan palvelut läpi opinnäytetyötäni varten. Näin saisimme aikaan myös vapaata 

keskustelua toiminnastamme ja työtavoistamme. Suunnitelmissani oli pitää 2-3 työ-

pajaa henkilöstöllemme ja etsivä nuorisotyöntekijälle. Työpajat sovittiin melko myö-

häiseen ajankohtaan, opinnäytetyön väliversion palautusta edeltävälle viikolle. Har-

millisesti työpajat jouduttiin kuitenkin perumaan hyvin lyhyellä varoitusajalla tuolta 

viikolta. Työpajoja siirrettiin seuraavalle viikolle ja määrää vähennettiin. Epäonni aika-
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taulutusten suhteen kuitenkin jatkui edelleen ja jouduimme soveltamaan eri ratkaisuja 

saadaksemme työpajat toteutettua.  

Sovimme, että teen palvelusuunnitelmapohjan word tiedostolle. Pohjan tekemiseen 

hyödynnän Valtakunnallisen työpajaliiton julkaisemaa Starttivalmennus työpajalla - 

opas palvelukuvauksen laatimiseen nimistä opasta (Oulasvirta-Niiranen, Hannila-

niemelä & Pietikäinen, 2016). Kun pohja on valmis, kopion sen kolmeksi eri tiedos-

toksi ja nimeän tiedostot nuortenpajan palveluiden mukaan. Näin saamme jokaiselle 

tuottamallemme palvelulle saman pohjan täytettäväksi. Näihin pohjiin esitäytin kunkin 

palvelun perustiedot, jonka jälkeen jaoin tiedostot muulle henkilökunnalle sähköisesti. 

Näin jokaisella olisi mahdollisuus tutustua alustavasti materiaalin omatoimisesti ja 

tehdä lisäyksiä tekstiin. Nuorten työpajaa koskevan työpajan pidimme Kokkatoimin-

nan henkilökunnan kanssa eräänä iltapäivänä. Keskustelu aiheesta oli hedelmällistä 

ja olimme kaikki samaa mieltä, että vastaavanlaisia keskusteluja tulisi käydä useam-

minkin. Starttipajan ja Nuorten ryhmän palvelukuvauksia koostettiin sähköisesti.  

 

Kun tehtävänä oli täyttää sama lomake kaikista kolmesta palvelusta, alkoi myös pal-

veluiden erot hahmottua paremmin. Vaikka olemme jo aiemmin luoneet tavoitteet ja 

kirjanneet menetelmiä palveluistamme, tämä rinnakkain asettelu konkretisoi sävyerot 

ja vivahteet selkeästi.  

 

Palveluiden tiivistäminen muutamiin lauseisiin oli haastavaa, sillä keskustelua ai-

heesta oli paljon. Tiivistäminen oli kuitenkin palkitsevaa, sillä näin saimme kuorittua 

palveluiden ytimen esille. Toiminnan kirjaaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman 

tarkasti tietyiltä osin (esim. lomakkeiston täyttäminen) työn helpottamiseksi, kun taas 

toiset osiot halusimme tarkoituksella jättää, ainakin vielä tässä vaiheessa väljemmik-

si, jotta se mahdollistaisi työntekijän persoonan ja omien vahvuuksien hyödyntämi-

sen. Myös nuorten kannalta on tärkeää, ettemme tekisi liian tiukkaa raamia toiminnal-

lemme. Toiminnan on pystyttävä elämään pajalla olevien nuorten tarpeiden mukaan. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut minulle iso ponnistus. Tiukka aikataulu 

yhdistettynä verkkaiseen kirjoitustaitoon, on koetellut uskoani opinnäytetyön valmis-

tumisesta. Viimeisellä viikolla olin jo luovuttaa koko urakan, mutta onneksi ympäriltäni 

löytyi ihmisiä, jotka saivat viimeiset tarvittavat tsempit minusta liikkeelle. Ilman tuota 

tsemppiä olisivat nämä viimeiset lauseet ja oivallukset jääneet kirjoittamatta.  

 

Kun katson hetken ajassa taaksepäin ja mietin viimeistä kahta kuukautta, ensimmäi-

senä ajatuksena mieleeni tulvii kiire. Kun maltan hiukan irtautua omista tunteistani, 

pystyn analysoimaan paremmin mitä olen oppinut. 

 

Kehitystyö alati muuttuvien tilanteiden keskellä, tiukalla aikataululla on haastavaa. 

