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1 Johdanto 

Nuorten hyvinvointi on parantunut suomessa 2000-luvulla.  Nuorten hyvinvoinnin 

eriarvoisuus on kuitenkin havaittavissa ja selkeitä eroavaisuuksia on nähtävissä eten-

kin lukio-opiskelijoiden ja ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten välillä. Am-

mattiin opiskelevat kokevat terveytensä ja elintapansa lukiolaisia heikommaksi ja hei-

dän päihteiden käyttö on yleisempää. Aikuisuuden terveys- ja hyvinvointieroissa on 

nähtävissä suora suhde lapsuuden kehitysympäristöön. Vanhempien hyvinvoinnilla ja 

koulutustaustalla tiedetään olevan vaikutusta lasten hyvinvointiin ja koulutusvalintoi-

hin. Hyvinvoinnin eriarvoistumiseen tulee kiinnittää huomiota jo varhaislapsuudessa. 

Perheiden kokonaisvaltainen tukeminen, arjen hyvinvoinnin lisääminen ja mielenter-

veysongelmien ehkäiseminen ovat avainasemassa hyvinvoinnin edistämisessä. Koulu-

yhteisön hyvinvointi ja toimivat opiskelijahuollon palvelut lisäävät ennaltaehkäisevän 

työn toteutusta. (Hyvinvointi- ja terveyserot 2018.) 

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa sitouduttiin edistämään terveyttä ja hy-

vinvointia sekä vähentämään eriarvoisuutta. Sipilän hallituksen suurimpia ponniste-

luja olivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen toi-

meenpano, joiden valmistelu lopetettiin ennen hallituskauden päätöstä. Yhtenä halli-

tuksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista oli toisen asteen ammatillisen kou-

lutuksen reformi, joka käytännössä on lisännyt ammatillisen koulutuksen opiskelijoi-

den itsenäisen työskentelyn määrää ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. (Pääminis-

teri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.)  

Nuorten siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle tai koulutuksesta työelämään 

on nykypäivänä yllättävän monimutkainen ja epävarma prosessi. Näissä nivelvai-

heissa kilpailu koulutus- ja työpaikoista voi olla kovaa ja nuori voi tahtomattaan pu-

dota pois koulutus- ja työmarkkinoilta. Pitkittynyt työttömyys tai koulutuksen puute 

ajaa nuoren heikentyneeseen työmarkkinatilanteeseen, jossa yhteiskuntaan integroi-

tuminen on haasteellista ja polku syrjäytymiseen saattaa alkaa. Syrjäytyneellä nuo-

rella ei ole välttämättä osaamista, motivaatiota tai voimavaroja hakeutua koulutuk-

seen tai työelämään, jolloin työpajatoiminta voi olla yksi tukipalvelumuodoista nuo-

ren ohjauksessa. (Pietikäinen 2005, 219.) 
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Työttömyyden ja syrjäytymisen haitat ovat nähtävissä yhteiskunnallisella ja yksilön 

tasolla. Työttömyydestä ja syrjäytymisestä koituvat ansionmenetykset, menetetyt ve-

rotulot ja lisääntynyt tarve julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ovat yh-

teiskunnalle huomattava menoerä. (Tiainen 2018, 182-183.) Työelämän ulkopuolelle 

jääneen nuoren työuran mittaiset ansionmenetykset on laskettu olevan noin 1,4 mil-

joonaa euroa. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) Syrjäytymisestä koituu mene-

tettyjen verotulojen lisäksi myös muita yhteiskunnallisia kustannuksia. Sitran sekä 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun 

varaan jääneen nuoren julkishallinnolle aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 

370 000 euroa enemmän verrattuna jatkokoulutuksen hankkiviin nuoriin. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

Työpajatoiminta edustaa aktiivista sosiaali- ja työvoimapolitiikkaa, jolla ehkäistään 

syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä. Työpajatoiminta on muodostautunut yhdeksi 

toimivaksi väyläksi aktivoida työttömiä ja syrjäytyneitä nuoria, vahvistaa heidän ar-

jenhallintaansa ja työelämävalmiuksia. Työpajatoiminta vastaa yhteyskunnan tarpee-

seen työllistymistä edistävänä palveluna, jossa nuorilla on mahdollisuus kuntoutua ja 

valmentautua ja edetä jatkosuunnitelmiensa mukaisesti koulutukseen, työelämään 

tai muuhun tarvittavaan palveluun. Työpajatoiminta on haastavassa työmarkkina-

asemassa olevan nuoren tarpeisiin vastaavaa kokonaisvaltaista palvelua, jolle on omi-

naista monialaisen yhteistyön toimintatavat. (Työpajatoiminta maakuntauudistuk-

sessa 2018.)  

Valtakunnallinen työpajayhdistys tekee merkittävää työtä työpajatoiminnan kehittä-

misessä ja toimintaan liittyvässä vaikuttamisessa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 

kehittää sekä koordinoi työpajakentän toimintaa ja tarjoaa alan toimijoille koulutusta 

ja tietoa oman toiminnan kehittämiseksi. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen strate-

giakaudella 2015-2020 panostetaan työpajatoiminnan työn laatuun ja vaikuttavuu-

teen, jotka ovat olleet teemoina vahvasti nosteessa työpajakentällä. (Valtakunnalli-

nen työpajayhdistys 2019.) 

Työpajojen asiakaskunta on heterogeenista, nuorten työpajatoiminnassa on kuiten-

kin nähtävissä selvästi ilman koulutusta olevien tai koulutuksen keskeyttäneiden 

nuorten suuri määrä. Työpajatoiminta on kehittynyt ammatilliseksi valmennus- ja 
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palvelutoiminnaksi, jolle on luonteenomaista toimia työhön kuntouttavien ja valmen-

tavien palveluiden puitteissa. (Komonen 2008b, 167.) Vuosien saatossa työpajatoi-

minta on tarjonnut enenevissä määrin työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan ammattilai-

sille. Tämä kehitys kertoo siitä, että työpajatoiminnassa on nähty tarve asiakkaiden 

kokonaisvaltaiselle tukemiselle, pelkkä työtehtävien tarjoaminen ei ole enää riittä-

vää. Työpajatoiminnalta odotetaan nykypäivänä osaamista työ- ja toimintakyvyn vah-

vistamisessa ja arvioinnissa. Yhteneväisesti käytössä olevia työkaluja ja mittareita tä-

hän tarpeeseen työpajakentällä ei ole käytössä, vaan jokainen toimija kehittää työka-

luja ja toimintamalleja oman tarpeensa mukaisesti.  

Tässä kehittämistyössä kehitetään työpajatoimintaa valmennuksen arvioinnin tukijär-

jestelmän käyttöönoton sekä järjestelmän sisällön kehittämisen kautta. Kehittämis-

työn tarve syntyi työelämälähtöisesti, kun Jyväskylän kaupungin Nuorten taidetyöpa-

jalla valittiin uudeksi tietojärjestelmäksi valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (jat-

kossa VAT) ja järjestelmän sisältöä ja käyttömahdollisuuksia haluttiin muokata vas-

taamaan Nuorten taidetyöpajan tarpeita. Kehittämistyön näkökulma ja teoreettinen 

viitekehys ovat vahvasti sidoksissa työpajatoimintaan, työpajapedagogiikkaan, työ- ja 

toimintakykyyn sekä valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmän sisältöön ja käyttö-

mahdollisuuksiin. Kehittämistyön raportoinnissa kuvataan työpajavalmennuksessa 

tapahtunutta kehittämisprosessia sekä analysoidaan ja kootaan yhteen eri vaiheiden 

tapahtumia. Kehittämistyön tuloksissa tuodaan esille valmennuksen arvioinnin tuki-

järjestelmän käyttöön liittyvä valmis materiaali.  

Kehittämistyö on hyvä esimerkki siitä, miten tietojärjestelmän käyttöönottoa ja sisäl-

lön käyttöä voidaan muokata vastaamaan työpaikan tarpeita. Tässä kehittämistyössä 

oli oleellista työyhteisön osallistuminen kehittämistoimintaan, joka takasi sen, että 

uuden tietojärjestelmän sisältö ja käyttö vastasivat sille asetettuja tavoitteita. Tämän 

kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää laajasti työpajatoiminnan kehittämisessä. 

Kehittämistyö toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten uusien tietojärjestelmien käyt-

töönotto ja käyttö on tarkoituksenmukaista suunnitella asiakastyön ja työpaikan nä-

kökulmasta ja tarpeista katsottuna. Kehittämistyö tuo myös näkökulmaa työpajatoi-

minnassa tapahtuvaan työ-ja toimintakyvyn arviointiin ja havainnointiin. 
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2 Kehittämistyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Jyväskylän kaupungin Nuorten tai-

detyöpajan työpajavalmennusta valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmän käyttöön-

oton ja järjestelmän sisällön kehittämisen kautta. Tarve kehittämistyölle syntyi, kun 

Nuorten taidetyöpajalla etsittiin työpajatoimintaan sopivaa uutta tietojärjestelmää ja 

päädyttiin VAT-järjestelmän valintaan ja VAT-järjestelmän käyttömahdollisuuksia ha-

luttiin suunnitella ja kehittää vastaamaan Nuorten taidetyöpajan tarpeita.  

Opinnäytetyöni on kehittämistyö, jossa kuvataan valmennuksen arvioinnin tukijärjes-

telmän käyttöönottoa ja järjestelmän sisällön kehittämistyötä. Kehittämistyön lähes-

tymistapana käytettiin kehittävää työntutkimusta, joka ohjasi kehittämistyön etene-

mistä, työskentelymenetelmien ja dokumentoinnin valintaa sekä määritteli kehittä-

jän roolia. Kehittämistyön metodologisena ohjenuorana on käytetty ekspansiivisen 

oppimissyklin mallia, jota mukaillen kehittämisprosessi on edennyt. (Engeström 

2002, 7-12.) 

Kehittämistyön tavoitteena oli toteuttaa VAT-järjestelmän käyttöönotto sekä kehit-

tää VAT-järjestelmän sisältöä ja käyttöä vastaamaan Nuorten taidetyöpajan työpaja-

valmennuksen tarpeita.  Kehittämistyössä paneuduttiin VAT-järjestelmän sisällön 

muokkaukseen ja kehittämiseen sekä käytettävien osa-alueiden valintaan.  

Kehittämistyön kehittämistehtäviä olivat: 

1. Kehittävän työntutkimuksen lähestymistavalla toteuttaa VAT-järjestelmän käyt-

töönotto ja kehittää järjestelmän käyttöä yhteistyössä koko työyhteisön kanssa.  

2. Vakiinnuttaa VAT- järjestelmän käyttö osaksi Nuorten taidetyöpajan työpajaval-

mennusta. 

3. Muodostaa kehittämistyön pohjalta VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus.  

Kehittämistyössä kehittäjän roolissa toimi tämän opinnäytetyön tekijä. Kehittäjän 

rooli oli aktiivinen. Kehittäjä toimi kehitystyössä mukana suunnittelussa ja käytännön 

toteutuksessa sekä vastasi kehittämistyön dokumentoinnista ja tiedonkeruusta. Ke-

hittäjä kokosi tietoa, jota analysoitiin yhdessä kehittämistyölle kootun kehittämistii-
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min ja esimiesten kanssa. Kehittämistiimi ja esimiehet säätelivät kehittämistyön ete-

nemistä ja tuotti asiantuntijalähtöisesti uuden mallin sisältöä, jota käsiteltiin yhdessä 

koko työyhteisön kanssa.  

Kehittämistyön raportoinnissa kuvataan työpajavalmennuksessa tapahtunutta kehit-

tämisprosessia sekä analysoidaan ja kootaan yhteen eri vaiheiden tapahtumia. Kehit-

tämistyön toteutuksessa on nähtävissä Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennuksen 

nykyinen toimintatapa ja kehittämisen tarve, VAT-järjestelmän käytön suunnittelu ja 

kehittäminen, VAT-järjestelmän käyttöönotto ja soveltaminen sekä VAT-järjestelmän 

käyttö ja arviointi. Kehittämistyön tuloksissa tuodaan esille VAT-järjestelmän käyt-

töön liittyvä valmis materiaali ja VAT-järjestelmän käyttöä ilmennetään VAT- järjes-

telmän käytön prosessikuvauksella.  

3 Nuorten työpajatoiminta 

Tässä luvussa tarkastellaan työpajatoiminnan nykytilaa ja kehitystä suomessa sekä 

tuodaan esille työpajatoiminnan kasvatuksellisena lähestymistapana toimivaa työpa-

japedagogiikkaa. Luvussa tuodaan esille työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointia, 

jolla on ollut viime aikoina suuri merkitys valtakunnallisesti työpajatoiminnan kehittä-

misessä. Luvun lopussa esitellään kehittämistyön kehittämisympäristö, Nuorten tai-

detyöpaja.  

3.1 Työpajatoiminnan lähtökohtia 

Nuorten työpajatoimintaa on järjestetty suomessa noin kolmenkymmenen vuoden 

ajan. 1990-luvun lama-aikaan työpajatoiminnasta muodostui työvoimapoliittisesti 

merkittävä toiminta, joka tarjosi kohonneen työttömyyden aikana aktivointia työttö-

mille henkilöille. 2000-luvulle tultaessa työpajatoiminta on kehittynyt siten, että työ-

taitojen harjaantumisen rinnalle ovat nousseet myös yksilöllisen tuen ja ohjauksen 

elementit. (Komonen 2007, 11.; Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) 

Työpajatoimintaan vaikuttaa koulutus-, nuoriso-, työllisyys ja sosiaalipolitiikan kehitys 

ja lainalaisuudet (Hämäläinen & Palo, 2014, 14). Työpajojen tuottamat valmennus-

palvelut ovat osa näiden sektoreiden toimintaa ja työpajatoiminnan kannalta keskei-

siä lakeja ja asetuksia ovat nuorisolain lisäksi muun muassa sosiaalihuoltolaki, laki 
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kuntouttavasta työtoiminnasta sekä laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Työ-

pajatoiminnan rahoitus muodostuu kuntien omarahoitusosuuden lisäksi usein valtion 

avustuksista, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuotoista sekä työpajan 

tuotteiden myynnistä. Työpajatoiminta ei ole lakisääteisesti kuntia velvoittavaa toi-

mintaa, työpajatoiminnan järjestäjänä toimii kuitenkin yleisimmin kunta tai kuntayh-

tymä. Työpajatoimintaa järjestetään myös rekisteröityneissä yhdistyksessä sekä yri-

tyksissä ja osakeyhtiöissä. (Bamming & Hilpinen 2016, 6-7.; Valtakunnallinen työpaja-

yhdistys 2018.)  

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on vuonna 1997 perustettu järjestö, joka koordi-

noi ja kehittää työpajakentän, etsivän nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen toi-

mintaa Suomessa. Yhdistys saa toimintaansa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeri-

öltä. (OKM) (Hourula 2010, 7.) Valtakunnallisen työpajayhdistyksen tavoite on vahvis-

taa toiminnallaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä sekä 

alalla työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämistä. Järjestön tavoitteena 

on ehkäistä syrjäytymistä, edistämällä ja kehittämällä alaan liittyvää ammatillista toi-

mintaa suomessa. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisopolitiikan ja nuorisotyön yleisestä kehit-

tämisestä valtionhallinnossa. Nuorisopolitiikan päätavoitteena on nuorten kasvu- ja 

elinolojen parantaminen. Vuoden 2017 alussa uudistuneessa nuorisolaissa on ensim-

mäistä kertaa määritelty työpajatoiminta. Laissa määritellään nuorten työpajatoimin-

nan tehtävää ja tavoitteita, tietojen käsittelyä sekä huumausainetestausta nuorten 

työpajatoiminnassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) 

Nuorisolaki (1285/2016) ja Valtakunnallinen työpajayhdistys (2018) määrittelevät 

työpajatoiminnan tavoitteiksi asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksien parantamisen 

sekä elämänhallintataitojen vahvistamisen. Työpajatoiminnan tavoitteena on tukea 

asiakasta tulevaisuuden suunnittelussa, itsenäistymisessä ja osallisuudessa. Työpaja-

toiminta on suunnitelmallista, työn ja valmennuksen kautta tapahtuvaa tekemällä 

oppimista. 

Nuorten siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle tai koulutuksesta työelämään 

on nykypäivänä yllättävän monimutkainen ja epävarma prosessi. Näissä nivelvai-
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heissa kilpailu koulutus- ja työpaikoista voi olla kovaa ja nuori voi tahtomattaan pu-

dota pois koulutus- ja työmarkkinoilta. Pitkittynyt työttömyys tai koulutuksen puute 

ajaa nuoren heikentyneeseen työmarkkinatilanteeseen, jossa yhteiskuntaan integroi-

tuminen on haasteellista ja siitä syrjäytyminen voi tapahtua. Syrjäytyneellä nuorella 

ei ole välttämättä osaamista, motivaatiota tai voimavaroja hakeutua koulutukseen tai 

työelämään, jolloin työpajatoiminta voi olla yksi tukipalvelumuodoista nuoren oh-

jauksessa. Työpajatoiminta on joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua, jonka suunnit-

telussa ja toteutuksessa voidaan hyvin yksilöllisesti ottaa huomioon asiakkaiden eri-

laiset elämäntilanteet, tuen tarpeet ja tavoitteet. (Pietikäinen 2005, 219.) 

Työpajatoiminnan tavoitteena on tarjota mielekkäitä toimintamuotoja, jotka tukevat 

nuorta heidän itsenäistymisessä ja vastuunotossa omasta elämästään. Työpajatoi-

minnan ydintä on yksilöllisen ohjauksen antaminen, voimavarakeskeinen tavoittei-

den asettaminen sekä positiivisen merkityksen tuottaminen työhön, koulutukseen ja 

elämänsuunnitteluun. (Komonen 2008, 433-434.)  

Työpajatoiminnan valmennuskäsitteistö on kehittynyt ja vakiintunut vuosituhannen 

vaihteessa. Työpajalla asiakkaista puhutaan valmentautujina ja ohjaajista valmenta-

jina. Työpajatoiminnassa on tärkeää löytää mielekkäitä toiminnan muotoja, jotka 

mahdollistavat myönteisiä kokemuksia. Asiakkaan kasvaminen omaehtoisuuteen 

edellyttää siihen sopivaa tukea ja ohjauksellista työotetta, jota voidaan nimittää val-

mennukseksi. Valmennus on käsitteenä tavoitteellinen, kokonaisvaltainen ja osallis-

tava, joten se mielletään ohjauskäsitettä paremmin kuvaamaan työpajatoimintaa. 

Valmennus -käsitteellä korostetaan myös asiakkaan aktiivisuutta, subjektiivisuutta 

sekä valmennusprosessin tavoitteellisuutta. (Komonen 2008, 433.)  