Hetken jo luulin, että palvelukuvaukset jäävät kokonaan tekemättä. Yhteisten työpa-

jojen sopiminen niin, että kaikki olisivat paikalla, oli haastavaa. Kuitenkin tahto saat-

taa opinnäytetyö päätökseen sai etsimään uusia väyliä toteuttaa työpajat. Löytyi säh-

köinen verkosto, jonka myötä asioista riitti kevyempi keskustelu. Tahto viedä tärkeitä 

asioita läpi vaikka tuntuisi, että edessä on muuri, on tärkeää yhteisöpedagogin roolis-

sa. Uudet ja oudot asiat vaativat usein extra ponnisteluja, kunnes toistojen myötä 

niistä tulee normaaleja käytäntöjä. Kehittäminen ja uusien toimintatapojen kokeilemi-

nen on tärkeää ja tässä roolissa yhteisöpedagogin täytyy olla edelläkävijänä ja haas-

taa myös muita löytämään itsestään uusia toimintatapoja. Ilman opinnäytetyön lopul-

lista aikataulua työpajoja olisi siirretty ja siirretty. Minne asti, kuka tietää? Tämä on 

ehdottomasti tärkeä opinpaikka itselleni, nykyisessä toimintakulttuurissa ei voi jäädä 

odottamaan parempaa hetkeä, on vain etsittävä parempia toimintakeinoja siinä het-

kessä. 

 

Opinnäytetyössäni ei kehitetty uusia innovaatioita, eikä palveluita, vaan selkeytettiin 

olemassa olevia palveluita. Työtapoja ylös kirjatessa, kuin huomaamatta jalostimme 

toimintatapojamme ja loimme laatukäsitteitä työllemme. Opinnäytetyön valmistuessa 

olemme tämän hetkisiin palvelukuvauksiin tyytyväisiä. Nyt kasaan on kerätty palve-

luiden perustiedot ja lopullinen versio palvelukuvauksista muodostuu varmasti käytön 

myötä. Työpajojen yhteenveto jää pidettäväksi opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 



 

 

25 
 

Tuolloin on myös syytä sopia kuinka jatkossa päivitämme palvelukuvaukset, sillä pal-

velumme kehittyvät, muovautuvat ja elävät myös jatkossakin.  

 

Teorian kerääminen viittauksineen on myös ollut minulle ristiriitaisten tunteiden alus-

ta. Viittausten upottaminen omaan tekstiin on minulle työlästä. Kun lopulta kuitenkin 

teksti alkoi muovautua ja aloin hahmottamaan kuinka myös itse pystyn tekstiä myö-

hemmin hyödyntämään, innostuin asiasta enemmän. Viitekehys oman ammatillisen 

kasvun ympärille alkoi kehittyä selkeämmäksi. 

  

Palvelukuvauksia tullaan myös hyödyntämään soveltuvin osin tiedotus ja markkinointi 

materiaaleihin tulevan talven aikana. Tavoitteenamme on painattaa palveluista kerto-

vat esitteet jaettavaksi nuorille sekä yhteistyökumppaneille. Nuorille tehdyn kyselyn 

tulokset vahvistivat mielikuvaani siitä, että myös nuoret tarvitsevat meiltä täsmälli-

sempää tietoa palveluistamme. Toiminnan näkyväksi tuominen ja selkeä informaatio 

myös sosiaalisessa mediassa ovat tärkeitä, jotta positiivinen pöhinä, jonka jo palve-

luissa olevat tuntevat, välittyisi myös niille nuorille, jotka ovat vielä ulottumattomis-

samme. Ehkäpä jatkossa yhä useamman epävarman nuoren polku johtaisi nuorten-

pajan kautta uusille urille? 

 

Nyt Kokkatoiminnassa on tehty palvelukuvaukset nuortenpajan palveluille. Nuorten-

pajan palveluita koko asiakaskunnastamme käyttää vajaa neljännes. Pohdittavaksi 

jääkin, onko tarpeellista tuotteistaa loputkin Kokkatoiminnan palveluista? Työyhteisöl-

lemme suunnitellut työpajat jäivät minimiin ja se harmitti minua, sillä minä olin tehnyt 

aikataulusta liian tiukan. Sain kuitenkin muilta työntekijöiltämme palautetta, että opin-

näytetyöprosessin aikana heidän ymmärryksensä nuorten työpajatoiminnasta ja koko 

talon historiasta oli tarkentunut. On siis tärkeää huomata, että jo näin pienellä yhtei-

sellä panostuksella saimme yllättävän paljon kirjattua tietoa työyhteisömme käyttöön. 

Matkan varrella kasvoi myös ymmärrys työn jatkuvan kehityksen tarpeesta. Maailma 

muuttuu ja kehittyy nykypäivänä valtavalla vauhdilla. Työ on rytmitettävä niin, että 

myös kehittämiselle jää aikaa ja tilaa.  Myös tähän tarpeeseen pyrimme saamaan 

raameja palvelukuvauksilla. 

 

Tänä syksynä Kokkatoiminta lähti mukaan työpajatoiminnan opinnollistamishankkee-

seen. Hankkeen tavoitteena on mm. mallintaa ja tuotteistaa työpajaympäristöissä 
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toteutettavia oppimista tukevia tukipalveluita ja kehittää sopimuksellista yhteisyötä 

koulutuksen järjestäjien kanssa. Eli tuotteistamistyö ainakaan nuortenpajan osalta ei 

pääty tähän, vaan jatkuu, kasvaa ja kehittyy koko ajan. 
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Liite 1. 

Kokkatoiminnan 

Nuorten Työpaja 
 

#nuortentyöpaja 
#nuortenpaja 

#kokkatoiminta 
 
 
 

Nuorten työpajan kuvaus 
● Toimintaa viitenä päivänä viikossa 

● Nuoret voivat työskennellä vaikkapa pesulassa pesulatyöntekijänä, kädentaitojen pa-
rissa puu- metalli- tai pehmeiden materiaalien pajoilla, siivoustehtävissä tai suorittaa 
pieniä ohjaustehtäviä kehitysvammaisten päivätoiminnassa. Päivittäiset ruoka- ja 
pyykkiajut kaipaavat myös tekijöitä. -> Toiminta soljuu jouhevasti talon muun toimin-
nan ja väen mukana. Työtehtävät sijoittuvat nuoren kiinnostuksen ja tarpeen mukaan 
talon eri puolille.  

 
 

Kohderyhmä ja valmentautujaprofiili 
● Pääkohderyhmä 16-29 vuotiaat Rautalammilla asuvat nuoret, toteutamme nuorisota-

kuuta nuorten työpajalla. 

● Pajan toiminnassa ja ohjauksessa on myös yli 29-vuotiaita, sillä ryhmäytyminen ja yh-

dessä tekeminen ei katso ikävuosia. 

 
 

Nuorten työpajan sisällöt ja menetelmät 
Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja tukeminen työtoiminnan ja sitä tukevan valmennuksen 
avulla 
Mestari-kisälli mallin avulla opetetaan laitteen käyttö ja työtehtävät. Mallioppimista ja vertais-
tukea!  
Nuorten työpajalla työnteko on yksi valmennusmenetelmä, jonka avulla pyritään parantamaan 
asiakkaan arjenhallintaa ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työelämään. Muita valmen-
nusmenetelmiä on esim yksilövalmennus ja ryhmävalmennus. 

 
 

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 
Valmentaja auttaa nuorta auttamaan itseään, ottamalla vastuuta omasta elämästä. 
Tavoitteena olla osallisena yhteiskunnan ja kylän toiminnassa 
Nuoren jatkopolkujen miettiminen ja rakentaminen 
 
 

Nuorten työpaja osana organisaatioita 
Nuorten työpajan toteutuksesta vastaa Rautalammin kunnan Kokkatoiminnan työkeskus.  Kok-
katoiminnan työkeskus on perusturvan alaisuudessa toimiva yksikkö. Toimintaan haetaan vuo-
sittain 1,5 henkilön palkkaukseen rahoitusta Aluehallintovirastolta (AVI). 
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Kokkatoiminnan työkeskus tuottaa erilaisia palveluja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopimukset: 
TE-toimen kautta solmittavat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatuki työ 
Sosiaalihuoltolain mukaiset työ- ja päivätoiminta palvelut; mielenterveys- ja päihdekuntoutuja, 
sosiaalinen kuntoutus 
Sekä pajalla solmittava kokeilujakso mahdollisuus ns.pajasopimus, maksimissaan 1kk.  