Työpajalla valmentautuja pääsee tutustumaan erilaisiin ammattialoihin tai muuhun 

toimintaan. Käytännön työtehtävissä valmentautujaa ohjaa työvalmentaja ja pyrki-

myksenä on ohjauksen kautta edistää valmentautujan työkykyä sekä vahvistaa hänen 

osaamistaan. (Palo 2017, 31.) Työvalmennus on työn avulla valmentamista, jossa työ-

valmentaja ohjaa asiakasta työtehtävissä hänen henkilökohtaisten tavoitteiden mu-

kaisesti. Työvalmentaja ohjaa valmentautujaa käytännön työn lisäksi myös yleisissä 

työelävalmiuksissa, joita ovat muun muassa työnajan noudattaminen, työturvallisuus 

ja työyhteisössä toimiminen. Työvalmentaja havainnoi asiakkaan työ-ja toimintaky-

kyä ja antaa siitä tarvittavaa palautetta. (Sovatek 2018.) 
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Yksilövalmennus ja työvalmennus tekevät luonnollisesti yhteistyötä ja asiakkaan 

kanssa tehtävä kolmikantatyöskentely auttaa molempia valmennusmuotoja tuke-

maan valmentautujaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilövalmennus keskittyy val-

mentautujan jatkopolkujen ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä työpajajakson onnis-

tumisen tukemiseen. Yksilövalmennus voi olla esimerkiksi palveluohjausta, opinto-

ohjausta tai tukea arjen taitojen opettelussa. Usein yksilövalmentajat toteuttavat 

myös ryhmävalmennusta. Ryhmävalmennuksessa valmentautujat toimivat vertais-

ryhmissä ja ryhmätoiminnan aiheet ovat relevantteja kaikille osallistujille. Ryhmäval-

mennuksen kautta on tarkoitus aikaansaada aiheen käsittelyn lisäksi kokemusten ja-

kamista, vertaistukea ja lisätä yhteisöllisyyttä. (Palo 2017, 33-34.) 

Työpajojen asiakasryhmä on heterogeeninen ja erilaisen tuen ja ohjauksen tarve on 

usein yksilöllistä. Nuorten työpajatoiminnassa valmentautujina on pääasiassa työttö-

miä nuoria ja aikuisia, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, työkokemusta tai heidän 

työttömyytensä on muista syistä pitkittynyt. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) 

Työpajan valmennuspalvelut ovat laajoja ja niillä pyritään vastaamaan valmentautu-

jien henkilökohtaisiin tarpeisiin. Työpajojen tarjoamassa starttivalmennuksessa ja 

kuntouttavassa valmennuksessa valmennuksen painopiste on elämänhallinnan tuke-

misessa, työ- ja toimintakyvyn kartoituksessa sekä asteittaisen kuntoutumisen suun-

nittelussa. Näissä valmennuksissa on yleistä, että yksilövalmennuksen tarve on 

suurta. Työvalmennuksen ja työhönvalmennuksen palveluissa asiakkaiden tavoit-

teena on työelämätaitojen vahvistaminen sekä osaamisen lisääminen. Läheisimpiä 

sidosryhmiä työpajatoiminnassa ovat TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut ja sosiaa-

lityö sekä oppilaitokset. Asiakkaat ovat työpajatoimissa erilaisissa palveluissa, kuten 

esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa, työkokei-

lussa tai oppisopimuskoulutuksessa. (Työpajapedagogiikka 2013, 2.) 
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Kuvio 1. Kuvaus työpajojen tuottamista valmennuspalveluista ja valmennuksen 

painopisteistä (Hämäläinen & Palo 2014, 54) 

3.2 Työpajapedagogiikka 

Työpajapedagogiikan lähtökohtana on käytännönläheinen tekeminen ja sitä kautta 

oppimisen mielekkyys. Työpajapedagogiikka käsitettä on käytetty vuodesta 2007 läh-

tien ja sen taustalla vaikuttaa John Deweyn kokemusfilosofiaan perustuva ajattelu te-

kemällä oppimisesta. (Hämäläinen & Palo 2014, 6, 24-25.) Tekemällä oppimisessa 

painottuu elämyksen ja kokemuksen sekä itsereflektoinnin merkitys oppimisproses-

sissa (Kokemuksellinen oppiminen 2018). Käytännön työpajatoiminnassa tämä tar-

koittaa mahdollisuutta kokeilla ja yhdistellä asioita työn kautta sekä reflektoida omaa 

toimintaa palaute- ja arviointikeskusteluissa. Kokemuksellisen oppimisen kautta ta-

pahtuu myös kokemuksen uudistumista, joka luo mahdollisuuden oppimisprosessin 

jatkuvuudelle. (Hämäläinen & Palo 2014, 25-26.) 

”Työpajapedagogiikka tarkoittaa joustavassa oppimisympäristössä tapahtuvaa, yksi-

lön edellytysten mukaista, tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitel-
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mallista valmennusta (Työpajapedagogiikka 2013, 4).” Työpajapedagogiikassa peda-

gogiikkaa tarkastellaan käytännön kasvatuksen näkökulmasta ja siinä korostetaan yk-

silön hyväksymistä sellaisenaan, yksilön kohtaamisen tapaa sekä uskoa jokaisen ar-

vokkuuteen. (Hämäläinen & Palo 2014, 6-7, 26-27). Käytännön työpajapedagogii-

kassa työpaja voidaan nähdä oppimisympäristönä, jolle on luonteenomaista yhteisöl-

lisyys, joka lisää myös yksilön motivaatiota toimijuuteen. Työpajalla tekeminen on 

konkreettista taitojen oppimista ja valmennuksesta saatu palaute auttaa valmentau-

tujaa oman osaamisen ja voimavarojen tunnistamisessa. Onnistumisen tunteet voi-

maannuttavat ja edistävät positiivista asennoitumista omaan osaamiseen ja tulevai-

suuteen. Työpajalla kertyneiden taitojen tarkastelu antaa valmentautujalle näkökul-

maa omasta kehittymisestä pidemmällä aikavälillä ja näkyvät muutokset auttavat val-

mentautujaa motivoitumaan myös muiden jatkopolkujen suunnittelussa. (Palo 2014, 

28.) 

Työpajatoiminnan ja työpajapedagogiikan tarkempi määrittely on mahdollistanut 

työpajojen tunnistamisen oppimisympäristönä sekä työpajalla karttuneen osaamisen 

tunnistamisen. Työpajatoiminnan opinnollistamisessa työpajan oppimismahdolli-

suuksia verrataan ammatillisten perustutkintojen valtakunnallisiin perusteisiin. Niin 

sanottu tunnistettu oppimisympäristö on pohja osaamisen havainnoinnille ja sitä 

kautta valmentautujilla on mahdollisuus saada osaamistodistus valmentautumises-

taan työpajalla. Osaamisen tunnistaminen ja osaamistodistukset ovat olleet erilaisten 

hankkeiden turvin kehitettyä toimintaa työpajaverkostossa. Valtakunnallinen työpa-

jayhdistys toteuttaa vuosina 2018-2019 hankkeen työpajatoiminnan opinnollistami-

sesta, jossa yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa, koordinoida ja kehittää työpaja-

kenttää myös tunnistettuna oppimisympäristönä ja mahdollisena koulutuksen järjes-

täjänä. (Keski-Suomen yhteisöjen tuki 2018.; Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.)  

3.3 Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavuus on käsitteenä vahvasti esillä sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä. Jul-

kisilla varoilla tuotetuissa palveluissa vaaditaan entistä enemmän taloudellisuutta, te-

hokkuutta ja vaikuttavuutta. Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavuuden arviointia tarvi-

taan toimivien ja kustannustehokkaiden työmenetelmien tunnistamiseen ja kehittä-

miseen. Tietoa toiminnan vaikuttavuudesta tarvitaan palveluiden suunnittelua sekä 
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päätöksentekoa varten. Sosiaali- ja terveysalalla palvelujen kehittämisessä pyritään 

siihen, että palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita ja ovat tar-

koituksenmukaisia myös palvelun järjestäjälle. (Kivipelto, Blomgren, Karjalainen & 

Saikkonen 2013, 17.; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2017.) 

Vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalityö määritel-

lään niin, että siihen kuuluu myös vaikuttavuuden seuranta. Nuorisolaissa 

(1285/2016) puhutaan työpajatoiminnan tulosten seuraamisesta sekä yksilö- ja työ-

valmennusosaamisen löytymistä työpajatoiminnasta. Sosiaalialalla palvelun onnistu-

minen voidaan nähdä asiakasmuutoksena ja palvelun vaikuttavuus muutoksena ihmi-

sen hyvinvoinnissa, josta on myös yhteiskunnallista hyötyä. Vaikuttavuuden arvioin-

nin kehittäminen vaatii palvelun sen hetkisten toimintamenetelmien, tavoitteiden ja 

tulosten tarkkailua sekä valmiuden muuttaa toimintaa tarvittavaan suuntaan. Sosiaa-

lialan palvelujen vaikuttavuudessa keskiössä on asiakkaan kokemukset, asiakkaan 

elämänlaadun muutokset sekä laajempi näkökulma yhteiskunnallisesta hyödystä. 

(Kettunen 2017, 3.; Aistrich 2014.) 

Kettusen (2017) mukaan vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteena on palvelujen toimi-

vuuden tarkastelu ja sitä kautta toiminnan tuloksellisuuden ja laadun parantaminen. 

Vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta korostuu, taloudellisen merkityksen lisäksi, 

vahva eettinen merkitys, joka näkyy asiakkaiden osallisuuden mahdollistamisena 

sekä ammatillisuutena toimintatapojen kriittisessä tarkastelussa ja kehittämisessä. 

(Kettunen 2017, 3.) Työpajatoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen on oltava sel-

keä tieto siitä, mitä tehtävä työ on. Nuorisolaki, työpajapedagogiikka ja määritelmä 

työpajatoiminnan keskeisistä menetelmistä antaa toiminnalle kohteen, tavoitteet, 

keinot ja välineet. (Grönberg 2017, 17-18).  

Vuonna 2016 työpajatoimintaa on järjestetty yli 90 prosentissa Suomen kunnista.  Sa-

mana vuonna työpajavalmennukseen on osallistunut noin 15 000 alle 29-vuotiasta 

valmentautujaa. Alan toimijoiden keskuudessa puhutaan, että työelämän ulkopuo-

lelle jääneen nuoren työuran mittaiset ansionmenetykset ovat noin 1,4 miljoonaa eu-

roa. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) Syrjäytymisestä koituu menetettyjen 

verotulojen lisäksi myös muita yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten tulonsiirtojen 

ja korjaavien palveluiden muodossa. Sitran ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen teke-
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män tutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun varaan jääneen nuoren julkishallin-

nolle aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 370 000 euroa enemmän verrattuna 

jatkokoulutuksen hankkiviin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Valtakunnalli-

nen työpajayhdistys (2018) on todennut, että noin 110 nuoren onnistunut tukeminen 

koulutukseen ja työelämään riittää peittoamaan työpajatoiminnan yhteenlasketut 

kustannukset. 

Aluehallintavirastojen nuorisotoimien tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan koor-

dinoinnin ja osaamisen kehittämisen lisäksi valtionavustusten myöntäminen (Alue-

hallintovirasto 2018). Valtionavustusta saavilla työpajoilla on velvollisuus kerätä ano-

nyymia tilastollista tietoa omasta toiminnastaan. Tietoa käytetään valtionavustusten 

seurannan lisäksi alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä nuorisotut-

kimuksiin ja nuorisotilastoihin. (Keski-Suomen yhteisöjen tuki 2018.) Tilastotiedoissa 

seurataan muun muassa työpajalle ohjautumisen väylää, valmentautujien ikää, suku-

puolta ja koulutustaustaa, työpajavalmennuksen kestoa, toimenpiteitä sekä työpaja-

jakson jälkeistä sijoittumista. Lisäksi valmentautujista selvitetään sijoittumistieto 

vuosi työpajavalmennuksen päättymisen jälkeen. (Suomen nuorisotyöntilastot 2018.) 

Työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta on osoitettu pitkälti näiden mää-

rällisten mittareiden kautta.  

Työpajatoiminnan vaikuttavuutta on tarkisteltu rinnakkain työvoimapoliittisten toi-

menpiteiden kanssa. Vaikuttavuutta on tarkasteltu toimenpiteen kykynä tuottaa työ-

markkinoille pääsemistä edesauttavia välittömiä tai epäsuoria vaikutuksia. (Komonen 

2007, 37-38.) Vuonna 2017 työpajatoimintaan osallistuneista valmentautujista noin 

50 % sijoittui koulutukseen tai työelämään, noin 20% ohjautui muihin toimenpiteisiin 

ja 20 % päätyi työttömäksi. (Nuorisotyön tilastot 2018.) Työpajatoiminnan tuloksena 

lukuja voidaan pitää hyvinä. Nämä tulokset eivät kuitenkaan kerro asiakkaan saamien 

muiden palveluiden tai väliin tulevien muuttujien vaikutusta. Tuloksista ei voida to-

dentaa, onko asiakkaan tilanteeseen vaikuttanut työpajavalmennus, asiakkaan saama 

muu palvelu tai työvoimatilanteen parantuminen. Pelkin numeroin ilmaistut kuvauk-

set työpajatoiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta eivät ole nykypäivänä enää riittä-

viä, ja rinnalle on tärkeää saada toiminnan laadullista arviointia. (Komonen 2007, 39.) 
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Valtakunnallinen työpajayhdistys on kehittänyt etsivän nuorisotyön ja työpajatoimin-

nan käyttöön Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin. Sovari- mittarin sisältö kä-

sittää työpajatoiminnan lakisääteisten tavoitteiden pohjalta viisi sosiaalisen vahvistu-

misen osa-aluetta. Sovari -mittarin käyttö perustuu asiakkaan itsearviointiin, jossa 

nettipohjaisesta mittarista saatavaa anonyymia tietoa voidaan käyttää toiminnan vai-

kuttavuuden todentamiseen. Työpajatoiminnan vaikuttavuustietoa voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi rahoittajille ja yhteistyökumppaneille ja sitä voidaan käyttää oman or-

ganisaation toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Vuoden 2017 valtakunnalli-

sen yhteenvedon mukaan 91 % työpajavalmentautujista on kokenut sosiaalista vah-

vistumista työpajavalmennuksen aikana. Noin 70 % valmentautujista oli kokenut työ-

pajajakson vaikuttaneen myönteisesti arjen- ja elämänhallintaan sekä opiskelu- ja 

työelämävalmiuksiin. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 2018.) 

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmän toimintakyvyn arviointi työkalulla voidaan 

osoittaa kahden tasoista vaikuttavuutta. Toimintakyvyn arviointityökalun käyttö pe-

rustuu asiakkaan tekemään itsearviointiin ja työpajavalmentajien tekemiin havaintoi-

hin. Asiakkaan itsearvioinnin tulokset kertovat asiakkaan sen hetkisestä tilanteesta ja 

toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta voidaan todentaa vertaamalla kahta eri 

ajanjaksona tehtyä itsearviointia toisiinsa. VAT-järjestelmän tuloksia voidaan esittää 

myös anonyymisti, asiakasryhmä- ja arviointikertakohtaisesti. VAT-järjestelmän 

kautta työpajavalmennuksen vaikuttavuuden esittämiseen on mahdollisuus tehdä 

poimintoja, jossa voidaan kuvata halutun asiakasryhmän tai palvelun aikana tapahtu-

neita muutoksia. (VAT-arviointi, 6.)  

3.4 Kehittämisympäristönä Nuorten taidetyöpaja 

Jyväskylän kaupungin Nuorten taidetyöpajan toiminta on saanut alkunsa vuonna 

2001 Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen ja kulttuurisen nuorisotyön sekä 

Keski-Suomen taidetoimikunnan yhteisen suunnittelun pohjalta.  Samana vuonna 

Nuorten taidetyöpajan toiminta käynnistyi työllisyyspalvelujen kehittämishankkeena, 

jolle myönnettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus. Vuosina 2010-2014 Nuor-

ten taidetyöpajalla toimi ESR-rahoitteinen Voimalaitos - Nuorten taitopajat-hanke. 

Tämän hankkeen aikana Nuorten taidetyöpajan toimintaa kehitettiin ja henkilöstö-
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määrä sekä asiakasmäärä nousivat mittavasti. Vuosien varrella Nuorten taidetyöpa-

jan toimintaa ovat rahoittaneet ESR-rahoituksen lisäksi Jyväskylän Kaupunki, Keski-

Suomen liitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2015 Nuorten taidetyöpaja 

siirtyi Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen alaisuudesta sivistystoimen alaisuu-

teen ja vuodesta 2017 lähtien työpajatoiminta on ollut osana kaupungin Nuorten Pal-

velujen toimintaa. (Perehdytysopas 2018.) 

Nuorten taidetyöpaja tarjoaa toimintaa ja ohjausta 17–29 -vuotiaille jyväskyläläisille 

nuorille. Nuorten taidetyöpajan työpajat tuottavat teemoiltaan, painotuksiltaan ja si-

sällöiltään erilaisia nuorille suunnattuja pajakokonaisuuksia, joissa valmennuksessa 

on huomioitu nuorten erilaiset lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeet. Nuorten taidetyö-

pajan toiminnassa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä ja työpajavalmen-

nuksen työote perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisyydelle ja kasvattavalle yhtei-

söllisyydelle. (Kautto & Lehtipää 2014, 28, 46-49.) 

Nuorten taidetyöpajan toiminnan ja valmennuksen tavoitteena on tukea nuoren elä-

mänhallintaa, työ- ja toimintakykyä sekä ohjata nuorta jatkopolkujen rakentamisessa. 

Mielekkään tekemisen ja yksilöllisen valmennuksen kautta pyritään aktivoimaan ja 

tukemaan nuorta itseohjautuvaisuuteen ja tavoitteelliseen toimintaan. Toiminnan ta-

voitteena on tarjota nuorelle mielekästä ja säännöllistä tekemistä, jonka kautta nuori 

voi tunnistaa vahvuuksiaan, kartuttaa työkokemusta ja selkeyttää jatkosuunnitelmia. 

Nuorten taidetyöpajan valmennusmenetelminä käytetään ryhmävalmennusta, työ-

valmennusta ja yksilövalmennusta. Ryhmävalmennuksena toteutetussa työpajoissa 

nuori toimii oman pajaryhmänsä jäsenenä ja oppii valmennuksen aikana ryhmässä 

toimimista, vuorovaikutustaitoja ja luo uusia kontakteja. Työvalmennuksen tarkoituk-

sena on tarjota työhön ja toimintaan tarvittavaa ohjausta sekä parantaa nuoren 

osaamista ja toimintakykyä. Työvalmentajat toimivat pajojen päivittäisinä ohjaajina.  

Yksilövalmennuksen kautta pyritään tukemaan nuoren hyvinvointia, elämänhallintaa 

ja tulevaisuudensuunnittelutaitoja. Jokaisella pajalla on oma työ- ja yksilövalmentaja, 

joiden kanssa nuori toteuttaa työpajajaksolle asetettujen tavoitteiden mukaista työs-

kentelyä.  (Kautto & Lehtipää 2014, 8, 36, 42.) 

Vuonna 2017 Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennus jaettiin kahteen kokonaisuu-

teen, arjentaitopajoihin ja työelämäpajoihin. Arjentaitopajoilla työpajavalmennus 

kohdennetaan elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä työ- ja 
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opiskelukyvyn tukemiseen. Työelämäpajojen valmennuksen tavoitteena on työelä-

mätaitojen vahvistaminen sekä opiskelun ja työllistymisen tukeminen. (Nuorten Tai-

detyöpaja 2018.) Nuorten taidetyöpajalla toimii kahdeksan erisisältöistä, ryhmäval-

mennuksena toteutettua pajaa (liite 1.), jotka ovat pääasiallisesti kestoiltaan noin 

kolmen kuukauden mittaisia. Pajatoimintaan on hakuajat ja pajoille osallistuvat nuo-

ret valitaan haastattelujen kautta. Pajalle valikoitumisen kriteeri ei ole haastattelu-

menestys, vaan pajaryhmä muodostetaan nuorten elämäntilanteita, tarpeita ja ryh-

mädynamiikkaa ajatellen. Vuonna 2017 eniten nuoria Nuorten taidetyöpajan valmen-

nukseen ovat ohjanneet TE-toimisto, etsivä nuorisotyö ja kaupungin sosiaali- ja ter-

veystoimi (Nuorisotilastot 2017). Pajajaksot toteutetaan pääsääntöisesti työkokeilulla 

ja kuntouttavalla työtoiminnalla. Nuorten taidetyöpajan toiminnassa on huomioita-

vaa, että moni nuori hakeutuu itse työpajavalmennukseen, jolloin nuorelle sopiva 

palvelumuoto neuvotellaan yhteistyössä verkoston kanssa ennen työpajatoiminnan 

aloittamista. 

Nuorten taidetyöpajan toiminnassa mittavin kehitys on tapahtunut vuosina 2010-

2014 Voimalaitos - Nuorten taitopajat-hankeen aikana. Hankeen toimintaa on avattu 

Mikä ihmeen Taidetyöpaja? ESR-projektijulkaisussa, jossa tuodaan esille Nuorten tai-

detyöpajan työpajavalmennusta ja käytettäviä valmennusmenetelmiä sekä asiakas-

kokemuksia nuorten kertomusten kautta. Voimalaitos -hankkeen jälkeen Jyväskylän 

kaupunki jatkoi henkilöstön palkkausta ja työsuhteita vakinaistettiin.  Vuonna 2017 

Nuorten taidetyöpajalla oli työpajavalmennuksessa noin 250 nuorta ja henkilökunnan 

resurssit olivat 24 henkilötyövuotta (Nuorisotilastot 2018).  Nuorten taidetyöpajan 

henkilöstön koulutustausta on monipuolinen ja koulutustasoja löytyy ylemmästä kor-

keakoulututkinnosta ammatilliseen perustutkintoon, suurin osa Nuorten taidetyöpa-

jan henkilökunnasta on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon.  Tällä hetkellä 

Nuorten taidetyöpajan toimintaa rahoitetaan kaupungin omarahoituksen lisäksi Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön avustuksella.  

4 Työ- ja toimintakyky 

Valmentautujat ovat työpajoilla yleensä ohjaavan tahon toimenpiteissä. Vuonna 

2015 lähes 50 prosenttia työpajavalmennuksesta toteutettiin kuntouttavan työtoi-

minnan asiakasryhmälle (Bamming & Hilpinen 2016, 6, 22). Työpajoilla toteutettavat 
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toimenpiteet sisältävät työelämätaitojen ja osaamisen kehittämiseen sekä toiminta-

kyvyn ja arjenhallinnan tukemiseen liittyviä osa-alueita. Työkykyarvio perustuu aina 

hyvään toimintakykyarvioon ja nämä asiakokonaisuudet vaativat työpajalla toimi-

valta henkilökunnalta ammatillista otetta työ- ja toimintakyvyn havainnointiin ja arvi-

ointiin sekä valmentautujien ohjaukseen. (Vuokko & Tuisku 2017, 667.) 

4.1 Toimintakyky 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) määritelmän mukaan toimintakyvyllä tar-

koitetaan ”ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle it-

selleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista sekä 

itsensä ja toisten huolehtimisesta siinä ympäristössä, jossa hän elää”. Toimintakyvyllä 

tarkoitetaan ihmisen kykyä tyydyttää perustarpeitaan ja sillä on suuri merkitys ihmi-

sen yleiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. (Ollila, Hakkarainen, Kan & Lehtonen 

2018, 51). Toimintakykynä voidaan nähdä arkielämän toiminta eli itsestään, kodista 

ja läheisistä huolehtiminen ja näistä tehtävistä suoriutumisen taso.  Toimintakykyyn 

vaikuttaa yksilön kyvyt ja valmiudet sekä ympäristön toimintaedellytykset ja vaati-

mukset. (Väänänen 2007, 13.)  

Toimintakyvyn käsite voidaan määritellä eri näkökulmista, käsite liittyy kuitenkin laa-

jasti ihmisen hyvinvointiin ja se voidaan nähdä muun muassa toimintakyvyn tasoina 

tai vajeina. (Voutilainen & Vaarama 2005, 7.) Järvikosken ja Härkäpään (2011, 92) 

mukaan toimintakyvyn määritelmät vaihtelevat tieteenalan ja näkökulman mukaan. 

Lääketieteen näkökulmasta toimintakykyä tarkistellaan usein terveyden ja sairauden 

käsitteiden kautta. Tässä näkemyksessä keskitytään hoitamaan sairautta tai vammaa 

ja sairauden vaikeusaste määrää sen aiheuttamat toiminnalliset rajoitteet.  Biopsyko-

sosiaalisen sairausmallin näkökulma on muita näkökulmia laajempi ja kokonaisvaltai-

sempi. Tässä mallissa toimintarajoitteet nähdään henkilön konkreettisen elämänti-

lanteen ja terveyden vaatimusten välisenä epäsuhtana. Liikuntatiede, sosiaalitiede ja 

psykologia tunnistavat toimintakyvyn erillään terveyden ja sairauden käsitteistä. (Jär-

vikoski & Härkäpää 2011, 92.; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Monitieteelli-

syys näkyy toimintakyvyn ja kuntoutuksen arjessa moniammatillisuutena, jossa eri 

tieteenalojen ja ammatinharjoittajien näkemyseroilta ei voida välttyä (Kuntou-

tusportti 2011).  
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Toimintakyky jaetaan usein fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toi-

mintakykyyn. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä arkielä-

män fyysistä perustoiminnoista. Riittävä fyysinen toimintakyky mahdollistaa arkielä-

män sujuvuuden, jota ovat muun muassa työssäkäynti, harrastukset, asuminen sekä 

yhteisöön ja yhteiskuntaan osallistuminen ja vaikuttaminen. (Rehnstrand 2017, 13.; 

Sainio, Stenholm, Valkeinen, Vaara, Heliövaara & Koskinen 2018, 107.) Fyysisen toi-

minnan eri osa-alueet liittyvät kiinteästi toisiinsa ja fyysisen toimintakyvyn menetyk-

sen seurauksena on toiminnalliset rajoitteet, jotka vaikuttavat suoraan ihmisen elä-

mänlaatuun. (Tikkanen 2015, 2.) 

Psyykkisen toimintakyvyn käsite on laaja ja sen määritteleminen on haasteellista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) määritelmän mukaan psyykkisellä toimin-

takyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavaroja, joiden avulla hän selviää arkielämästä ja 

haastavista elämäntilanteista. Psyykkinen hyvinvointi, mielenterveys ja elämänhal-

linta liittyvät kiinteästi psyykkiseen toimintakykyyn. Ihmisen persoonallisuus sekä 

kyky selvitä sosiaalisen ympäristön haasteista kuuluvat psyykkiseen toimintakykyyn. 

(Aalto 2011a) Psyykkistä toimintakykyä voidaan hypostatisoida persoonallisuuden, 

psyykkisen elämänhallinnan voimavarojen sekä mielialan näkökulmasta (Aalto 

2011b). Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen tuntee elämässään tasapainoa, hä-

nellä on kyky hallita arkeaan ja arvostaa itseään, hän näkee ympäristönsä ja oman tu-

levaisuutensa mahdollisuudet realistisesti sekä hänellä on kykyä tehdä harkittuja 

päätöksiä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018).  

Fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä voidaan mitata ja todentaa hyvinkin monipuoli-

sesti. Sosiaalinen toimintakyky on vieraampi ja tuntemattomampi käsite ja se jää 

usein myös toimintakyvyn tarkastelussa vähemmälle huomiolle tai sitten se mielle-

tään limittyneeksi psyykkiseen toimintakykyyn. (Kannasoja 2013, 26.) Ollila, Hakkarai-

nen, Kan ja Lehtonen (2018, 55) ovat määritelleet sosiaalisen toimintakyvyn kykynä 

muodostaa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, osallisuutena verkostoissa ja yhteisön elä-

mässä, kykynä toimia ja hoitaa asioita yhteiskunnassa sekä vuorovaikutus- ja kommu-

nikaatiotaitojen hallintana. Järvikosken ja Härkäpään (2011, 92) mukaan sosiaalisen 

toimintakyvyn tarkasteluun vaikuttaa kiinteästi sosiaalinen ympäristö ja tämän joh-

dosta on tarkoituksen mukaisempaa puhua toimintakyvyn sosiaalisista edellytyksistä. 
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Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvissä tutkimuksissa puhutaankin usein toimintaky-

vyn sijasta sosiaalisen osallistumisen laajuudesta ja ihmissuhteiden sujuvuudesta 

(Sainio ym. 2006, 144).  

Hännisen (2013, 210) mukaan kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan kaikkia tiedon 

vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin liittyviä prosesseja. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (2018) määrittelee kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueiksi kielellisen 

toiminnan, tiedon käsittelyn ja ongelmien ratkaisutaidon, tarkkaavaisuuden ja keskit-

tymisen, oppimisen, muistin sekä hahmottamisen. Kognitiivisesti toimintakykyinen 

ihminen selviää jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamisesta sekä kyky-

jensä mukaisesta työstä, opinnoista tai muista tehtävistä (Kuikka, Paajanen, Kivekäs, 

Vuokko & Sainio 2014, 5). 

4.2 ICF-malli toimintakyvyn kuvaamisessa 

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi vuonna 2001 toimintakyvyn, toimintarajoit-

teiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen, joka tunnetaan lyhenteellä ICF (Inter-

national Classification of Functioning, Disability and Health). ICF on yhteinen viiteke-

hys jäsentää ja dokumentoida toimintakykyyn ja toimintarajoitteisiin liittyvää tietoa 

ja sen avulla voidaan kuvata sairauden ja vamman vaikutuksia yksilön elämässä. ICF 

edustaa biopsykososiaalista näkökulmaa toimintakyvyn kuvaamisessa ja se tarjoaa 

tämän synteesin avulla johdonmukaisen näkemyksen erilaisista terveysnäkökulmista 

ja antaa eri ammattialojen edustajille yhteisen kielen ja näkemyksen asiakkaan toi-

mintakyvystä. Kansainvälisesti ICF:n päivitysvastuu kuuluu WHO:lle, Suomessa ICF-

luokituksen käännöksen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. Viimeisin suomalainen päivitys on vuodelta 2016.  (Anttila, Kokko, Hiekkala, 

Weckström & Paltamaa 2017, 7.; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018; ICF 2002, 8-

10.) 

ICF-malli korostaa yksilön toiminnallista terveydentilaa ja sen tausta-ajatuksena on 

tuoda sairauksien ja toimintakyvyn puutteiden lisäksi esille myös yksilön taitoja ja 

vahvuuksia. (Kettunen, Kähäri-Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009, 9). ICF:ssä toi-

mintakyky ja toimintarajoitteet voidaan nähdä moniulotteisena, vuorovaikutteisena 

ja toiminnallisena tilana, joka koostuu terveyden sekä yksilön ja ympäristötekijöiden 
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yhteisvaikutuksesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). ICF:ssä toimintakykyyn 

vaikuttavat lääketieteellisesti määritellyn terveydentilan lisäksi yksilötekijät ja ympä-

ristötekijät, jolloin toimintarajoitteet nähdään näiden tekijöiden vuorovaikutuksen 

tuloksena ja seurauksena (Sainio, Koskinen, Martelin & Gold 2006, 135-136). 

 

Kuvio 2. ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (World Health Organiza-
tion 2004, 18) 

ICF on hierarkkinen luokitus, jossa alatasolla tuotettu tarkempi tieto säilyttää merki-

tyksensä myös ylätasolla. ICF-luokitus jakautuu kahteen osaan: toimintakykyä ja toi-

mintarajoitteita kuvaavaan osaan sekä kontekstuaalisia tekijöitä kuvaavaan osaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden osa-

alueita ovat ruumiin ja kehon osa-alueet sekä suoritukset ja osallistuminen. Ruumiin 

ja kehon osa-alue sisältää kaksi luokitusta, ruumiin ja kehon toiminnot ja ruumiin ra-

kenne. Luokituksen pääluokat on ryhmitelty elinjärjestelmittäin. Suoritukset ja osal-

listuminen osa-alue sisältää aihealueet, jotka kuvaavat toimintakykyä yksilön ja yh-

teiskunnan näkökulmasta. Kontekstuaaliset osa-alueet ovat ympäristötekijöitä ja yk-

silötekijöitä. Ympäristötekijät ovat vaikutuksessa kaikkiin toimintakyvyn ja toiminta-

rajoitteiden aihealueisiin ja luokitus etenee yksilön välttämättömän ympäristön teki-

jöistä yleisiin ympäristötekijöihin. Kontekstuaalisten tekijöiden osa-alueeseen kuulu-

via yksilötekijöitä ei luokitella ICF-luokituksessa, yksilötekijöiden laajan kulttuurisen ja 

sosiaalisen vaihtelun vuoksi. (World Health Organization 2004, 7-8.) 
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Kuvio 3. ICF:n rakenne (Paltamaa & Anttila 2015, 16) 

ICF:ssä osa-alueet sisältävät pääluokat ja niiden sisältä löytyy yksityiskohtaisemmat 

kuvauskohteet. Kuvauskohteen yksityiskohtaisuus ilmaistaan kaksi-, kolme- tai neli-

portaisesti ja jokaiseen kuvauskohteeseen liittyy tarkempi määritelmä sekä maininta 

kuvauskohteeseen sisätyvistä termeistä. ICF-koodi muodostuu osa-alueen kirjaintun-

nuksesta, kuvauskohteen numerotunnuksesta sekä tarkenteesta. Alfanumeerisessa 

ICF-luokituksessa b kirjain viittaa ruumiin ja kehon toimintoihin, s ruumiin ja kehon 

rakenteisiin, d suorituksiin ja osallistumiseen ja e ympäristötekijöihin. ICF:n hierarkki-

sen luokituksen kautta kuvauskohteiden yksityiskohtainen tieto on ymmärrettävissä 

myös laajemmissa tasoluokissa, joka helpottaa tiedon ymmärrettävyyttä monialai-

sessa yhteistyössä sekä lisää sen luotettavuutta. (Paltamaa & Anttila 2015, 17.; ICF 

Case Studies 2015, 11-12.; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

Toimintakyvyn haittaa tai vaikeusastetta kuvataan ICF-luokituksen tarkenteiden 

avulla. Tarkenteiden avulla ilmaistaan esimerkiksi vajavuuden suuruutta, sijaintia, 

määrää tai luonnetta, suorituskyvyn ja tason ongelmaa sekä toimintakykyä edistävää 

ja rajoittavaa tekijää. ICF-tarkenne tarkoittaa ongelman määrää kyseisessä kuvaus-

kohteessa, ympäristötekijöissä kuvataan edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. ICF-

tarkennetta käyttämällä voidaan luoda toimintakykyprofiili eli kokonaiskuva henkilön 

koetusta toimintakyvystä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.; ICF Research 

Branch 2017.; Innokylä 2018.) 

Toimintakyvyn arvioinnin tarve nousee esille monissa uudistuneissa sosiaali- ja ter-

veyspalveluita säätelevissä laissa, kuten sosiaalihuoltolaissa, Kelan kuntoutuslaissa ja 
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vanhuspalvelulaissa. Toimintakykytieto nähdään lähtökohtana palvelu-, hoito- ja kun-

toutussuunnitelmissa. (Anttila & Paltamaa 2015, 5.) ICF:n käytön yleistyminen toi-

mintakyvyn arvioinnin työvälineenä on ollut kuitenkin Suomessa hidasta. Valtamon, 

Rantakömi-Stansfieldin, Sjögrenin ja Piiraisen (2015) tutkimuksessa kuntoutuksen 

moniammatillisten työryhmien käsityksestä ICF:stä käy esille, että ammattikäytössä 

ICF-työkalua pidetään aikaa vievänä, epäselvänä, monimutkaisena ja vieraana työka-

luna sekä monialaisessa yhteistyössä se on koettu ristiriitaiseksi ja vaikeaksi yhteis-

työn välineeksi. Tutkimuksessa on todettu ICF:n juurruttamisen tarpeellisuutta kun-

toutuksen asiantuntijoiden keskuudessa. ICF:n käytön lisäämisen nähtiin vaativan 

kohdennettuja resursseja käytännönläheisiin koulutuksiin sekä ICF-osaamisen lisää-

mistä asiantuntijoiden pohjakoulutuksiin. (Valtamo ym. 2015, 52-56.) 

ICF:n käytön helpottamiseksi on kehitetty useita eri työkaluja, muun muassa ICF-

arviointilomake, ICF e-kuvauslomake sekä ydinlistat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

julkaisee verkkosivuillaan kattavan ohjeistuksen ja työkaluja ICF:n käyttöön. Toimin-

takyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntija verkosto (TOIMIA) laatii toimintakyvyn 

mittaamista ja arviointia koskevia suosituksia ja ne ovat maksutta käytettävissä julki-

sessa TOIMIA-tietokannassa. (Valkeinen & Anttila 2014, 5.) Toimintakyvyn arvioinnin 

yleistyminen sosiaali- ja terveysalalla lisää myös ICF:n käyttöä. Suomessa muun mu-

assa Kansaneläkelaitos suosittelee ICF:n käyttöä kuntoutuksen palveluissa ja Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos on saanut WHO:lta julkaisuluvan kehittää ICF-luokitukseen 

perustuvia ei kaupallisia tietojärjestelmiä ja sovelluksia. (Anttila ym. 2017, 7.) 

4.3 Työkyky 

Työkyvyn käsitteelle ei ole olemassa yhteneväistä määritelmää, eri tieteenalat näke-

vät siinä erilaisia painotuksia ja eri alojen asiantuntijoiden käsitykset termistä ovat 

hieman poikkeavia toisistaan. Yhtenevänä näkemyksenä voidaan kuitenkin pitää nä-

kemystä siitä, että työkyky on monesta osa-alueesta koostuva kokonaisuus ja sen eri 

osa-alueet vaikuttavat kiinteästi toisiinsa. Työkykyyn nähdään liittyväksi lähes kaikki 

työelämän tekijät jotka liittyvät yksilöön, työpaikkaan, sosiaaliseen ympäristöön tai 

yhteiskuntaan. Nämä monipuoliset työkyvyn yhteydet tekevät työkyvyn määrittelyn 

haasteelliseksi ja sen edistämisen vaativaksi. (Kerätär 2016, 29.; Ilmarinen, Gould, 

Järvikoski & Järvisalo 2008, 13.) Työkyvyn laaja-alaiseen käsitteeseen liittyvät yksilön 
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omat resurssit sekä työn ja työelämän muuttuvat tekijät ja ominaisuudet. Terveyden 

ja toimintakyvyn lisäksi työkyvyn taustalla nähdään yksilölliset ja sosiaaliset hallinta-

keinot, työympäristö sekä työelämän ulkopuolinen toimintaympäristö. (Seppänen-

Järvelä, Aalto, Juvonen-Posti, Laaksonen & Tuusa 2015, 11.) 