 
 

Nuorten työpajatoimintaan ohjaavat tahot 
Työpajatoimintaan nuoria ohjaa 

✓ etsivä nuorisotyö 

✓ työsuunnittelija, TE-toimisto 

✓ mielenterveystoimisto 

✓ sosiaalitoimi 

✓ koulut 

Nuori voi tulla mukaan työpajatoimintaan myös itsenäisesti. 
 
 
 

Nuorten työpajatoimintaan ohjautumisessa huomioitavia asioita 
Nuorten työpajatoiminta on työtoimintaa -> jos tämä ei vielä hallussa, voi aloitella starttipajan 
puolella. 
 
 
 
 
 

Kokkatoiminnan 
työkeskus 

Työ-ja päivätoiminta 
yli 30 vuotiaille 
-kehitysvammaiset 

- sosiaalihuoltolain mukainen 
kuntoutus 

-kuntouttava työtoiminta 

Avotyötoiminta 
kaikille 

 asiakasryhmille 

Nuortenpaja 16-29v. 
-nuorten työpaja 
- starttipaja, NOKKA 
-nuorten ryhmä 
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Keskeisimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 
 Työpajalla yhteistyötä nuorten asioissa tehdään 

✓ mielenterveystoimisto 

✓ terveydenhuolto 

✓ etsivä nuorisotyö 

✓ sosiaalitoimi 

✓ psykososiaalinen sairaanhoitaja 

✓ työsuunnittelija, TE-toimi 

✓ koulut 

Lisäksi työpajalle sisältöä haetaan 
✓ koulut 

✓ kirjasto, srk -> ympäröivä yhteiskunta 

✓ yhdistykset ja seurat -> harrastusmahdollisuudet 

✓ yritykset -> yritysvierailut, työelämä 

 
 

Nuorten työpaja 
1) Nuorten työpajatoiminnan aloitus 

- Yhteydenotto: Nuorten työpajaan voi tulla tutustumaan itsenäisesti tai vaikkapa 

jonkun tutun tai lähettävän tahon kanssa. Tuolloin kerrotaan toiminnasta ja näyte-

tään tiloja, muodostetaan asiakkaalle mielikuva toiminnasta ja hän kertoo haluaa-

ko lähteä mukaan toimintaan, toiminta on sopimuksellista mutta vapaaehtoista. 

- Sopimukset, voimassa oleva sopimus täytyy olla voimassa, kun asiakas tulee pajal-

le, esim tapaturmien varalta 

- Alkukartoitus: Asiakas tutustuu toimintaan ja muihin ryhmäläisiin ja me tutustum-

me asiakkaaseen. Tutustumisen myötä alkaa muodostua käsitys asiakkaan tarvit-

semasta tuesta ja palvelusta 1-2vk 

- Valmennussuunnitelma ja tavoitteiden asettelu tapahtuu ensimmäisen kuukauden 

aikana. Yhdessä täytetään NUORTENPAJAN PERUSTIETOLOMAKE sekä TAVOITE-

SUUNNITELMA JA AIKATAULU Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa ei 

tarvitse käydä erikseen tavoitesuunnitelmia, sillä ne käydään läpi Aksua tehdessä.  

 
2) Nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden mukaisen työskentelyn vaihe 

- Kehitysprosessin näkyväksi tuominen arvioinneilla ja dokumentoiden ParTyyn (tä-

mä kehitykseen!!) 

- Käydään läpi tavoitteiden eteneminen keskusteluin. Painotus: edistyminen-> ase-

tetaan uusia tavoitteita, jos toiminta ei lähde käyntiin, muistutetaan ja painotetaan 

jo sovittuja asioita.   

 
3) Nuorten työpajatoiminnan lopetus- ja jatkopolkujen vaihe 

- Valmennusjakso voi kestää puolesta vuodesta vuoteen, joskus pidempäänkin 

- Valmennusjakson lopussa arvioidaan yhdessä nuoren kanssa tavoitteiden saavut-

tamista ja vahvistetaan keskustellen vielä nuoressa olevia voimavaroja.  

- Palautteen kysyminen nuorelta on tärkeää! 