Yhteiskunnan kehityksen myötä myös työkyvyn käsite on kehittynyt. Pari vuosikym-

mentä sitten työkyky nähtiin terveydellisten voimavarojen näkökulmasta, nykykäsi-

tyksen mukaan työkyky on työn ja ihmisen voimavarojen välinen suhde. (Ilmarinen & 

Vainio 2012, 5.) Airila, Juvonen-Posti ja Kausto (2015, 2-3) mukaan työkyvyn määri-

telmä voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; lääketieteellisiin malleihin, tasapaino 

malleihin sekä moniulotteisiin ja systemaattisiin malleihin. Järvikoski ja Härkäpää 

(2011, 115) ovat kuvanneet edellä mainittuja malleja kuvion 4 mukaisesti keskeisten 

sisältöjen sekä niiden ammattikäytön kautta. 

 

Kuvio 4. Lääketieteellinen, tasapainomallin mukainen sekä moniulotteinen tai 

integroitu työkykykäsitys (Järvikoski & Härkäpää 2011, 115) 

Professori Juhani Ilmarisen kehittämä työkykytalo on työkykymalli, joka on laajasti 

käytössä suomalaisessa terveydenhuollossa (Airila ym. 2015, 2). Työkykytalo edustaa 

käsitystä kokonaisvaltaisesta työkykymallista. Työkykytalo-mallissa työkyky ymmärre-

tään moniulotteisena ja kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon vaikuttavat monenlaiset 
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ihmisen toimintaan ja hänen ympäristöön liittyvät tekijät. (Järvikoski & Härkäpää 

2011, 117).  

 

Kuvio 5. Työkykytalo (Työterveyslaitos 2018) 

Työkykytalossa työkyky on kuvattu nelikerroksisena talona, jossa näkyy ihmisen voi-

mavarojen ja työn välinen tasapaino sekä yhteensopivuus (Työterveyslaitos 2018). 

Työkykytalon kerrokset, perhe, lähiyhteisö, toimintaympäristö ja yhteiskunta kuvaa-

vat yksilön työkykyä. Talon kerrokset ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja muutokset 

yksilön tilanteissa heijastuvat kerroksista toiseen. Kerrosten muutokset voivat olla 

esimerkiksi ikääntymisen ja elämäntilanteiden muutoksia. Työkykytalon läheisyy-

destä löytyy perhe ja sosiaalinen ympäristö, ulkoiseen toimintaympäristöön vaikutta-

vat yhteiskunnan ja organisaation tilanteet. Talon kolmen alimman kerroksen kestä-

vyys on avainasemassa neljännen kerroksen, työn painon, kuormituksen hallinnassa. 

Talon tasapaino kuvaa työkyvyn tilaa, jossa heikentyneitä kerroksia voidaan tukea 

työkykyä vahvistavien toimenpiteiden kautta. (Valtionkonttori 2015.) 

Kuntoutusylilääkäri Raija Kerätär on perehtynyt pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja 

kuntoutustarpeen arviointiin. Kerätär on tuonut työkykytalo-mallin rinnalle ajatuksen 

työttömän työkykytalosta, jossa on havaittavissa työttömillä henkilöillä yleisesti esiin-

tyviä haasteita suhteessa työkykyyn, työelämävalmiuksiin ja työllistymiskykyyn.  Työt-
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tömän työkykytalo-mallissa on nähtävissä sosiaalisen tilanteen, koulutuksen ja osaa-

misen, henkilökohtaisen asennoitumisen sekä terveyden ja sairauksien suhde työky-

kyyn, työelämävalmiuksiin ja työllistymiskykyyn. Työttömän työkykytalon elementit 

ovat vahvasti näkyvillä työpajavalmennuksessa, jossa valmennuspalveluiden paino-

pisteet elämänhallinnan tukemisesta työ- ja työelämätaitojen vahvistamiseen liikku-

vat pitkälti työttömän työkykytalon eri kerroksien aiheiden äärellä.  

 

Kuvio 6. Työttömän työkykytalo (Kerätär 2014, 5) 

Kerätär on väitellyt Lapin yliopistossa pitkäaikaistyöttömien työkyvystä ja kuntoutus-

tarpeesta. Väitöstutkimuksen tulosten mukaan monialaisella ja biopsykososiaaliseen 

terveyskäsitykseen perustuvalla työkyvyn arvioinnilla voidaan tunnistaa heikentynyt 

työkyky ja määritellä kuntoutuksen tarve entistä tehokkaammin. Tutkimustulosten 

mukaan suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä työkyky oli merkittävästi heikentynyt ja 

työllistymistä ja työssä suoriutumista heikentävät eniten hoitamattomat mielenter-

veyden häiriöt. Kerätär tuo väitöstutkimuksensa tuloksissa esille työttömien työkyvyn 
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ja kuntoutustarpeiden tunnistamisen riittämättömyyden peruspalveluissa. Kerättä-

ren mukaan kokonaisvaltainen lähestymistapa työkyvyn tarkastelussa auttaisi työttö-

miä entistä paremmin takaisin työelämään ja se olisi kustannustehokas lähestymis-

tapa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja työllistämispalveluiden kehittämisessä. (Kerä-

tär 2016, 5.; Sirviö 2016.) 

Rakenteellinen ja kulttuurinen eriarvoisuus on nähtävissä väestön hyvinvointia ja työ-

kykyeroja tarkastellessa. Yhteiskunnallisen muutoksen myötä myös työkyvyn käsite 

on muuttunut ja laajentunut. Työkyvyn ylläpito edellyttää työhyvinvoinnin ja työssä-

jaksamisen edistämistä sekä yksilöllisin että rakenteellisin toimin. Lisäksi huomiota 

on kiinnitettävä myös kuntoutuksen kehittämiseen. (Järvikoski, Härkäpää, Romakka-

niemi & Nordling 2016, 6.) Valtakunnallinen työpajayhdistys (2017) on tuonut esille 

kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuuden puheenvuorossa laadukkaan, 

kattavan ja riittävän pitkäkestoisen työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvi-

oinnin tärkeyttä. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mukaan tarvetta nähdään elä-

mänhallinnan sekä työ- ja toimintakyvyn parantamiseen liittyville palveluille ja lau-

sunnossa peräänkuulutetaan kuntoutumista tukevien sosiaalihuollon palvelujen pa-

rantamista sekä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen 

kehittämistä.  

5 Tietojärjestelmän käyttö osana työpajatoimintaa 

Työpajatoiminnassa ei ole käytössä yhteistä tiedonhallintaa, vaan jokainen organisaa-

tio toteuttaa sitä omalla tavallaan. Työpajatoiminnan raportointivelvoitteiden voimis-

tuminen sekä asiakasmäärien kasvu on luonut paineita myös tiedonkeruun paranta-

miseen, johon nykypäivänä löytyy tarjontaa ilmaisista ja kaupallisista tietojärjestel-

mistä.  Työpajatoimintaan sijoittuvat työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja parantami-

seen liittyvät palvelut vaativat työpajatoimijoilta erilaisten työkalujen ja mittarien 

käyttöä ja kehittämistä sekä tiedonhallintakäytännön muodostamista yhtenäisem-

pään ja verkostoituneempaan suuntaan. Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä on 

yksi suosituimmista työpajatoiminnassa käytössä olevista tietojärjestelmistä. (Sund-

vall 2015, 34-35.) 
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5.1 Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä 

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä on Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan 

ylläpitämän yhdistyksen, Kumppaniksi ry:n kehittämä tietojärjestelmä. VAT-

järjestelmä sisältää työpajan valmennustyötä tukevia kokonaisuuksia kuten; asiakas-

tietojen ja kuntoutussuunnitelman ylläpidon, työmaapäiväkirjan, arkiston, opinnollis-

tamisen sekä ICF-luokitukseen perustuvan toimintakyvyn arvioinnin työkalun. (Kump-

paniksi ry.) 

 

Kuvio 7. Kuvaus VAT-järjestelmän sisällöstä 

VAT-järjestelmän kehittämistyö on aloitettu vuonna 2004. Vuonna 2005 VAT-

järjestelmään on lisätty toimintakyvyn arvioinnin työkalun, joka tuottaa ICF:n mu-

kaista tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja työssä suoriutumisesta. (Leinonen.) VAT-

järjestelmän kehittämistyötä on jatkettu koko sen olemassa olon ajan ja siihen on 

tehty työpajakentältä tulleiden toiveiden ja tarpeiden mukaisia muutoksia ja lisäyk-

siä. Viimeisimpänä lisäyksenä VAT-järjestelmään on tullut opinnollistamisen työkalu, 

joka toimii pohjana tunnistetun oppimisympäristön sisällön hallinnassa, osaamisen 

arvioinnissa sekä osaamistodistuksien myöntämisessä. VAT-järjestelmän ylläpitä-

mistä tiedoista on saatavilla Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastointia sekä valtakun-

nallisen työpajakyselyn täyttöä tukevaa tietoa. VAT-järjestelmää on mahdollista käyt-

tää suomen, ruotsin ja englannin kielillä (Itseopiskelumateriaali). 
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VAT-järjestelmän perustieto-osiossa valmentautujan henkilötiedot, koulutus- ja työ-

historia, sopimusjaksot, valmennusjaksot, tavoitteet, sijoittumiset ja mittarit on ja-

ettu omille välilehdilleen. (Itseopiskelumateriaali.) 

Kuntoutussuunnitelma osa-alueen käyttömahdollisuutena on luoda ja ylläpitää val-

mentautujan työpajavalmennukselle asetettuja tavoitteita ja suunnitelmaa. Kuntou-

tussuunnitelma osa-alueen asiakkaan tiedot, tavoitteet, työvalmennus, jatkosuunni-

telmat, yhteenvedot sekä kuntoutusseloste välilehdet ovat vapaasti sisällön osalta 

muokattavissa, ainoana rajoitteena on ennalta määrättyjen tekstikenttien määrä. Vä-

liarviot välilehteä voidaan käyttää asiakaskohtaisesti työpajavalmennukseen liittyviin 

kirjauksiin. (Itseopiskelumateriaali.) 

Työmaapäiväkirja on VAT-järjestelmän osa-alue, johon voidaan tallentaa valmennuk-

sen päivittäisiä tapahtumia. Työmaapäiväkirja on apuväline työpajavalmennuksen 

läsnäoloseurantaan sekä päivittäiseen työpajavalmennuksen dokumentointiin. Työ-

maapäiväkirjan raporteissa on mahdollista tehdä asiakaskohtaisia ja eri palveluiden 

yhteenvetoja, joka helpottaa työpajan hallinnollista työtä esimerkiksi asiakasryhmien 

seurannan ja laskutuksen järjestelyn osalta. (Itseopiskelumateriaali.) 

VAT-järjestelmän opinnollistamiseen liittyvä osa-alue on tarkoitettu työkaluksi työpa-

jalla tapahtuvan osaamisen tunnistamiseen ja osaamistodistuksen myöntämiseen. 

Opinnollistamisen osa-alueessa voidaan käsitellä tutkintojen tietoja, opittavien asioi-

den työpajakohtaisia tavoitteita ja arviointia. (Itseopiskelumateriaali.) Tutkintojen si-

sältö on työpajakohtaisesti käytettävää tietoa, koska opinnollistamisen osa-alueen 

tiedot perustuvat oppimisympäristön tunnistamiseen ja sitä kautta eri alojen opetus-

suunnitelmiin.  

VAT-järjestelmän arkistoa voidaan käyttää tarvittavien asiakirjojen talletukseen. Ar-

kistossa asiakirjat säilyvät, vaikka valmentautujan henkilötiedot poistetaan järjestel-

mästä.   
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5.2 Toimintakyvyn arvioinnin työkalun avulla saatava tieto ja sen hyö-

dynnettävyys 

VAT-järjestelmään sisältyvän toimintakyvyn arvioinnin työkalun avulla voidaan tuot-

taa ICF- luokituksen mukaista tietoa toimintakyvyn eri osa-alueista sekä kuvata asiak-

kaan toimintaympäristössä tarvittavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintaedelly-

tyksiä. Toimintakyvyn arvioinnin työkalulla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää työ-

pajavalmennuksen tavoitteiden asettelussa ja valmennuksen kohdentamisessa tarvit-

taviin osa-alueisiin. Tämän työkalun avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi asiakkaan palautekeskusteluissa, monialaisten työryhmien päätöksen teossa 

sekä sen avulla voidaan osoittaa valmennuksen aikana tapahtunutta toimintakyvyn 

muutosta.  Toimintakyvyn arvioinnin työkalun avulla saatavalla tiedolla voidaan ylei-

sellä tasolla osoittaa myös valmennustyön vaikuttavuutta. (Leinonen.; VAT-arviointi.) 

VAT-järjestelmän toimintakyvyn arvioinnin tarkoituksena on tuottaa asiakaskohtaista 

tietoa valmentautujan toimintakyvyn rajoitteista ja vahvuuksista. Toimintakyvyn arvi-

oinnin työkalussa haluttu tieto saadaan näkyviin ICF aihealueen, ICF kuvauskohteen 

ja havainnoivan VAT-osoittimen muodossa. VAT-järjestelmästä on mahdollista hakea 

toimintakyvyn tarkasteluun tarvittavat ICF:n aihealueet ja kuvauskohteet ja muodos-

taa niistä osoittimien muodossa tarvittava kysymyspatteristo.  Järjestelmää voidaan 

käyttää myös konkreettisten asioiden tarkastelun kautta, jossa voidaan valita asiak-

kaan tarpeiden mukaisia osoittimia, jotka kertovat kuvauskohteen mukaisen ICF tie-

don. (VAT arvioinnin käyttöohje, 10-11.) 
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Kuvio 8. ICF:n aihealueiden, kuvauskohteiden ja VAT-osoittimien toiminta (VAT arvi-
oinnin käyttöohje, 10) 

VAT-järjestelmässä toimintakyvyn arviointi tapahtuu osoittimien ja niistä koottujen 

osoitinryhmien avulla. Osoittimien kysymykset ovat konkreettisia toimintakykyyn liit-

tyviä kysymyksiä ja niiden tarkenteena toimii yhdeksän portainen skaalaus toiminta-

kykyä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä. (VAT-arviointi.) VAT-järjestelmässä käy-

tetty skaalaus on ICF-luokituksen ympäristötekijöiden mukainen tarkenne. Osalle 

VAT-järjestelmän osoittimista ei ole annettu edistävää arvoa. Rajaus on tehty esimer-

kiksi fyysisten rajoitteiden vaikutuksia kuvaaviin osoittimiin sekä osoittimiin, joissa 

kysymystekstiin sisältyy rajoite. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kivun vaikutus 

toimintakykyyn, jossa kivun vaikutus on neutraali tai toimintakykyä rajoittava asia. 

(VAT-arvioinnin käyttöohje, 27.) 

Musikka-Siitola & Anttila (2015, 20.) mukaan ICF-tarkenteista ei ole tarkempaa kan-

sallista määrittelyä, joka näkyy Suomessa erilaisten sovellusten käyttönä, jolloin tu-

loksia ei voida pitää yhteismitallisina. VAT-järjestelmän kehityspäällikön mukaan VAT-

järjestelmän skaalaus on valikoitunut ICF-luokituksen ympäristötekijöiden tarkentei-

den mukaiseksi, toimintakyvyn arvioinnin työkalun kehittämisen yhteydessä. Toimin-

takyvyn arvioinnin työkalua on ollut kehittämässä kuntoutuspsykologi Seija Talo, joka 

on valtakunnallisesti tunnettu asiantuntija toimintakyvyn arvioinnissa ja mittauk-

sessa. VAT-järjestelmän kehityspäällikön mukaan toimintakyvyn arvioinnin työkalun 

kehittämisen aikaan ei ole ollut käytössä soveltamisohjeita ICF-tarkenteiden käytöstä 

ja VAT-järjestelmän skaalaus on syntynyt käytännön ratkaisujen kautta. (Leinonen 

2018.) 
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Kuvio 9. Esimerkki osoittimen kysymyksestä ja tarkenteista (VAT arvioinnin käyttö-

ohje) 

VAT-järjestelmän toimintakyvyn kuvaukseen sisältyy asiakkaan tekemä itsearviointi ja 

yhden tai useamman ulkopuolisen havainnot toimintakyvystä. Osoittimien sana-

muoto on rakennettu itsearvioinnin näkökulmasta, joten ulkopuolinen havainnoija 

käyttää samaa verbaalikuvausta, vaikka tekeekin havaintoja asiakkaan toimintaky-

vystä. (VAT arvioinnin käyttöohje.) VAT-järjestelmässä on mahdollista valita asiakas-

kohtaisia osoittimia tai käyttää jo valmiiksi luotuja asiakasryhmäkohtaisia osoitinryh-

miä, jotka on muodostettu erilaisten asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti. Toiminta-

kyvyn arviointituloksen voi havainnollistaa graafiseen muotoon (liite 2.). Tuloksissa 

on nähtävissä ICF kuvauskohteen tunnus, ICF kuvauskohteen teksti, käytetyn osoitti-

men teksti ja tuloksen perusteella muodostettu grafiikka. Grafiikan kaksi eri otosta 

edustaa eri arviointikertoja. Mustalla värillä on näkyvissä asiakkaan tekemä itsearvio 

ja punaisella värillä näkyy työpajavalmentajan havainnointi. Grafiikkaa voidaan käyt-

tää esimerkiksi valmennuskeskustelun työvälineenä. Kuviossa 10 on esitelty tarkem-

min VAT-järjestelmässä käytettävän skaalauksen suoritusten ja osallistumisen edistä-

vät ja rajoittavat tekijät.  
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Kuvio 10. VAT-järjestelmän skaalaus (VAT arvioinnin käyttöohje, 19) 

Toimintakyvyn arvioinnin työkalulla tuotettua tietoa voidaan käyttää moneen eri tar-

koitukseen. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkaan valmennuksen palaute-

keskusteluissa. Asiakkaan itsearviointien tiedon avulla voidaan tuoda esiin asiakkaan 

vahvuuksia ja koettua rajoitetta, tämä tieto auttaa työpajavalmennuksen suunnitte-

lussa ja valmennuksen tavoitteiden asettelussa. Itsearviointien tiedon pohjalta käyty 

keskustelu antaa asiakkaalle näkökulmaa työpajavalmennuksen aikana tapahtu-

neesta muutoksesta toimintakyvyssä, joka saattaa vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi 

asiakkaan valmennusmotivaatioon. Toimintakyvyn arvioinnin työkalulla tuotettua tie-

toa voidaan käyttää muun muassa asiakkaan palveluohjaukseen, kuntoutuksen suun-

nitteluun sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavan tuen suunnitteluun.  

Tämän kehittämistyön toteutuksen, tulosten, arvioinnin ja pohdinnan raportoinnissa 

toimintakyvyn arvioinnin työkalusta käytetään rinnalla termiä itsearviointi. Itsearvi-

ointi nimi muodostui tälle työkalulle työntekijöiden keskuudessa ja tätä nimeä työn-

tekijät, kehittämistiimi ja kehittäjä ovat käyttäneet VAT-järjestelmän käytössä ja ke-

hittämistyöhön liittyvässä dokumentoinnissa.   

6 Kehittämismenetelmänä kehittävä työntutkimus 

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin kehittämistyön lähestymistavasta ja kehittämis-

työn toteutuksesta. Kehittämistyön toteutus kuvataan kehittämistyön työvaiheiden 
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mukaisesti. Kehittämistyöstä tuodaan esille eri työvaiheiden dokumentoinnilla tuo-

tettua tietoa, jonka tarkoituksena on tukea kertovaa raportointia sekä lisätä kehittä-

mistyön tulosten luotettavuutta.  

6.1 Kehittävä työntutkimus 

Kehittävä työntutkimus on Suomessa 1980-luvulla kehitetty muutosstrategia, joka 

yhdistää tutkimuksen, käytännön kehittämistyön ja koulutuksen toisiinsa. Kehittävän 

työntutkimuksen taustalla vaikuttaa toiminnan teoreettinen lähestymistapa ja kan-

sainvälisesti kehittävä työntutkimus saatetaan luokitella toimintatutkimukseksi. Ke-

hittävä työntutkimus on osallistava tutkimusote, joka edellyttää tutkittavan organi-

saation ja työyhteisön aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan ja vaatii työnte-

kijöiltä kykyä käsittää työprosessi kokonaisuutena ja halua vaikuttaa sen muovautu-

miseen. (Toikko & Rantanen 2009, 31.; Nikulainen 2006, 15.; Heikkinen 2007, 60-61.) 

Engeströmin (1995, 12.) mukaan kehittävässä työntutkimuksessa työntekijät analy-

soivat ja muuttavat omaa työtään. Kehittävän työntutkimuksen tarkoituksena ei ole   

tuottaa työhön ulkoapäin valmiita ratkaisuja, vaan kehittäminen tapahtuu työyhtei-

sön sisällä toiminnan tarkastelun, erittelyn ja uusien toimintatapojen suunnittelun 

muodossa. 

Ekspansiivisen oppimissyklin mallia voidaan käyttää kehittävän työntutkimuksen vai-

heistuksen pohjana. Oppimissyklin eri vaiheiden tehtävänä on sysätä sykliä eteenpäin 

interventioilla ja taata kehittämistyön eteneminen. Kehittävän työntutkimuksen pro-

sessia voidaan luonnehtia myös koulutusprosessiksi, joka tuottaa työntekijöille käy-

tännön tasoisia havaintoja omasta työstään ja asettaa heille vaatimusta uuden toi-

mintamallin muodostamiseksi ja soveltamiseksi sekä muokkaa ja tarjoaa työnteki-

jöille käsitteellisiä välineitä tehtävän suorittamiseksi. (Engeström 1995, 126.) 
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Kuvio 11. Ekspansiivinen oppimissykli ja oppimisteot (Engeström 2004, 61) 

Kehittävän työntutkimuksen vaiheita ovat ekspansiivisen syklin mukaiset askeleet. 

Syklimallin avulla voidaan jäsentää muutosprosessin vaiheita ja interventioiden mer-

kitystä. (Engeström 1995, 128.) Ekspansiivisessa oppimisessa on kyse uusia toiminta-

malleja tuottavasta oppimisesta, jossa opitaan jotakin mikä ei ole vielä olemassa. Eks-

pansiivinen oppiminen on toiminnan kehittämistä, jossa kohteena on toimintajärjes-

telmä ja sen laadullinen muutos. Kyseessä on yhteisöllinen ja pitkäkestoinen oppimis-

prosessi, joka ei etene suoraviivaisesti vaan välillä saatetaan liikkua edestakaisin eri 

vaiheiden välillä tai koko kehitys saattaa katketa, jolloin kehityssykli ei muodostu eks-

pansiiviseksi.  Ekspansiivista oppimista voidaan kuvata moniasteisena oppimisen ke-

hänä, jossa kohde ja motiivi laajenevat, kun toimintaa hahmotellaan ja asetetaan ky-

seenalaiseksi kehityksen eri vaiheiden kautta. Ekspansiivisen oppimisen lopputulok-

sena on toimintajärjestelmän laadullinen muutos. (Rantavuori 2009, 17-18.; Tolonen 

2014, 10.)  

Ekspansiivisessa oppimisessa organisaatio rakentaa itselleen uuden toimintamallin ja 

ottaa sen käyttöön. Ekspansiivinen oppiminen on piilevien toiminta- ja ajattelumal-

lien tietoiseksi tekemistä ja totuttujen toimenkuvien rajojen ylittämistä. Merkittävät 

toimintatavan muutokset kestävät organisaatioissa tyypillisesti kuukausia tai jopa 

vuosia. (Engeström 2004, 60.) 
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Engeströmin (1995, 124.) mukaan kehittävä työntutkimus on osallistavaa tutkimusta, 

jota tutkijat tekevät yhteistyössä työyhteisön kanssa. Engeström (2004) korostaa, 

että tutkijalla on olemassa kolmoisrooli kehittävän työntutkimuksen toteutuksessa; 

tutkija on aktiivinen tapahtumiin puuttuja, tapahtumien tallentaja ja kriittinen eritte-

lijä sekä omien tekojensa ja tulkintojensa reflektiivinen arvioija. Tässä kehittämis-

työssä kehittäjän rooli on ollut aktiivinen. Kehittäjä on toiminut mukana kehitystyön 

suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hän on vastannut kehittämistyön tiedonke-

ruusta ja dokumentoinnista. Kehittäjän kokoamaa tietoa on analysoitu yhteistyössä 

kehittämistiimin ja esimiesten kanssa, lisäksi kehittäjä on itse reflektoinut kehittämis-

työtä. Kehittämistyössä kehittämistiimi ja esimiehet ovat säädelleet kehittämistyön 

etenemistä, kehittäjä on kuitenkin ollut merkittävässä roolissa prosessin etenemisen 

varmistamisessa sekä kehittämistyön sisällön tuottamisessa. Tässä kehittämistyössä 

kehittäjä on toiminut kehittävälle työntutkimukselle ominaisessa kolmoisroolissa ja 

kehittämistyö on ollut kehittävälle työntutkimukselle ominaista osallistavaa tutki-

musta. (Engeström 2004, 126.) 

Kallion (2008, 50) mukaan ekspansiivisen oppimismallin mukaista kehittämistoimin-

taa voidaan toteuttaa eriasteisella teholla ja painotuksilla. Kevyessä vaihtoehdossa 

voidaan esimerkiksi toteuttaa jotain kehittämistoiminnan osa-aluetta; seurata, doku-

mentoida ja analysoida sitä ilman tutkijan väliintuloa. Raskaammassa toteutustavassa 

tutkija on mukana koko muutosprosessissa ja on toteuttamassa kaikkia sen ratkai-

suja.  

6.2 Kehittämistyön toteutus  

Kehittämistyön lähestymistapana käytettiin kehittävää työntutkimusta, joka ohjasi 

kehittämistyön etenemistä, työskentelymenetelmien ja dokumentoinnin valintaa 

sekä määritteli kehittäjän roolia. Kehittämistyön metodologisena ohjenuorana on 

käytetty ekspansiivisen oppimissyklin mallia, jota mukaillen kehittämisprosessi on 

edennyt. (Engeström 2002, 7-12.) 

Kehittävän työntutkimuksen lähestymistapa näkyy käytännössä kehittämistyössä työ-

yhteisön osallistavana toimintana; organisaation luoman uuden toimintamallin suun-

nitteluna, kehittämisenä ja käyttöönottona sekä prosessin tuottamana oppimisena ja 
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arviointina. Kehittämistyön työvaiheiden pohjana on käytetty ekspansiivisen oppimis-

syklin mallia. Ekspansiivisen oppimissyklin vaiheista on valittu tälle kehittämistyölle 

oleellisia osuuksia ja vaiheita on yhdistetty. Kehittämistyön työvaiheet ja dokumen-

tointi on suunniteltu tukemaan kehittämistyötä ja sen onnistumista. Kehittämistyöstä 

tuodaan esille eri työvaiheista dokumentoinnilla tuotettua tietoa, jonka tarkoituk-

sena on tukea kertovaa raportointia sekä lisätä kehittämistyön tulosten luotetta-

vuutta.  

 

Kuvio 12. Kehittämistyön työvaiheet 

Idea kehittämistyölle muotoutui joulukuussa 2015, jolloin VAT-järjestelmä valittiin 

Nuorten taidetyöpajan tulevaksi tietojärjestelmäksi. Samoihin aikoihin itselläni oli 

opinnäytetyön suunnittelu ajankohtaista ja VAT- järjestelmän käyttöönotto ja sen 

käyttöön liittyvä kehittämistyö tuntui luontevalta valinnalta opinnäytetyön aiheeksi. 

Olen itse käyttänyt järjestelmää aiemassa työssäni, joten tunsin järjestelmän käyttö-

mahdollisuudet hyvin ja koin, että pystyin toimimaan kehittämistyössä kehittäjän 

roolissa. Vuoden 2016 alussa VAT-järjestelmän käyttöönotolle ja kehittämistyölle luo-

tiin suunnitelma ja aikataulutus. Kehittämistyö on päättynyt suunnitelman mukaisesti 

helmikuussa 2017.  
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Kehittämistyön alussa kehittämistyölle perustettiin kehittämistiimi, johon kuului 

Nuorten taidetyöpajan henkilökunnasta kolme työpajavalmentajaa, etsivän työn oh-

jaaja sekä kehittäjä. Kehittämistyön aikana kehittämistiimi kokoontui tarvittaessa ja 

palavereissa käsiteltiin VAT-järjestelmän sisällön kehittämistä, järjestelmän käyttä-

mistä sekä kehittämistyön etenemistä. Tässä kehittämistyössä kehittämistiimi toimi 

asiantuntijakehittäjinä, joka varmisti VAT-järjestelmän käyttöönotolle ja kehittämis-

työlle vahvan käyttäjien näkökulman. Kehittämistiimin työskentelyssä esiin nousseita 

asioita vietiin koko työyhteisön tietoon ja tarkasteltaviksi työpajan palavereihin ja ke-

hittämispäiviin. Näissä tilanteissa kehittäjä huolehti tarvittavasta aineistosta ja tie-

dottamisesta. Kallion (2008, 49) mukaan kehittävä työntutkimus on reflektiivinen 

työote, jossa korostuu työyhteisön sisäinen vuorovaikutus ja aktiivinen osallistumi-

nen kehittämistyöhön. Tässä kehittämistyössä asiantuntijalähtöisen kehittämisen li-

säksi Nuorten taidetyöpajan koko henkilökunta osallistui kehittämistyöhön palaverei-

den ja VAT-järjestelmän henkilökohtaisen käytönohjauksen kautta. 

Työpajan esimiehet ja kehittäjä pitivät kehittämistyön sisällöstä ja etenemisestä tar-

vittaessa palavereita. Kehittämistyön etenemiseen liittyvistä interventioista keskus-

teltiin esimiesten ja kehittämistiimin kanssa ja heidän päätöksellään ryhdyttiin tarvit-

taviin toimenpiteisiin. 

Syksyllä 2015 kehittäjä kävi esimiesten kanssa keskustelua VAT-järjestelmästä ja sen 

hyödyistä työpajatoiminnan tiedonhallinnassa. Kehittäjä oli käyttänyt VAT-

järjestelmää aiemmassa työssään ja oli henkilökohtaisesti kokenut järjestelmän käy-

tön helpottavan valmennustyötä sekä työhön liittyvää tiedonhallintaa. Kehittäjä toi 

esille VAT-järjestelmän toimintakyvyn arvioinnin työkalun käytön mahdollisuuksia ja 

perusteli työkalun käytön lisäarvoa toimintakyvyn arvioinnin apuvälineenä, jonka 

avulla voidaan tuoda tehokkaasti esille asiakkaan toimintakykyä ja muutoksia toimin-

takyvyssä työpajavalmennuksen aikana. Kehittäjän näkemyksen mukaan toimintaky-

vyn arvioinnin työkalulla pystytään osoittamaan entistä tehokkaammin työpajatoi-

minnan vaikututtavuutta sekä tehostamaan palveluohjausta. Asiaa tarkasteltiin esi-

miesten, johtoryhmän ja koko työyhteisön kanssa. Työyhteisössä päädyttiin VAT-

järjestelmän käyttöönottoon ja samalla sovittiin, että järjestelmän käyttöönotto ja si-

sällön kehittäminen tapahtuvat kehittämistyönä. 
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VAT-järjestelmän käyttöönottoon liittyneen päätöksen jälkeen, kehittäjä selvitti 

Nuorten taidetyöpajan mahdollisuutta osallistua Jyväskylän Katulähetys ry:n ja Sova-

tek-säätiön VAT-järjestelmän käyttöönottohankkeeseen. Jyväskylän Katulähetys ry ja 

Sovatek-säätiö olivat aloittaneet VAT-järjestelmän käyttöönoton ja siihen liittyvän 

kouluttautumisen kesällä 2015. Mahdollisuus osallistua käyttöönottohankkeeseen oli 

olemassa, mutta Nuorten taidetyöpajan esimiesten päätöksellä päädyttiin oman 

käyttöönoton aloittamiseen. Ajatus omasta käyttöönotosta ja kehittämistyöstä pe-

rustui siihen, että oman organisaation sisällä tapahtuva käyttöönotto ja järjestelmän 

käytön kehittämistyö nähtiin nopeampana sekä Nuorten taidetyöpajan omia tarpeita 

paremmin palvelevana ratkaisuna.  

Varsinainen kehittämistyö aloitettiin vuoden 2016 alussa. Kehittämistyöhön liittyvä 

kehittämismenetelmä ja dokumentointi vahvistuivat kevään 2016 aikana, jolloin ke-

hittämistyölle on laadittu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (Ylempi 

AMK) opinnäytetyöprosessin mukainen opinnäytetyön suunnitelma.  

Ennen VAT-järjestelmän käyttöönottoa Nuorten taidetyöpajalla oli käytössä PAR-

tilastointijärjestelmä. PAR-tilastointijärjestelmän sisältö pohjautuu Opetus- ja kult-

tuuriministeriön työpajakyselyyn ja sen avulla voidaan kerätä määrällistä ja anonyy-

mia tilastointitietoa työpajavalmennuksesta ja sen asiakkaista. Kerättävää tietoa saa-

daan esimerkiksi valmentautujan koulutustaustasta, työpajavalmennuksen toimenpi-

teistä ja työpajajakson jälkeisestä sijoittumisesta. Työpajatoimijat voivat hyödyntää 

PAR-tilastointijärjestelmän tietoa rahoittajan kyselyn lisäksi oman toiminnan seuran-

taan ja kehittämiseen. (Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 2018.) 

Seuraavassa kerrotaan tarkemmin kehittämistyöstä ja sen kehittämisvaiheista. Tässä 

kohdassa kuvataan konkreettisia kehittämistyön tapahtumia, dokumentointia sekä 

analyysia. Kehittämistyön tuloksissa tuodaan esille VAT-järjestelmän käyttöönottoon 

ja kehittämistyöhön liittyvä valmis materiaali. Kuviossa 12 on esitelty kehittämistyön 

vaiheita ja aikataulua, kerrottu tavoitteita käytännön kehittämistyöstä ja vastuun ja-

kautumisesta sekä tuotu esille työvaiheiden mukainen dokumentointi.  
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Kehittämistyön työ-
vaiheet ja aikataulu 

Vaiheen tavoite kehit-
tämistyössä 

Käytännön kehittä-
mistyö ja vastuunjako 

Käytetyt dokumen-
tointimenetelmät 

1. Nuorten taidetyö-
pajan nykyisen toimin-
tatavan ja kehittämis-
työn tarvetilan määrit-
tely 

 

Maaliskuu/2016 

Kartoittaa Nuorten tai-
detyöpajan toiminnan 
lähtötilannetta, ym-
märtää työpaikan ja 
työn kehityshistoriaa 
sekä määritellä tar-
kemmin kehittämis-
työn tarvetta 

Esimiesten kanssa pi-
dettävä palaveri, jossa 
käsitellään Nuorten 
taidetyöpajan nykyistä 
toimintatapaa ja kehit-
tämistyön tarvetilaa.  

Vastuussa esimiehet ja 
kehittäjä. 

Muistio palaverista ja 
kehittäjän päiväkirja-
muistiinpanot 

2.VAT-järjestelmän 
käytön suunnittelu ja 
kehittäminen 

 

Tammikuu –  

maaliskuu/2016 

Suunnitella VAT- jär-
jestelmän sisällön 
käyttöä sekä muokata 
sisältöä vastaamaan 
Nuorten taidetyöpajan 
tarpeita. 

Järjestelmän sisällön ja 
käytön suunnittelu ja 
muokkaus asiantunti-
jalähtöisesti.  

Vastuussa kehittämis-
tiimi ja kehittäjä. 

SWOT-analyysi, muis-
tiot ja kehittäjän päi-
väkirjamuistiinpanot 

3. VAT-järjestelmän 
käyttöönotto ja sovel-
taminen 

 

Huhtikuu – 

syyskuu/2016 

VAT-järjestelmän käyt-
töönotto, järjestelmän 
sisällön ja käytön 
konkretisoituminen 
käytön kautta, tarvit-
tava muokkaus ja ke-
hittäminen. 

VAT-järjestelmän käy-
tön työpajakohtainen 
ohjaaminen, toiminta-
kyvyn arvioinnin työka-
lun kehittäminen ja 
VAT-järjestelmän käyt-
töön motivointi/inter-
ventio. 

Vastuussa kehittäjä ja 
kehittämistiimi. 

Interventio, muistiot 
ja kehittäjän päiväkir-
jamuistiinpanot 

4. VAT-järjestelmän 
käyttäminen ja arvi-
ointi 

 

 

Lokakuu/2016 –  

helmikuu/2017 

VAT-järjestelmää käy-
tetään yhdessä sovi-
tulla tavalla ja järjes-
telmän käyttö on va-
kiintunut osa työpajan 
toimintaa. Arvioidaan 
koko prosessin toteu-
tusta sekä VAT-
järjestelmän vastaa-
vuutta tarpeeseen.  

VAT-järjestelmän käyt-
töä tuetaan tarvitta-
essa ohjauksen kautta, 
kehittämistyön pääpai-
nopiste on järjestel-
män käytön seuran-
nassa ja kehittämis-
työn jälkeisen toimin-
nan suunnittelussa. 

Kyselyn avulla arvioi-
daan kehittämistyön 
toteutusta, mallin vas-
taavuutta tarpeeseen 
sekä kehittämisehdo-
tuksia jatkolle.  

Vastuussa kehittäjä ja 
esimiehet. 

Kysely, muistiot ja ke-
hittäjän päiväkirja-
muistiinpanot 

Kuvio 13. Kehittämistyön sisältö 
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6.2.1 Nuorten taidetyöpajan toimintatavan ja kehittämistyön tarvetilan 

määrittely 

Kehittämistyön ensimmäinen työvaihe oli Nuorten taidetyöpajan nykyisen toiminta-

tavan ja kehittämistyön tarvetilan määrittely. Työvaiheen tavoitteena oli kartoittaa 

Nuorten taidetyöpajan toiminnan lähtötilannetta, ymmärtää työpaikan ja työn kehi-

tyshistoriaa sekä määritellä tarkemmin kehittämistyön tarvetta. Kehittävän työntut-

kimuksen yksi ominaispiirteistä on muutoksen hallinta ja ymmärtäminen, jolloin toi-

mintakulttuuria tarkistellessa huomiota kiinnitetään työn häiriötekijöihin ja työsuori-

tuksiin. Kehityshistorian ymmärtäminen on pohja kehittämiselle ja työn muutoksen 

tarpeen ymmärrykselle. (Engeström 2002, 130-135.; Engeström 1995, 132-133.)  