- Osallistumistodistus - todistuksessa kerrotaan minkä aikaa nuori on ollut mukana 

toiminnassa, millaisia tehtäviä hän on tehnyt, miten hän on tehtävistään suoriutu-

nut (tämä kehitykseen) 
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- Tuki jatkopoluille siirtymisessä: esim työkokeilupaikkaan yhdessä meneminen en-

simmäisinä päivinä, koulun pääsykokeissa tukihenkilö,  

- Seuranta: Nuoren kanssa sovitulla tavalla. Lopetus keskustelussa on hyvä kertoa, 

että haluaisimme  jatkossakin tietää mitä nuorelle kuuluu. Txt kuulumisten kysely, 

kylillä kuulumisten vaihtelu. Seuranta niin, että se on luontevaa :) 

-  

Nuorelle tarjotaan mahdollisuutta ottaa yhteyttä työpajalle myös valmennuksen päätyttyä, jos 
nuorelle tulee eteen tilanteita, joissa hän tarvitsee ulkopuolista apua. 
 

 

Nuorten työpajatoiminnan viikko-ohjelma 
 

 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

  Starttipaja- 
päivä 

   

9-
9.15 

Aamukahvi Aamukahvi Aamukahvi Aamukahvi Aamukahvi 

 Yhdessä so-
vitut työtehtä-
vät 

erillisen oh-
jelman mu-
kaan 

Yhdessä so-
vitut työteh-
tävät 

Yhdessä 
sovitut työ-
tehtävät 

Pajan sii-
vousta 

11-
11.30 

Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas 

 Työtehtävät/ 
yksilöohjaus 

 Työtehtävät/ 
yksilöohjaus 

Työtehtävät/ 
yksilöohjaus 

 

13 -> Kahvi Kahvi Kahvi Kahvi Kahvi 

 Töiden lope-
tus ja  työpis-
teiden siivous 

 Töiden lope-
tus ja  työpis-
teiden siivous 

Töiden lope-
tus ja  työ-
pisteiden 
siivous 

 

 
Työtoiminta voi sisältää myös retkipäiviä ja yritysvierailuja, talon toimintaan kuuluvia juhlia ym 
 

Valmentautujien tyypilliset jatkopolut 
- työkokeilu 
- koulu 
- työelämä 
- armeija 
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Liite 2. 

 
 
 
 

Kokkatoiminnan 

Nokka 
Startti 

 
#starttipaja 

#nokka 
#nuortenpaja 

#kokkatoiminta 
 
 
 

Starttivalmennuksen kuvaus 
 Starttivalmennus on moniammatillista ja monialaista, kokonaisvaltaista, arjenhallinnan 

vahvistamiseen keskittyvää matalimman kynnyksen toimintaa, joka perustuu sopimuk-

sellisuudelle. 

 Toiminta sekä tukee valmentautujaa auttamaan itseään, että optimoi tukiverkostojen 

yhteistyötä 

 Toiminnassa huomioidaan valmentautujan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti 

 
Starttivalmennus Nokan ”päämaja” sijaitsee Kokkatoiminnan tiloissa.  
Kahtena päivänä viikossa.  

 Tiistaisin on ryhmävalmennuspäivä, jolloin kaikki starttilaiset ovat paikalla.  

 Toinen starttipäivä on yksilövalmennusta ja toimintapäivä sovitaan asiakkaan tarpeen 

mukaan. Yksilövalmennus voi tapahtua esim. Kokkatoiminnan tiloissa, asiakkaan koto-

na tai vaikkapa pankkiasioita hoitaen. 

 

Kohderyhmä ja valmentautujaprofiili 
"Starttivalmennuksen kohderyhmänä ovat tyypillisesti nuoret, joilla on monenlaisia tukitarpei-
ta. Ne liittyvät usein esimerkiksi arjenhallintaan sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Näillä 
nuorilla on usein myös keskeytyneitä koulutuksia, tulevaisuuteen liittyvää näköalattomuutta ja 
puutteellisia valmiuksia itsenäiseen elämiseen sekä vaikeuksia kiinnittyä olemassa oleviin pal-
veluihin. Kohderyhmän nuoret eivät useinkaan pysty sitoutumaan perinteiseen työpajatoimin-
taan, vaan tarvitsevat ensin räätälöidympää ja kokonaisvaltaisempaa tukea." 

 
16-29 vuotiaat Rautalammilla asuvat nuoret 

 
 

Starttivalmennuksen sisällöt ja menetelmät 
Mitä Starttivalmennus on? 