Tässä työvaiheessa nykyistä toimintatapaa ja tarvetilaa on kartoitettu kehittäjän ja 

esimiesten kanssa pidetyssä palaverissa, jossa toimintatapaa on tarkasteltu Nuorten 

taidetyöpajan perehdyttämiskansion työpajojen sisältöjen kuvauksen kautta sekä 

yleisenä keskusteluna nykyisestä toimintatavasta ja tarvetilasta. Ensimmäisen työvai-

heen dokumentointina toimivat muistio palaverista sekä kehittäjän päiväkirjamuis-

tiinpanot.  

Kehittämistyön laajin aineisto on kerätty päiväkirjamuistiinpanojen ja muistioiden 

kautta.  Kehittäjä piti kehittämistyön etenemisestä päiväkirjaa. Huotarin ym. (2003, 

46.) mukaan päiväkirja on aineistonkeruumenetelmä, jossa käyttäjä kirjaa tekemisi-

ään ennalta suunnitellulla tavalla. Kehittäjän päiväkirja eteni kehittämistyön mukai-

sesti ja kaikissa merkinnöissä on päivämäärätiedot. Päiväkirjan merkinnät olivat ke-

hittäjän omia havaintoja ja pohdintoja, joiden avulla raportoinnissa kuvaillaan tar-

kemmin kehittämistyön sisältö, eteneminen ja asioita, joita kehittämistyössä on 

noussut esille virallisten palavereiden ulkopuolella. Muistioita on kerätty kehittämis-

tiimin palavereista, esimiesten ja kehittäjän palavereista sekä koko työyhteisöä kos-

kevista palavereista. Kehittämistiimin sekä esimiesten kanssa käytyjen palavereiden 

esityslistat ja muistiot laati kehittäjä, työyhteisön palavereiden muistiot on laatinut 

vuorollaan joku työyhteisön jäsenistä. Muistiot on koottu yhteen kehittämistyön työ-

vaiheiden mukaisesti, lisäksi niistä löytyy päivämäärätiedot.  

Analyysivaiheessa muistiot ja päiväkirjamuistiinpanot on koottu aikajärjestykseen ke-

hittämistyön vaiheiden mukaisesti. Kehittäjä on lukenut aineistoa useaan kertaan läpi 
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ja valinnut aineistosta käytettäväksi sellaisia osa-alueita, jotka kuvaavat parhaiten ke-

hittämistyön etenemistä sekä kehittämistyössä vastaan tulleita ongelmia ja ratkai-

suja. Muistioiden ja päiväkirjamuistiinpanojen kautta on nähtävissä kehittämistyön 

eri kehittämisvaiheet, osa-alueet sekä tietoa siitä, miten erilaisiin ratkaisuihin on pää-

dytty. Raportointivaiheessa kehittäjä on tehnyt poimintoja dokumenteista, joita on 

käytetty kehittämistyö toteutuksen ja tulosten esittämisessä suorina sitaatteina. Ai-

neistosta tehdyillä poiminnoilla pyritään tukemaan kertovaa raportointia sekä lisää-

mään kehittämistyön tulosten luotettavuutta. (Laadullinen analyysi ja tulkinta.) 

Kehittäjä ja esimiehet ovat 10.3.2016 pitäneet palaverin, jonka aiheena on ollut ke-

hittämistyön suunnittelu sekä nykyisen toimintatavan ja tarvetilan määrittely. Palave-

rissa käytettiin Nuorten taidetyöpajan perehdytysoppaassa esiteltyjä työpajojen si-

sältöjä (liite 3.). Kehittäjän ja esimiesten kanssa käydyssä keskustelussa nousi esille 

yhteinen näkemys siitä, että Nuorten taidetyöpajan toimintaa tuodaan vahvasti esille 

pajalla tapahtuvan konkreettisen tekemisen kautta. Palaverissa puhuttiin Nuorten 

taidetyöpajan nettisivuilta löytyvästä pajojen esittelystä, joka vastasi kehittäjän ja 

esimiesten näkemysten mukaan paremmin nykyistä toimintaa.  Yhteisenä näkemyk-

senä pidettiin sitä, että pajojen sisällön kuvauksista löytyi työpajatoiminnan keskeisiä 

sisältöjä kuten arjenhallinta- ja työelämätaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Pa-

laverissa nostettiin esille, ettei yksilövalmennuksen sisältöä ole juurikaan nähtävillä 

Nuorten taidetyöpajan toiminnan esittelyssä ja siihen olisi hyvä panostaa lisää jat-

kossa.  

”yksilövalmennuksen kuvaus puuttuu pajojen sisällön kuvauksista, nettisivuilta ja 

muistakin materiaaleista. Yksilövalmennuksen prosessi on tuotu kuitenkin selkeästi 

esille Mikä ihmeen Taidetyöpaja? - oppaassa. Miksi sitä ei tuoda esille myös nykyisen 

toiminnan kuvauksessa?” (Kehittäjän päiväkirja 8.3.2016) 

Nykyisen toimintatavan ja tarvetilan määrittelyssä keskusteltiin työ- ja toimintakyvyn 

käsitteistön yhteisestä ymmärryksestä ja sen ammatillisesta käytöstä Nuorten taide-

työpajalla.  

”Yhteisen kielen puhuminen, ymmärretäänkö talon sisällä työ- ja toimintakyvyn asi-

oita samalla tavalla ja nähdäänkö nämä asiat työpajatoiminnan ydinasioina?...” 

(Muistio 10.3.2016) 
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Kehittäjän ja esimiesten yhteisenä näkemyksenä oli, että VAT-järjestelmän käyttöön-

otto ja kehittäminen tulee nostamaan Nuorten taidetyöpajalla tapahtuvan työ- ja toi-

mintakyvyn arvioinnin sekä palveluohjauksen tasoa. Lisäksi VAT-järjestelmän avulla 

Nuorten taidetyöpajan asiakasprosessi tulee selkeämmin näkyviin, joka edesauttaa 

esimerkiksi monialaista yhteistyötä sekä ostopalveluiden suunnittelua.  

”…voidaan paremmin tuoda esille, millaista palvelua meillä on…profiloidaan ennem-

min palvelu, kuin asiakaskunta… huomioitavaa lisää on prosessin ja profiloinnin hyö-

dynnettävyys työpajatoiminnan laadun osoittamisen kannalta…”  (Muistio 10.3.2016) 

6.2.2 VAT-järjestelmän käytön suunnittelu ja kehittäminen 

Kehittämistyön toinen työvaihe oli VAT-järjestelmän käytön suunnittelu ja kehittämi-

nen. Työvaiheen tavoitteena oli suunnitella VAT-järjestelmän sisällön käyttöä sekä 

muokata sisältöä vastaamaan Nuorten taidetyöpajan tarpeita. Uuden ratkaisun mal-

lintaminen voidaan tehdä työntekijälähtöisesti tai asiantuntijalähtöisesti. Suunnitte-

luprosessi saattaa olla pitkä ja monivaiheinen. (Engeström 2005, 322.; Engeström 

1995, 146, 149-150.) VAT-järjestelmän käytön suunnittelu ja kehittäminen toteutet-

tiin asiantuntijalähtöisesti, jossa kehittämistiimin työpanos oli merkittävä. VAT-

järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen aikataulu oli tiukka, koska iso osa 

työstä oli tehtävä ennen järjestelmän käyttöönottoa. Toisen työvaiheen dokumen-

tointina käytettiin SWOT-analyysia, muistioita ja kehittäjän päiväkirjamuistiinpanoja.  

VAT-järjestelmän käytön suunnittelu ja kehittäminen alkoivat tammikuussa 2016 ja 

päättyi maaliskuussa 2016.  Tämä kehittämisvaihe sisälsi paljon käytännön työtä ja 

järjestelyjä, johon osallistuivat aktiivisesti kehittäjä ja kehittämistiimi.  

VAT-järjestelmän ohjelmisto ja ylläpito ostettiin Nuorten taidetyöpajalle Kumppaniksi 

ry:ltä, joka vastaa myös ohjelmistosta ja ylläpidosta. VAT-järjestelmän käyttöön kuu-

luu ohjeistus VAT-järjestelmän tietosuojasta ja tietojen käsittelystä, jota VAT-

järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä on ohjeiden mukaisesti noudatettu. Nuorten 

taidetyöpajalla VAT-järjestelmän tietosuoja-asioista vastaa pajan esimies, joka hoitaa 

asiaa Jyväskylän kaupungin tietosuojaohjeistuksen mukaisesti. VAT-järjestelmän käy-

tössä toteutetaan asiakkaan kirjallista suostumusta tietojen kirjaamisesta ja tietojen 
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vaihdosta eri viranomais- ja yhteistyötahojen välillä. VAT-järjestelmän sisällön kehit-

tämistyössä ja käytön suunnittelussa on otettu huomioon nuorisolain (2016/1285) 

mukaiset säädökset nuoren tietojen käsittelystä nuorten työpajatoiminnassa.  

VAT-järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen alussa, kehittäjä pyysi työpaja-

valmentajilta nähtäväksi heillä käytössä olevia valmennustyökaluja ja lomakkeita. Tä-

män toiminnan tarkoituksena oli kartoittaa työpajan yhteneväiset toimintatavat ja 

työkalut, joita voitiin mahdollisesti hyödyntää VAT-järjestelmän sisällön suunnitte-

lussa. Käytössä olleissa työkaluissa oli havaittavissa paljon eroavaisuuksia. Lähes kai-

killa pajoilla oli käytössä haastattelutyökaluja, jotka olivat pääsääntöisesti pajaohjaa-

jien itse tekemiä ja ne sisälsivät haastattelurunkoja valmennuksen alkuun ja päätök-

seen. Usealla pajalla oli käytössä Onnenpyörä-työkalu, jolla arvioidaan 16 aiheen 

kautta valmentautujan tyytyväisyyttä eri elämän osa-alueisiin (Trötschkes 2015). Yh-

deltä pajalta löytyi käytöstä itsearviointityökalu, jonka avulla kartoitetaan laajasti val-

mentautujan toimintakykyä. Lomakkeiden käytössä ilmeni enemmän yhteneväi-

syyttä. Käytössä oli muun muassa TE- palveluiden työkokeiluun liittyvät sopimukset ja 

palautelomakkeet, erilaisia Kelan ilmoituslomakkeita, työtodistus, kuntouttavan työ-

toiminnan raportti sekä osaamistodistus. Käytettyjen valmennustyökalujen ja lomak-

keiden pohjalta kehittäjä suunnitteli kuntoutussuunnitelman tavoitteiden sisältöä 

sekä määritteli alustavasti VAT-järjestelmään arkistoitavia dokumentteja.  

Koko työyhteisön yhteinen VAT-järjestelmän käyttöönottokoulutus järjestettiin maa-

liskuussa 2016, jonka piti VAT-järjestelmän kehityspäällikkö. Koulutukseen osallistui 

koko Nuorten taidetyöpajan henkilökunta. Käyttöönottokoulutuksen yhteydessä 

henkilökunnalta kerättiin SWOT-analyysi. SWOT-analyysin avulla voidaan analysoida 

työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai toimintaympäristöä kokonaisuutena. SWOT-

analyysia suositellaan käytettäväksi ennen työpaikoilla tapahtuvaa muutosta tai kehi-

tystä. Tässä kehittämistyössä SWOT-analyysista saatavan tiedon avulla pyrittiin oh-

jaamaan kehittämisprosessia sekä tunnistamaan kehittämistyön kriittisiä kohtia. 

(Opetushallitus 2018.) SWOT-analyysin käytön tarkoituksena oli selvittää, miten vah-

vuuksia voidaan käyttää hyödyksi, miten heikkouksia voidaan kompensoida ja kään-

netään ne vahvuuksiksi sekä miten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja miten uhat 

pystytään välttämään.  
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SWOT-analyysista saatiin vastauksia 16 kpl ja vastausprosentti oli 67. SWOT-

analyysilla haluttiin saada tietoa VAT-järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön liitty-

vistä vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Asiaa pyydettiin pohti-

maan oman työn näkökulmasta ja koko Nuorten taidetyöpajan valmennustoiminnan 

kehittämisen kannalta. SWOT-analyysi kerättiin kirjallisena ja anonyymina. Kehittäjä 

alusti SWOT-analyysin käytön, lisäksi lomake sisälsi kirjallisen ohjeistuksen SWOT-

analyysin tekemiseen. Vastaajilla oli aikaa vastata SWOT-analyysiin koko käyttöönot-

tokoulutuksen ajan eli noin 7 tuntia.  

Eskolan ja Suorannan (1998, 182) mukaan aineiston voi ryhmitellä tyypeiksi etsimällä 

samankaltaisuuksia, jolloin aineiston voi esitellä yhdistettyjen tyyppien avulla. Tyypit-

telyssä aineistoa kuvataan laajemmin ja aineisto on tiivistettävissä havainnollisiin 

tyyppeihin, josta voi muodostaa tyyppikuvauksia (KvantiMOTV). Kehittäjä kokosi yh-

teen SWOT-analyysin vastaukset ja analysoi SWOT-analyysin tyypittelemällä vastauk-

set esiin nousseiden toistuvien aihepiirien mukaisesti. Aineiston tyypittelyssä nousi 

esille näkökulmina; asiakasnäkökulma, työntekijänäkökulma, työyhteisönäkökulma 

sekä muiden tahojen tai asioiden näkökulma. Näiden näkökulmien alle kehittäjä tii-

visti samaa tarkoittavat ja vastauksissa usein toistuvat asiat havainnollisiksi tyypeiksi. 

Tyypitellyt vastaukset esitettiin SWOT-analyysin mukaisesti vahvuuksina, heikkouk-

sina, uhkina ja mahdollisuuksina. SWOT-analyysin tuloksia käsiteltiin kehittämistii-

missä ja tuloksia hyödynnettiin kehittämistyön suunnittelussa.  

Kehittäjä teki SWOT-analyysin vastauksista koosteen, (liite 4.) joka käytiin läpi kehit-

tämistiimin palaverissa. Kehittämistiimin näkemys koosteesta tiivistyi kuvion 13 mu-

kaiseksi yhteenvedoksi. 
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Kuvio 14. SWOT-analyysin yhteenveto 

Kehittämistiimin mukaan kehittämistyössä pitää kiinnittää huomiota siihen, että VAT-

järjestelmän sisältö ja käyttö palvelevat valmentautujan näkökulmaa ja tarpeita. Ke-

hittämistiimi pohti uuden tietojärjestelmän käytön opettelun ajankäytön haasteita 

sekä työntekijöiden erilaisia valmiuksia ja motivaatiota omaksua uuden järjestelmän 

käyttö. Kehittämistiimi halusi pitää huolta siitä, ettei tietojärjestelmä ala ohjata liikaa 

työpajalle tehtävää valmennustyötä tai ettei sen käyttö lisää liikaa kirjaustyötä. 

SWOT-analyysin tulosten pohjalta kehittäjä näki VAT-järjestelmän käyttöönotossa ja 

käyttämisessä uhkana sen, etteivät työntekijät sitoudu tarpeeksi järjestelmän käyttä-

miseen. Sitouttamattomuuden syinä voitiin nähdä uhkina ja heikkouksina esiin nous-

seet näkökulmat työajan riittämättömyydestä, järjestelmän käytön tarpeesta ja moti-

vaatiosta käyttää sitä. Tämän pohjalta kehittäjä suunnitteli VAT-järjestelmän käyt-

töönoton tukemista pajakohtaisen ohjauksen muodossa, jolla haluttiin parantaa 

käyttöönoton onnistumista ja sitouttaa henkilökuntaa järjestelmän käytössä. Kehit-

täjä koki, ettei käyttöönottokoulutus ollut tarpeeksi käytännönläheinen vastaamaan 

itsenäisen käytön aloituksen tarpeita.  Kehittäjän näkemyksen mukaan VAT-

järjestelmän käyttöönoton ohjaaminen oli parasta pilkkoa pienempiin osa-alueisiin, 

jotka etenevät luontevasti pajojen valmennusprosessin mukaisesti. Kehittäjä suunnit-

teli VAT-järjestelmän pajakohtaisen ohjauksen sisällön ja kehittämistiimi hyväksyi oh-
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jauksen suunnitelman. Pajakohtainen ohjaus toteutettiin kevään ja syksyn 2016 ai-

kana. Kuviossa 14 on esitelty pajakohtaisen ohjauksen suunnitelmana kolme ohjaus-

kertaa ja ohjauskertojen tarkempi sisältö. 

 

Kuvio 15. Pajakohtaisen ohjauksen sisältö 

VAT-järjestelmän sisällön käyttöä suunniteltiin ja kehitettiin intensiivisesti kehit-

tämistiimin kanssa maaliskuussa 2016. Seuraavassa on esitelty VAT-järjestelmän si-

sällön käytön kehitystyötä VAT-järjestelmän osa-alueiden mukaisesti. VAT-

järjestelmän osa-alueita ovat perustiedot, kuntoutussuunnitelma, työmaapäiväkirja, 

toimintakyvyn arvioinnin työkalu, arkisto ja opinnollistaminen.  

Perustiedot 

Perustiedot-osion sisältö on jaettu välilehdille: henkilötiedot, koulutus ja työhistoria, 

sopimusjaksot, valmennusjaksot, tavoitteet ja sijoittumiset. Nuorten taidetyöpajan 

VAT-järjestelmän perustietojen henkilötiedot suunniteltiin soveltuvilta osin vastaa-

maan OKM:n työpajakyselyn tietoihin. Yhteneväisyydet rakennettiin PAR-

tilastointijärjestelmän tietojen pohjalta, jossa käytettiin Party 5.1 päivitystä. Perustie-

tojen sisältö ja sen käyttö muokkautuivat pitkälti tilastoinnin ympärille ja se antoi val-

miin sisällön valikkoihin. VAT-järjestelmästä saatava anonyymi tilastollinen tieto vas-

taa OKM:n työpajakyselyyn seuraavilta osa-alueita: Valmentautujien ohjautuminen 
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työpajalle, valmentautujien koulutustaustat, valmentautujien sijoittuminen työpaja-

jakson jälkeen, valmennuksen toimenpiteet, työpajajakson kokonaiskesto, valmen-

tautujien sukupuoli, ikä ja äidinkieli, tieto työpajan eri valmennusyksiköistä ja tieto 

työpajan toimintamenetelmistä ja palveluista. 

Koulutus- ja työhistoria-välilehti päätettiin jättää käyttämättä, koska samaa sisältöä 

päädyttiin käyttämään kuntoutussuunnitelmassa. Sopimusjakso välilehden käytölle ei 

nähty tarvetta, koska Nuorten taidetyöpajalle ei ole käytössä ostopalveluja. Valmen-

nusjaksot välilehdelle luotiin Nuorten taidetyöpajan pajojen sisällöt vastaamaan val-

mennusosastoja. Tavoitteet-välilehti päätettiin jättää käyttämättä, koska samaa sisäl-

töä päädyttiin käyttämään kuntoutussuunnitelmassa. Sijoittumiset välilehden tietoja 

päätettiin käyttää 1. vuoden seurantatietojen tallentamiseen. 1. vuoden seurantatie-

dot ovat työpajakyselyyn liittyvää tietoa, jossa kerättään tietoa valmentautujien tilan-

teesta vuosi valmennuksen päättymisen jälkeen.  