 Työ- ja ryhmävalmennusta -> sosiaalinen vahvistaminen 

 Yksilövalmennusta -> arjenhallinnan parantaminen 
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Nuotta-valmennus 

 
Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 
Valmentaja auttaa nuorta auttamaan itseään, ottamalla vastuuta omasta elämästä. 
Tavoitteena olla osallisena yhteiskunnan ja kylän toiminnassa 
Nuoren jatkopolkujen miettiminen ja rakentaminen 
 

Starttivalmennus osana organisaatioita 
Starttipajan toteutuksesta vastaa yhteistyössä Rautalammin kunnan Kokkatoiminnan nuorten-
paja sekä etsivä nuorisotyö. Kokkatoiminnan työkeskus on perusturvan alaisuudessa toimiva 
yksikkö, kun taas etsivä nuorisotyö toimii sivistystoimen alaisuudessa. 
 
Kokkatoiminnan työpaja tuottaa erilaisia palveluja: 

 Päivätoiminta - mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille 

 Työtoiminta - yli 30 -vuotiaat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä kuntouttavan 

työtoiminnan asiakkaat 

 Nuortenpaja- nuortenpaja työtoiminta, starttipaja sekä nuorten ryhmä 

Työtoiminta Kokkatoiminnassa voi tapahtua esim. puu-, metalli-, tekstiili- ja kudontapajoilla tai 
pesulassa. 

 
 

Starttivalmennukseen ohjaavat tahot 
Startille nuoria ohjaa 

 etsivä nuorisotyö 

 työsuunnittelija 

 mielenterveystoimisto 

 sosiaalitoimi 

 koulut 

Nuori voi tulla startille myös itsenäisesti. 
 

Starttivalmennukseen ohjautumisessa huomioitavia asioita 

 
Keskeisimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 
 Startilla yhteistyötä nuorten asioissa tehdään 

 mielenterveystoimisto 

 etsivä nuorisotyö 

 sosiaalitoimi 

 psykososiaalinen sairaanhoitaja 

 työsuunnittelija 

 koulut 

 

 

Lisäksi startille sisältöä haetaan 
 koulut 

 kirjasto, srk -> ympäröivä yhteiskunta 

 yhdistykset ja seurat -> harrastusmahdollisuudet 

 yritykset -> yritysvierailut 
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Starttivalmennusmalli 
1) Starttivalmennuksen aloitus 

- Yhteydenotto: Startille voi tulla tutustumaan itsenäisesti tai vaikkapa jonkun tutun 

tai lähettävän tahon kanssa. Tuolloin kerrotaan toiminnasta ja näytetään tiloja, 

muodostetaan asiakkaalle mielikuva toiminnasta ja hän kertoo haluaako lähteä 

mukaan toimintaan, toiminta on sopimuksellista mutta perustuu vapaaehtoisuu-

teen. 

- Alkukartoitus: Asiakas tutustuu toimintaan ja muihin ryhmäläisiin ja me tutustum-

me asiakkaaseen. Tutustumisen myötä alkaa muodostua käsitys asiakkaan tarvit-

semasta tuesta ja palvelusta. 

- Sopimukset: Jos startille tulo epävarmaa, sopimusmuoto tässä vaiheessa voi olla 

pajasopimus (max 1kk), muutoin startille voi tulla sosiaalisen kuntoutuksen, kun-

touttavan työtoiminnan sopimuksilla 

- Valmennussuunnitelma ja tavoitteiden asettelu tapahtuu ensimmäisen kuukauden 

aikana. Tavoitteet kirjataan yhdessä 

 

2) Starttivalmennuksen tavoitteiden mukaisen työskentelyn vaihe 

- Kokonaisvaltainen yksilö- ja ryhmävalmennus arjen taitojen ja elämänhallinnan 

vahvistamiseksi 

- Nuori pääsee osaksi yhteisöä ja saa myönteisiä osallisuuden kokemuksia 

(=sosiaalinen vahvistaminen) 

- Startilla käsiteltäviä teemoja: hyvinvointi (voimavarat, terveys, päivärytmi ym), 

asuminen, talous, koti,(rahankäyttö, kodinhoito, ruuanlaitto ym), opiskelu ja työ-

elämävalmiudet (ammattialoihin tutustuminen, työelämän pelisäännöt ym),  minä 

(haaveet, itsetuntemus, omat tavoitteet ym), yhteiskunta (asiominen virastossa, 

palveluverkoston tunteminen ym) 

- Kehitysprosessin näkyväksi tuominen arvioinneilla ja dokumentoiden (tämä kehi-

tykseen!!) 