Kuntoutussuunnitelma 

Kuntoutussuunnitelma osion sisältöä määrittelevät välilehdet: asiakkaan tiedot, ta-

voitteet, työvalmennus, väliarviot, jatkosuunnitelmat, yhteenvedot ja kuntoutusse-

loste. Välilehtien sisältämien tekstikenttien otsikot on mahdollista muokata ja siihen 

keskityttiin erityisesti tässä kehittämistyön vaiheessa.  

Asiakkaan tiedot-välilehdellä oli järjestelmän alkuperäisasetuksissa otsikoitu teksti-

kentät: työkokemus, diagnoosi ja sairausloma/työttömyys. Kehittämistiimi näki nämä 

otsikot liian ongelmalähtöiseksi lähestymistavaksi ja päätyi käyttämään tätä välileh-

teä koulutus- ja työhistoriatietoihin sekä työpajatoiminnan järjestämisen kannalta 

tärkeisiin muihin tietoihin. Kuntoutussuunnitelman asiakkaan tiedot-välilehden sisäl-

tämiä otsikoita ovat: koulutus ja kurssit, työkokemus ja osaaminen, harrastukset, 

nuoren oma arvio tämän hetken työkyvystä, yhteistyötahot, työpajatoiminnassa huo-

mioitavat asiat (esim. allergiat, fobiat ym.)  

”Otsikoiden pitää ennemmin olla ratkaisu- ja voimavaralähtöisiä, jota sanat diagnoo-

sit, sairausloma ym. eivät edusta.” (Kehittäjän päiväkirja 12.3.2016) 



50 
 

 

”Nuoren oma arvio työkyvystä on asiakaslähtöinen ja neutraali lähestymistapa tähän 

asiaan. Samalla vältytään aiheettoman tiedon keräämiseltä sekä sairaus-edellä ajat-

telulta.” (Kehittäjän päiväkirja 12.3.2016) 

Tavoitteet-välilehdelle muokattiin otsikon mukaisesti valmennukseen liittyviä tavoit-

teita. Järjestelmän alkuperäisasetuksissa otsikoidut tekstikentät olivat: kuntoutumis-

jaksolle asetetut tavoitteet, suoriutumista edistävät tekijät ja vahvuudet, suunni-

telma tavoitteiden toteutumiseksi ja muu valmennusta tukeva toiminta (esim. har-

rastukset). Kehittämistiimi halusi käyttää kuntoutus sanan sijasta termiä valmennus, 

koska se kuvaa tiimin mielestä paremmin Nuorten taidetyöpajan toimintaa ja sopii 

terminä niin kuntoutus- kuin valmennustoiminnassakin oleville nuorille. Termillä val-

mennus nähtiin myös kuntoutus sanaa positiivisempi merkitys. Kehittämistiimi päätyi 

otsikoimaan tavoitteet-välilehden seuraavasti: pajajaksolle asetetut tavoitteet, ta-

voitteen saavuttamista edistävät tekijät, mahdolliset haasteet, suunnitelma tavoit-

teen saavuttamiseksi ja suunnitelma työpajajakson jälkeen.  

Tavoitteet-välilehden sisältö rakentui Nuorten taidetyöpajan valmennuksen keskeis-

ten tavoitteiden ympärille. Kehittämistiimin näkemyksen mukaan välilehden tieto on 

mahdollista toteuttaa valmennuksessa käytössä olevilla erilaisilla työkaluilla, joka 

mahdollistaa työpajavalmentajien yksilöllisen tavan toteuttaa valmennustyötä. Paja-

jaksolle asetetut tavoitteet ja suunnitelma työpajajakson jälkeen tukevat työpajaval-

mennuksen tavoitteellisuutta sekä valmennuksen jälkeistä sijoittumista koulutuk-

seen, työelämään tai valmentautujan tarpeen mukaisiin muihin palveluihin. 

”Tavoitteiden sisältö on selkeä ja linjassa talon oman toiminnan ja työpajavalmen-

nuksen yleisten tavoitteiden kanssa. ” (Kehittäjän päiväkirja 2.4.2016) 

”Tavoitteet välilehden sisältö antaa työpajavalmentajille vapaat kädet käyttää val-

mennusta tukevia työkaluja.” (Kehittämistiimin muistio 31.3.2016) 

VAT-järjestelmän väliarviot-välilehti on tarkoitettu käytettäväksi valmennuksen kir-

jauksia varten. Välilehdelle voidaan tallentaa tarpeen mukainen määrä tekstiä, jotka 

käyttäjä voi otsikoida ja päivätä halutessaan. Nuorten taidetyöpajalla väliarvioit-väli-

lehti suunniteltiin käytettäväksi työpajatoimintaan liittyvään kirjaukseen. Kehittämis-

tiimi päätti, että kirjaukset pitävät sisällään nuoren valmennukseen liittyviä oleellisia 
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tietoja, joita voivat olla muun muassa yksilövalmennuskeskustelut, tieto nuoren pal-

veluohjauksesta tai yhteistyötahojen kanssa käydyistä keskustelusta. Tietojen kirjauk-

sessa haluttiin ohjata käyttäjiä pohtimaan kirjausten sisällön tarpeellisuutta ja hyö-

dynnettävyyttä jatkossa. Kirjattavien asioiden haluttiin liittyvän oleellisesti työpajalla 

tapahtuvaan toimintaan ja valmennukseen sekä nuoren tilanteen tukemiseen. Kysei-

sillä periaatteilla haluttiin korostaa, että kuntoutussuunnitelman kirjauksilla ja VAT-

järjestelmän käytössä kokonaisuudessaan kunnioitetaan henkilötietolakia, salassapi-

tosäädöksiä sekä hyvää tietojenhallintatapaa. VAT-järjestelmän itseopiskelumateriaa-

leissa on ylläpitäjän ohjeistus VAT: tietosuojasta ja tietojen käsittelystä. Kehittämis-

tiimi ja esimiehet ovat huomioineet ja noudattaneet tätä ohjeistusta VAT-

järjestelmän sisällön kehittämistyössä ja käytön ohjauksessa.  

Yhteenvedot-välilehdelle muodostettiin raportointipohja kuntouttavan työtoiminnan 

raportille. Raportin väliotsikoiksi kirjattiin: toiminnan sisältö, tavoitteet ja niiden to-

teutuminen sekä jatkosuunnitelmat. Väliotsikoiden valintaan vaikutti Jyväskylän työl-

lisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan raportointiohje, jota Nuorten taidetyö-

pajan raportoinnissa haluttiin noudattaa. Yhteenvedot-välilehden raportin otsikko on 

vapaasti muokattavissa, joka mahdollistaa raportoinnin käytön myös muihin asiak-

kaan tarpeisiin. Raportin väliotsikointien koettiin olevan yleispätevä kuvaus työpaja-

valmennuksen sisällöstä, tavoitteellisesta valmennustyöstä sekä asiakkaan jatko- ja 

palveluohjauksesta.  

Kuntoutussuunnitelma osioon kuuluvat jatkosuunnitelmat-, kuntoutussuunnitelma- 

ja työvalmennus-välilehdet jätettiin käyttämättä, koska niiden käytölle ei nähty tar-

vetta Nuorten taidetyöpajan toiminnassa. Välilehdiltä poistettiin sisältöjen otsikointi 

kuntoutussuunnitelma osion käytön selkeyttämiseksi.  

Työmaapäiväkirja ja arkisto 

Työmaapäiväkirja osion sisällön käytön suunnittelu oli selkeä, koska vaihtoehtoehtoja 

ja muunneltavuutta käytölle ei juurikaan ollut. Kehittämistiimi suunnitteli jokaisen 

pajan työvalmentajan tehtäväksi kirjata pajan valmentautujien läsnäolotiedot. Työ-

maapäiväkirjaan on mahdollista merkitä asiakaskohtaisesti läsnäolotietojen lisäksi 

esimerkiksi työtehtäviä tai huomioita valmennuksesta. Tämän mahdollisuuden käyttö 

jätettiin jokaisen työpajavalmentajan harkinnanvaraiseen käyttöön. Kehittämistiimin 
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näkemyksen mukaan asiakaskohtaisten työtehtävien kirjaamiseen ei nähty tarvetta, 

muita huomioita suositeltiin kirjattavaksi, mikäli niihin nähtiin tarvetta ja niitä voitiin 

hyödyntää valmennuksen aikana. 

”Työmaapäiväkirjaan olisi hyvä merkitä ihan käytännön tasolla nuoren onnistumisia 

ja kehittymisen kohteita valmennuksen aikana, niihin olisi hyvä palata esim. arviointi-

keskustelussa tai raportoinnissa…tähän paikkaan voisi merkitä myös esim. myöhästy-

misiä tai ilmoituksia poissaoloista, joka helpottaa asioiden puheeksiottoa tai niihin 

puuttumista, mikäli se nähdään valmennuksen aikana tarpeelliseksi.” (Kehittäjän päi-

väkirja 24.3.2016) 

VAT-järjestelmän arkistoa voidaan käyttää tarvittavien asiakirjojen talletukseen. Ar-

kistossa asiakirjat säilyvät, vaikka valmentautujan henkilötiedot poistetaan järjestel-

mästä.  Arkiston käytössä kehittämistiimi päätyi tallentamaan sinne dokumentteja, 

joita Nuorten taidetyöpajan valmennuksessa on tarpeenmukaista ja pakollista säilyt-

tää. Arkistoitavia dokumentteja ovat: työtodistus, osaamistodistus, osallistumistodis-

tus, Avartti-todistus ja muut asiakirjat. Arkiston käytöstä sovittiin, että jokainen työ-

pajavalmentaja tallentaa omien asiakkaiden dokumentit arkistoon.  

Toimintakyvyn arvioinnin työkalu 

VAT-järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen vaiheessa toimintakyvyn arvi-

oinnin työkalun käyttöä ja sisältöä lähdettiin toteuttamaan kehittäjän ehdotuksen 

pohjalta valmiin osoitinryhmän käytöllä.  Toimintakyvyn arvioinnin työkalun käyttöön 

liittyvän ohjeistuksen pohjalta valmentautujan itsearviointia suositellaan käyttämään 

useamman kerran valmennusjakson aikana, jotta valmennusprosessista saadaan tar-

vittavaa ja merkityksellistä tietoa, valmennusta tai palveluohjausta voidaan suunnata 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja pajatoiminnan aikana tapahtuvia muutoksia asiak-

kaan toimintakyvyssä voidaan havaita. (VAT arvioinnin käyttöohje.)  

Nuorten taidetyöpajalla itsearviointia suositeltiin käytettäväksi kolmen kuukauden 

valmennuksen aikana kolme kertaa; valmennuksen alussa, puolessavälissä ja valmen-

nuksen lopussa. Pajaohjaajien havainnointia suositeltiin käytettäväksi valmennuksen 

puolivälissä. Pajaohjaajien havainnoinnissa päädyttiin siihen, että havainnointi teh-

dään työparina, jolloin myös havaintojen pohjalta käytävä keskustelu valmentautujan 

kanssa tuo esille pajaohjaajien yhteneväisen näkemyksen tilanteesta.  
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Kuvio 16. Toimintakyvyn arvioinnin työkalun käytön suunnitelma 

Tässä kehittämistyön vaiheessa toimintakyvyn arvioinnin työkalun kysymyksiksi pää-

dyttiin käyttämään VAT-järjestelmässä olemassa olevaa Nuoret-osoitinryhmää (liite 

5.). Nuoret-osoitinryhmän kysymykset painottuvat alfanumeraalisessa ICF-

luokituksessa ruumiin ja kehon toimintoihin (b) ja suorituksiin ja osallistumiseen (d). 

Nuoret-osoitinryhmä sisältää 38 osoitinta. Kehittämistiimi päätti, että toimintakyvyn 

arvioinnin työkalua testataan käytännössä valmiin osoitinryhmän kysymyksillä. Ta-

voitteena kuitenkin oli, että VAT-järjestelmään tullaan suunnittelemaan oma kysy-

myspatteristo, joka on luotu Nuorten taidetyöpajan tarpeiden pohjalta. 

6.2.3 VAT-järjestelmän käyttöönotto ja soveltaminen 

Kehittämistyön kolmannessa työvaiheessa toteutettiin VAT-järjestelmän käyttöön-

otto ja soveltaminen. Tässä työvaiheessa VAT-järjestelmän käyttöä oli käsitelty 

enemmän työyhteisön kanssa ja käyttöönotosta saatu palaute oli lisännyt ymmär-

rystä jatkokehityksen tarpeista. Tässä kehittämistyön vaiheessa malli konkretisoitui 

vielä käytännön kautta (Engeström 2005, 322.) Kolmannessa työvaiheessa tehtiin 

työyhteisön palautteen pohjalta tarvittavaa jatkokehitystä ja muutoksia. Tämän työ-

vaiheen dokumentointina on käytetty interventiota, muistioita sekä kehittäjän päivä-

kirjamuistiinpanoja.  



54 
 

 

Kehittämistyön kolmas työvaihe toteutettiin huhtikuun-syyskuun 2016 aikana. Tä-

män työvaiheen käytännön työn painopiste oli VAT-järjestelmän pajakohtaisessa oh-

jauksessa, toimintakyvyn arvioinnin työkalun kehittämisessä ja VAT-järjestelmän käy-

tön motivoinnissa.  

VAT-järjestelmän pajakohtainen ohjaus toteutettiin lähes kaikille Nuorten taidetyö-

pajan pajoille kevään 2016 aikana. Pajakohtainen ohjaus piti sisällään kuvion 14 mu-

kaiset kolme ohjauskertaa, jossa kehittäjä ohjasi pajaohjaajia henkilökohtaisesti VAT-

järjestelmän käytössä ja sen toimintamahdollisuuksissa. Pajakohtaisen ohjauksen 

kautta kehittäjä sai käyttäjiltä monipuolista palautetta järjestelmän käytöstä, joka oh-

jasi myös kehitystyötä eteenpäin. Palautteita kehittäjä kirjasi päiväkirjamuistiinpanoi-

hin. 

Toimintakyvyn arvioinnin työkalun kehittäminen 

Yhdeksi suurimmaksi kehittämisen kohteeksi VAT-järjestelmän käyttöönoton ja so-

veltamisen työvaiheessa koettiin toimintakyvyn arvioinnin työkalun jatkokehittämi-

nen. Työpajavalmentajilta tuli kehittäjälle ja kehittämistiimille palautetta, jossa käy-

tössä olleen, Nuoret- osoitinryhmän kysymykset koettiin valmentautujien keskuu-

dessa vaikeaksi ymmärtää ja käyttää. Osoittimien kysymykset ja tarkenteet koettiin 

haastaviksi ja yleinen näkemys oli se, että tarkenteiden teksti ei ollut sujuvaa ja yh-

deksän tarkennetta oli liian monta vaihtoehtoa, liian pienillä eroavaisuuksilla. Lisäksi 

Nuoret-osoitinryhmän sisältämät 38 kysymystä koettiin liian pitkänä ja laajana koko-

naisuutena. Haasteita ilmeni valmentautujien käytössä mutta myös keskustelutyöka-

luna valmennuksen aikana.  

”Nuorten on vaikea tehdä itsearviota, koska kysymysten ja vaihtoehtojen kieli on kan-

keaa, joissakin tapauksissa on tuntunut, että ne olisi käännetty suoraan google trans-

latella. (Kehittäjän päiväkirja 4.5.2016) 

”Valmentajilta tuli ideaa, että voisiko tarkenteiden skaalausta muuttaa, onko käytän-

nössä väliä, kokeeko valmentautuja esim. kohtalaista vai lievää rajoitetta tai onko jo-

kin asia ehdottomasti tai merkittävästi edistävä tekijä?” (Kehittäjän päiväkirja 

20.5.2016) 
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Valmentajilta saadun palautteen pohjalta kehittämistiimi päätyi toimintakyvyn arvi-

oinnin työkalun jatkokehittämiseen. Tähän kehittämiseen koottiin pienempi työ-

ryhmä, johon osallistui kehittäjän lisäksi yksi yksilövalmentaja sekä Nuorten taidetyö-

pajalla työharjoittelussa ollut opiskelija. Opiskelijan opinnot Jyväskylän ammattikor-

keakoulun toimintaterapian koulutusohjelmassa olivat loppusuoralla ja hän suoritti 

Nuorten taidetyöpajalla kehittyvä asiantuntijuus toimintaterapiassa -projektityötä. 

Kehittämistiimin mukaan toimintaterapian näkökulma toimintakyvyn arvioinnin työ-

kaluun lisäsi VAT-järjestelmän käytön kehittämisen moniammatillista näkökulmaa.  

Toimintakyvyn arvioinnin työkalua kehitettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäiseksi 

jokainen tiimin jäsen tutustui toimintakyvyn arvioinnin työkalun sisältämiin valmiisiin 

osoitinryhmiin ja osoittimiin ja nosti esille omasta mielestään Nuorten taidetyöpajan 

valmennuksen kannalta tärkeitä osoittimia. Toisessa vaiheessa osoittimissa haettiin 

yhteneväisyyksiä ja kolmannessa vaiheessa valittiin käytettävät osoittimet ja niiden 

sisältöä ja käyttöä muokattiin Nuorten taidetyöpajan tarpeisiin.  

Opiskelija toi toimintakyvyn arvioinnin työkalun kehittämiseen näkökulmaksi kuvion 

16 mukaisen CMOP-E toimintakyvyn teoriamallin.  

 

Kuvio 17. CMOP-E malli (Puumalainen 2017, 15; Townsend & Polatajko 2007, 23 

muokattu) 
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Toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E) kuvaa ihmisen, ympäristön ja 

toiminnan välistä dynaamista suhdetta. Mallin keskiössä on ihminen, jonka 

ominaisuudet on jaoteltuna kognitiiviseen, affektiiviseen ja fyysiseen osa-alueeseen. 

Mallin keskiössä on se millaiseksi ihminen kokee itsensä, millainen toiminta on 

hänelle merkityksellistä ja mitkä asiat motivoivat häntä. Tämä malli kuvaa jokaisen 

yksilön ainutlaatuista elinympäristöä, jonka dynaamisen suhteen tuloksena on 

toiminnallisuus. (Townsend & Polatajko 2007, 23.; Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & 

Rusi-Pyykönen 2011, 208-209.) 

CMOP-E mallin kuvaus ihmisen, ympäristön ja toiminnan välisestä suhteesta on hel-

posti yhdistettävissä Ilmarisen työkykytalon kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmi-

sen työkyvystä, siinä on havaittavissa myös työpajapedagogiikan toimijuuden näkö-

kulma. Näiden mallien pohjalta toimintakyvyn arvioinnin työkalun jatkokehittäminen 

nähtiin toimivana kokonaisuutena, jossa työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueet ja näkö-

kulmat tulivat laajasti huomioitua.  

Työryhmän jäsenten näkökulma osoittimien valinnassa oli hyvin samansuuntainen ja 

Nuorten taidetyöpajan osoitinryhmäksi muodostui 26 kysymystä. Kysymysten valin-

nassa pyrittiin huomioimaan koko Nuorten taidetyöpajan valmennuksen tarpeet, työ-

ryhmän näkemyksen mukaan arjentaitopajojen ja työelämäpajojen on kuitenkin hyvä 

jatkossa panostaa omiin osoittimiin tai osoitinryhmään.  