 

3) Starttivalmennuksen lopetus- ja jatkopolkujen vaihe 

- Keskimääräinen valmennusjakson pituus on puolesta vuodesta vuoteen 
- Valmennusjakson lopussa arvioidaan yhdessä nuoren kanssa tavoitteiden saavut-

tamista ja vahvistetaan keskustellen vielä nuoressa olevia voimavaroja. Palautteen 

kysyminen nuorelta on tärkeää! 
- Starttivalmennuksen päättyminen, miten jatkot? Osittain nuorten työpajalle? kou-

luun? työelämään? armeijaan? 
- Tuki jatkopoluille siirtymisessä: esim työkokeilupaikkaan yhdessä meneminen en-

simmäisinä päivinä, koulun pääsykokeissa tukihenkilö,  
- Seuranta: Yhteydenpito esim sähköpostitse tai viestitellen 

Nuorelle tarjotaan mahdollisuutta ottaa yhteyttä starttivalmentajaan myös valmennuksen 
päätyttyä, jos nuorelle tulee eteen tilanteista joissa hän tarvitsee ulkopuolista apua. 

 

 
Starttivalmennuksen viikko-ohjelma 
Yhdessä nuorten kanssa rakennettu viikko-ohjelma tuo parhaimmillaan selkeyttä valmennuk-
seen ja vahvistaa osallisuutta. Startin toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa neljän-
nes vuosittain. Nuorten toiveita ja ajatuksia kuullaan, mutta ohjaaja tuo toimintaan myös 
omalla näkemyksellään nuorten tavoitteita tukevaa toimintaa. 
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Kuukauden ensimmäiset tiistait on varattu ruuanlaitolle. Starttilaiset valmistavat itselleen päi-
vän lounaan. 

 

Starttipajapäivä tiistai 
Ohjelma Kokkapäivinä 
9.00  Aamukaffeet -> nuoret ja ohjaajat kokoontuvat yhteen startin tiloihin, yhdessä 
 katsotaan aamu 7 uutiset. Jutustelua uutisista, kuulumisten vaihtamista ja päi
 vän ohjelman  läpikäyminen 

 
9.30 - 11.00  Päivän ohjelma->  Kalenteriin merkityn teeman mukaista toimintaa yhdessä 
 ohjaajan/ohjaajien kanssa. 
11.00 – 11.30 Lounas tauko -> ruokaillaan yhdessä ruokasalissa oli omat eväät tai ei 
11.30 – 13.00 Päivän ohjelmaa -> Pientä puuhastelua/pelailua/työtoimintaa 
13.00 -  Kahvit ja kotiin 
 
Retkipäivinä tapaaminen Kokkatoiminnassa 8.30-9.00. Eväiden valmistus ja matkaan valmis-
tautuminen. Paluu sovitusti. 
 
Startin toinen, yksilövalmennuspäivä sovitaan sopimusta tehdessä nuoren kanssa. Yksilöval-
mennuspäivänä pyritään toimimaan nuoren kanssa erityisesti hänen tarpeitaan tukevien toi-
mintojen kautta. Toiminta voi olla työpajalla pieniin kädentaito tehtäviin perehtymistä, ke-
la/pankki asioiden hoitamista, kaupassa käyntiä tai vaikkapa ruuanlaittoa ja pyykin pesua nuo-
ren kotona. 

 

Valmentautujien tyypilliset jatkopolut 
- nuorten työpaja 
- työkokeilu 
- koulu 
- työelämä 
- armeija 

 



 

 

38 
 
 
Liite 3. 

Kokkatoiminnan 

Nuorten ryhmä 
 

#nuortenryhmä 
#nuortenpaja 

#kokkatoiminta 

 
 
 

Nuorten ryhmän kuvaus 
✓ Toiminnasta ei tehdä sopimusta 

✓ Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko (parillisilla viikoilla) torstaisin.  

✓ Nuorten ryhmän toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa toiminnan pääpaino 

on sosiaalisessa vahvistamisessa. 

✓ Vertaistukea toisilta nuorilta 

 

Kohderyhmä ja valmentautujaprofiili 
16-29 vuotiaat Rautalammilla asuvat sosiaalista vahvistamista tarvitsevat  nuoret.  
Ryhmän yläikäraja on liukuva, jos toiminnasta on kiinnostunut yli 29 –vuotias hän voi osallistua 
toimintaan MUTTA hänen osallistumisensa ei saa aiheuttaa toimintaan lisäkustannuksia (esim 
lisäkyydin muodossa). 
 

Nuorten ryhmän sisällöt ja menetelmät 
✓ Toiminnassa pyritään pitämään ryhmäkoko “hallittuna” 

✓ Rajapinta nuortenpajan ja arjen välillä. Uusien, mahdollisten pajalaisten tutustuminen 

toimintaan pienenä porttina pajamaailmaan, sekä pajatoiminnan lopettaneiden nuor-

ten saattaminen itsenäiseen maailmaan. 

 

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 
✓ Nuorista lähtöisin olevaa ja ennalta suunniteltua toimintaa 

✓ Arjen taitojen vahvistamista 

✓ Sosiaalista kuntoutumista 

✓ Sosiaalisen verkoston muodostuminen ja ryhmäytyminen 

✓ Osallisuus ympäröivään yhteiskuntaan 

 

Nuorten ryhmä osana organisaatioita 
Nuorten ryhmän toteutuksesta vastaa yhteistyössä Rautalammin kunnan Kokkatoiminnan 
nuortenpaja sekä etsivä nuorisotyö. Kokkatoiminnan työkeskus on perusturvan alaisuudessa 
toimiva yksikkö, kun taas etsivä nuorisotyö toimii sivistystoimen alaisuudessa. 
Vakuutukset? etsivä nuorisotyön vakuutuksen alla? 
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Nuorten ryhmästä tiedottavat tahot 
✓ etsivä nuorisotyö 

✓ mielenterveystoimisto 

✓ sosiaalitoimi 

✓ nuorten työpaja 

✓ some  

 

Nuorten ryhmään ohjautumisessa huomioitavia asioita 
 Nuorten ryhmään ei tehdä lähetteitä tai sopimuksia. Jokainen paikalla oleva on muka-

na toiminnassa omasta vapaasta tahdostaan, juuri sen verran kun hyvälle tuntuu. 
 Ryhmän toiminnassa tiedottamisessa on tärkeää kertoa toiminnan sisällöistä, jotta se 

houkuttaa nuorta osallistumaan toimintaa. Somessa toiminnasta ja tekemisestä ker-
tominen tärkeää, jotta nuori kokee toiminnan houkuttelevaksi ja hakeutuu itse otta-
maan yhteyttä ohjaajiin. 

 Kiinnostuksen herättyä, nuori ottaa yhteyttä ohjaajiin ja saa lisätietoa kokoontumis 
kerroista ja ajoista. 

 

Keskeisimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 
Nuorten ryhmän toimintaan sisältöä haetaan ympäröivästä yhteiskunnasta 

✓ koulut, nuorisotoimi/nuokku 

✓ kirjasto, srk, kunta-> ympäröivä yhteiskunta 

✓ yhdistykset ja seurat -> harrastusmahdollisuudet 

✓ yritykset -> yritysvierailut 

 
 

Starttivalmennusmalli 
1) Nuorten ryhmän aloitus 

- Yhteydenotto: somessa sekä nuorten ryhmästä tiedottavissa esitteissä on järjestä-

jien yhteystiedot, josta voi toiminnasta kysyä 

- Toimintaan voi tulla mukaan kun ottaa yhteyttä ohjaajiin ja sopii mukaan tulosta 

 
 
2) Nuorten ryhmän tavoitteiden mukaisen työskentelyn vaihe 

 
- Toiminta suunnitellaan nuorten kanssa puoleksi vuodeksi kerrallaan nuorten toi-

veiden mukaisesti.  

- Tulevista tapahtumista sovitaan ja ilmoitetaan WhatsApp sovelluksessa olevassa 

nuorten ryhmässä -> nuori liitetään ryhmään hänen omalla suostumuksella.  

- Tulevista tapahtumista ei siis mainosteta julkisesti, vaan ryhmän kesken. Toimin-

taan mukaan liittyminen tulee ohjaajien kautta (yhteydenotto ohjaajiin, jotka aut-

tavat asiassa eteenpäin) 

 
 
 
3) Nuorten ryhmän lopetus- ja jatkopolkujen vaihe 
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Nuorten ryhmän ohjelma 
 
Nuorten kanssa rakennetaan ohjelma puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma pyritään kokoa-
maan mahdollisimman monipuoliseksi.  
Tavoitteena on, että puolen vuoden aika toiminta olisi mahdollisimman monipuolista mm. 
harrastusmahdollisuuksiin tutustumista, yritysyhteistyötä, luontoaktiviteettiä/retkeilyä ja lei-
pomista. 
 
 

 
 

 

 
 