Nuorten taidetyöpaja-osoitinryhmän kysymykset painottuvat alfanumeraalisessa ICF-

luokituksessa ruumiin ja kehon toimintoihin (b) ja suorituksiin ja osallistumiseen (d) 

sekä ympäristötekijöihin (e). Työryhmän näkemyksen mukaan ympäristötekijät-osa-

aluetta ei ole huomioitu riittävästi VAT-järjestelmän osoittimissa. CMOP-E- mallin 

kautta tarkasteltuna ympäristötekijöissä on kulttuurisia, institutionaalisia, fyysisiä ja 

sosiaalisia piirteitä, joita VAT-järjestelmän osoittimissa ei ole huomioitu tarpeeksi 

kattavasti ja näin ollen tämän osa-alueen käyttäminen Nuorten taidetyöpaja-osoitin-

ryhmässä jäi työryhmän näkemyksen mukaan puutteelliseksi. 

Nuorten taidetyöpaja-osoitinryhmän skaalausta muutettiin yhdeksän portaisesta 

skaalauksesta karsimalla vastausvaihtoehdoiksi +3 merkittävästi edistävä tekijä, +1 

lievästi edistävä tekijä, 0 ei rajoitetta, -1 lievä rajoite ja -3 merkittävä rajoite. Skaa-

lauksen keventämisellä haluttiin vastata käyttäjiltä tulleeseen palautteeseen siitä, 
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että yhdeksän portaisessa skaalauksessa on liikaa vaihtoehtoja liian pienillä eroilla. 

Työryhmän näkemyksen mukaan skaalauksen keventäminen voi helpottaa valmen-

tautujien vastaamista, mutta ei silti vaikuta työkalun käytettävyyteen valmentautujan 

ohjauksessa, palveluohjauksessa tai työpajatoiminnan kautta tapahtuneen muutok-

sen ilmentämisessä. Työryhmä kuitenkin tiedosti, etteivät arviointitulokset ole enää 

suoraan siirrettävissä tai verrattavissa sellaiseen ICF-arviointiin, jossa käytössä on 

koko skaala -4, -  +4. 

Skaalauksen lisäksi työryhmä teki muutoksia osoittimien teksteihin. Joidenkin kysy-

mysten muotoilu oli ongelmakeskeinen, joka ei työryhmän näkemyksen mukaan tu-

kenut Nuorten taidetyöpajan ideologiaa ratkaisukeskeisestä ja voimavaralähtöisestä 

työskentelystä. Samaa näkökulmaa kunnioittaen, Nuorten taidetyöpajan -osoitinryh-

män osoittimissa ja tarkenteissa kuntoutus -sana korvattiin sanalla valmennus. Lisäksi 

työpaikkaa ja työtehtäviä tarkoittaviin osoittimiin ja tarkenteisiin lisättiin selven-

nykseksi, että työksi ja työtehtäviksi luetaan työpajaympäristössä tapahtuva toi-

minta. Sana esimies korvattiin sanalla pajan ohjaaja. Sanavalinnoilla pyrittiin luomaan 

positiivista lähestymistapaa työpajavalmennukseen sekä tarkennuksilla haluttiin 

edesauttaa kysymysten yhteneväistä ymmärrettävyyttä.  

VAT-järjestelmän käytön motivointi ja interventio 

Syksyllä 2016 havaittiin, että VAT-järjestelmän käytössä oli suuria pajakohtaisia eroja. 

Joillakin pajoilla esimerkiksi toimintakyvyn arvioinnin työkalua käytettiin heti käyt-

töönotosta lähtien, jossakin pajoissa asiat eivät edenneet, ja tiedot jäivät ohjauksesta 

huolimatta kirjaamatta. VAT-järjestelmän käyttöönoton ja soveltamisen vaiheessa ta-

pahtuneen intervention tavoitteena oli ratkaista kehittämistyön paikalleen jumittu-

minen. Interventiota päädyttiin käyttämään, koska VAT-järjestelmän itsenäinen 

käyttö työyhteisössä ei sujunut suunnitellusti ja kehitystyö jumittui hetkellisesti tä-

män asian takia. Kehittäjä, esimiehet ja kehittämistiimi tarvitsivat lisätietoa VAT-

järjestelmän itsenäisen käytön esteistä ja sen vuoksi tietoa kerättiin intervention 

avulla.  

Interventio toteutettiin 11.8.2016 henkilökunnan viikkopalaverin yhteydessä. Kehit-

täjä ja esimies alustivat asian kertomalla kehittämistyössä ilmenneistä haasteista. In-



58 
 

 

terventiossa työntekijöitä pyydettiin kertomaan ajatuksiaan VAT-järjestelmän käyt-

töönotosta ja käytöstä. Vastaukset kerättiin nimettömästi Post-it lapuilla kolmen ot-

sikon alle: Millaisiin asioihin voin itse vaikuttaa ja miten? Millaisiin asioihin toivon 

saavani tukea ja kuka asiassa voi auttaa/vaikuttaa? Muita asioita, joita on tärkeää ot-

taa huomioon? Interventiosta saatu tieto (liite 6.) käsiteltiin kehittämistiimissä ja sen 

kautta saatua tietoa hyödynnettiin kehittämistyössä. 

Intervention vastaukset painottuivat vahvasti kahden aihealueen ympärille; kirjaus-

ten sisällön ja ajankäytön haasteisiin. Työntekijöiden näkemys asioihin joihin itse voi 

vaikuttaa oli, oman ajankäytön parempi suunnittelu ja järjestelmän käytön opettelu. 

Tukea koettiin saatavan kehittäjältä ja luotto VAT-järjestelmän tehokkaammalle käy-

tölle koettiin tulevan ajan kanssa. Vastauksissa oli havaittavissa samaa näkökulmaa, 

johon kehittäjä on törmännyt koko kehittämistyön ajan: työntekijät kokivat, että jär-

jestelmän käyttö vähentää nuorten kanssa vietettävää aikaa. Kirjausten sisällön haas-

teet ovat myös olleet havaittavissa ennen interventiota. Asiaa oli käsitelty ensimmäi-

sen kerran kehittämistiimissä kesäkuussa 2016. 

Intervention tuloksia käsiteltiin kehittämistiimissä 30.8.2016 pidetyssä palaverissa. 

Kehittämistiimin näkemyksen mukaan työajankäytön haasteet ovat olleet läsnä jat-

kuvasti VAT- järjestelmän käyttöönoton ja käytön aikana. Työajan käytön haasteiden 

syiksi nähtiin uuden työskentelytavan omaksuminen, järjestelmän käytön opetteluun 

varattava aika sekä motivaatio järjestelmän käyttöön. Kehittämistiimi piti tärkeänä, 

että työyhteisö sitoutuu yhteisesti VAT-järjestelmän käyttöön. Kehittäjä oli aiemmin 

ohjannut työpajavalmentajia kääntymään esimiesten puoleen työajan järjestelyyn 

liittyvissä asioissa. Esimiesten näkemyksen mukaan VAT-järjestelmän käyttö on osa 

jokaisen työpajavalmentajan työtä, joten mahdollisuuksia järjestelmän käyttämättä 

jättämiselle ei ollut. Kehittämistiimi halusi lisätä esimiesten tietoisuutta VAT-

järjestelmän sisällöstä ja käytöstä. Kehittämistiimi päätti, että esimiesten on hyvä 

osallistua VAT-järjestelmän käyttöönottokoulutukseen. Koulutuksen kautta esimies-

ten nähtiin saavan arvokasta tietoa järjestelmän sisällöstä ja käytöstä sekä sen koet-

tiin antavan lisää näkökulmaa työntekijöiden ohjaukseen. Esimiehet osallistuivat ke-

hittäjän johdolla VAT-järjestelmän käyttöönottokoulutukseen syksyllä 2016.  
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Kirjausten sisällön haasteet olivat olleet havaittavissa kehittämistyön alusta alkaen. 

Kirjausten sisällön haasteet näyttäytyivät kehittäjälle enemmänkin työntekijäkohtai-

sina haasteina, joihin kehittäjä pyrki antamaan tarvittavaa tukea. VAT-järjestelmän 

kirjaamisen sisällön ohjaus oli perustunut VAT-järjestelmän itseopiskelumateriaalei-

hin sekä pajakohtaisen ohjauksen kautta käytyihin keskusteluihin. Kehittämistiimin 

ajatuksena oli, että koko työyhteisön kirjaamisvalmiutta olisi hyvä lisätä ja se toteute-

taan koulutuksen kautta. Kehittämistiimi antoi kehittäjälle tehtäväksi selvittää kirjaa-

miseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. 

Kehittäjä oli yhteydessä Sovatek-säätiöön, jossa vastaavaa kirjaamiskoulutusta oli jär-

jestetty osana VAT-järjestelmän käyttöönottohanketta. Koulutus oli järjestetty toisen 

hankkeen kautta, jonka toiminta-aika oli jo päättynyt. Nuorten taidetyöpaja, Sovatek-

säätiö ja Jyväskylän katulähetys lähtivät yhteistyössä suunnittelemaan VAT-

järjestelmän kirjauksiin liittyvän koulutusvideon toteuttamista. Koulutusvideon 

kautta haluttiin, että kirjauksiin liittyvä tieto olisi organisaatioissa yksittäistä koulu-

tusta pysyvämmin hyödynnettävissä sekä käytettävissä myös uusien työntekijöiden 

perehdytyksessä. Koulutusvideo oli tarkoitus ostaa Jyväskylän ammattikorkeakou-

lulta. Koulutusvideon toteutus ei kuitenkaan onnistunut, sillä videon sisältöön ei olisi 

voitu tehdä ajankohtaisia muutoksia ja koulutusvideon päivittämisen vastuut tai sen 

tarjoaminen jossakin muussa kuin video-muodossa oli liian kallista ja haastavaa to-

teuttaa. Työyhteisön toiveeseen kirjaamisen koulutuksesta ei voitu vastata. Kehittäjä 

pyrki työntekijäkohtaisesti tukemaan työpajavalmentajia kirjaamiseen liittyvissä 

haasteissa.  

6.2.4 VAT-järjestelmän käyttäminen ja arviointi 

Kehittämistyön neljännen työvaiheen tavoitteena oli, että VAT-järjestelmää käyte-

tään yhdessä sovitulla tavalla ja järjestelmän käyttö on vakiintunut osa työpajan toi-

mintaa. Tässä kehittämistyön vaiheessa arvioidaan kehitystyön toteutumista sekä 

VAT-järjestelmän vastaavuutta tarpeeseen. 

VAT-järjestelmän käyttämisen ja arvioinnin työvaihe toteutettiin lokakuu 2016 - hel-

mikuu 2017 välisenä aikana. Käytännön työ painottui järjestelmän käytön tukemi-

seen, käytön seurantaan sekä kehittämistyön jälkeisen toiminnan suunnitteluun. Ke-
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hittämistyön lopussa kerätyn kyselyn avulla arvioitiin kehittämistyön toteutusta, mal-

lin vastaavuutta tarpeiseen sekä haettiin kehitysehdotuksia jatkolle. Neljännen työ-

vaiheen dokumentointimenetelminä on käytetty muistioita, kehittäjän päiväkirja-

muistiinpanoja sekä kyselyä.  

VAT-järjestelmän käytön tukeminen ja seuranta 

Lokakuun 2016 - helmikuun 2017 aikana kehittäjä seurasi VAT-järjestelmän käyttöä ja 

antoi sen käytöstä palautetta työpajavalmentajille. Käytännössä seuranta piti sisäl-

lään jokaisen pajan asiakastietojen kirjausten ja dokumentoinnin valvontaa ja siihen 

liittyvää palautteenantoa ja ohjausta. VAT-järjestelmän käytön ohjausta tarjottiin 

henkilökunnalle yksilöllisen tarpeen mukaan, lisäksi ohjausta annettiin perehdytyk-

sen muodossa Nuorten taidetyöpajan uusille työntekijöille. Tässä työvaiheessa työpa-

jan esimiehet osallistuivat VAT-järjestelmän käytön ohjaukseen.  

Neljännessä työvaiheessa kehittäjä teki VAT-järjestelmän käyttöön liittyvän kirjallisen 

ohjeistuksen. Ohjeistus laadittiin PowerPoint-pohjalle ja sen sisältö etenee VAT-

järjestelmän käytön mukaisessa järjestyksessä.  

Kehittämistyön jälkeisen toiminnan suunnittelu 

VAT-järjestelmän käyttämisen ja arvioinnin työvaiheessa kehittämistiimi kokoontui 

kaksi kertaa. Yksi tapaaminen järjestettiin kehittämistyön jälkeisen toiminnan suun-

nittelulle ja viimeisellä tapaamisella käytiin läpi kyselyn sisältöä.  

Kehittämistiimin näkemyksen mukaan VAT-järjestelmän yhtenevä käyttö vaati myös 

jatkossa käytön seurantaa, joka kehittämistiimin mukaan kuuluu esimiesten työteh-

täviin. Kehittämistiimi valtuutti kehittäjän ohjaamaan esimiehiä käytön seurannassa. 

Kehittäjä ohjasi esimiehiä asiassa marraskuussa 2016.  

”Käytön seuranta on välttämätöntä yhtenevän ja aktiivisen käytön kannalta. Päätet-

tiin, että kehittäjä ohjaa esimiehet käytön seurantaan.” (Kehittämistiimin muistio 

8.11.2016) 

Kehittämistyön jälkeiseen toimintaan kuului oleellisesti uusien VAT-järjestelmän pää-

käyttäjien valinta ja perehdytys. Pääkäyttäjien paikat olivat aluksi vapaassa haussa, 

mutta koska vapaaehtoisia pääkäyttäjiä ei löytynyt, kehittäjä pyysi esimiehiä hoita-

maan pääkäyttäjien valinnan. Uusiksi pääkäyttäjiksi löytyi kolme henkilöä, joista kaksi 
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oli työpajavalmentajia ja yksi erityisopettaja, joka työskenteli Nuorten taidetyöpajalla 

työnsuunnittelijana. Uusien pääkäyttäjien perehdytys tapahtui helmikuussa 2017. Pe-

rehdytys sisälsi VAT-järjestelmän käytön prosessin mukaisen toiminnan ja käytön oh-

jauksen, raportoinnin ja tilastoinnin hallinnan sekä muut ylläpitäjän toiminnot. Pe-

rehdytyksessä kehittäjä kertoi ajatuksia jatkokehittämisen tarpeista ja mahdollisuuk-

sista. Isoimpina jatkokehityksen tarpeina kehittäjä toi esille toimintakyvyn arvioinnin 

työkalun kehittämisen erillisinä osoitinryhminä työelämäpajojen ja arjentaitopajojen 

käyttöön sekä pajatoiminnan palautteen keräämisen VAT-järjestelmän valmista poh-

jaa hyödyntäen. Lisäksi jatkokehityksen kannalta siirrettiin tieto kirjaukseen liittyvän 

koulutuksen järjestämisestä, koska tähän tarpeeseen ei voitu vastata aiemmin kehit-

tämistyön aikana. 

VAT-järjestelmän sisältöön kuuluu opinnollistamisen osa-alue, jota ei kehittämistyön 

aikana otettu käyttöön. Kehittäjä tutustui opinnollistamisen osa-alueen käyttöön 

aluksi itse ja esitteli osa-alueen käyttöä kehittämistiimille ja myöhemmin koko työyh-

teisölle. Esimiehet, kehittämistiimi ja koko työyhteisö olivat yksimielisiä siitä, ettei 

opinnollistamisen osa-aluetta oteta käyttöön Nuorten taidetyöpajalla. VAT-

järjestelmän opinnollistamisen osa-alueen käyttö ja sisältö koettiin heikoksi verrat-

tuna Paikko-osaamistodistukseen, joka oli käytössä jo ennen kehittämistyötä Nuor-

ten taidetyöpajalla.  

Kysely 

VAT-järjestelmän käyttämisen ja arvioinnin työvaiheessa käytettiin kyselyä (liite 7.), 

jonka avulla arvioitiin kehittämistyön toteutusta ja VAT-järjestelmän kehitystyön ja 

käytön vastaavuutta sille asetettuun tarpeeseen. Kysely toteutettiin kehittämistyön 

lopussa Nuorten taidetyöpajan työpajavalmentajille ja esimiehille. 

Kysely toteutettiin kontrolloituna kyselynä, joka kerättiin kirjallisesti 17.1.2017 Nuor-

ten taidetyöpajan kehittämispäivän yhteydessä. Kehittäjä jakoi kyselylomakkeet hen-

kilökohtaisesti sekä samalla kertoi kyselyn tarkoituksesta ja vastasi esitettyihin kysy-

myksiin. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja kehittäjä mahdollisti toiminnal-

laan vapaaehtoisuuden toteutumisen. Kehittäjä keräsi kyselyn kehittämispäivän pää-

teeksi. (Hirsjärvi, Remes & Saravaara 2007, 191-192.) Kyselyn toteuttamiseen oli 

Nuorten taidetyöpajan esimiehen suullinen lupa. 
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Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia palautteenantomahdollisuuk-

sia. Kyselylomakkeella kerättiin palautetta VAT-järjestelmän sisällöstä, käytöstä, oh-

jauksesta sekä kehittämistyön onnistumisesta. Kyselyssä sisällön ja käytön monivalin-

takysymykset oli rakennettu Nuorten taidetyöpajalla käytettävien VAT-järjestelmän 

osa-alueiden mukaisesti, joita olivat; perustiedot, kuntoutussuunnitelma, työmaapäi-

väkirja, toimintakyvyn arvioinnin työkalu (itsearvio) ja arkisto. Ohjauksen onnistumi-

sessa monivalintakysymykset oli suunnattu kirjallisen, henkilökohtaisen ja ohjauksen 

kokonaisarvion ympärille. Kehittämistyön onnistumisen osa-alueessa monivalintaky-

symykset oli aseteltu mittaamaan järjestelmän vastaavuutta Nuorten taidetyöpajan 

tarpeisiin, työntekijän omaan tarpeeseen sekä koko kehittämistyön onnistumiseen.   

Monivalinnan skaalana toimi asteikko: kiitettävä 5, hyvä 4, tyydyttävä3, välttävä 2, 

heikko 1. Jokaisen monivalintakysymyksen jälkeen oli avoimen palautteen antamisen 

mahdollisuus. Kyselylomakkeen lopussa kerättiin avoimella palautteella käytännönlä-

heisiä ideoita VAT-järjestelmän jatkokehittämisen kohteista. (Hirsjärvi ym. 2007, 193-

194.) Avoimen palautteenantomahdollisuuksien kautta kehittäjä halusi antaa vastaa-

jille mahdollisuuden kertoa, mitä heillä oli eri osa-alueista mielessään. Kehittäjän nä-

kemyksen mukaan pelkkien monivalintatyyppisten kysymysten käyttäminen saattaisi 

kahlita vastaajia liikaa valmiiksi rakennettuihin vaihtoehtoihin ja esimerkiksi vastaus-

ten syyt jäisi huomioimatta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 188.) 

Kyselyyn vastattiin nimettömästi, taustatietona käytettiin vastaajien työtehtäviä. 

Taustatietojen käyttöön päädyttiin, koska ennen kyselyä ei ollut vielä selkeää visiota 

siitä, olisiko tarvetta eritellä vastauksia työtehtävien mukaisesti. Kyselyn analysoinnin 

jälkeen tulokset päädyttiin esittämään ilman taustatietoja. Kehittäjä laati kyselylo-

makkeen ja kehittämistiimi päätti, että kyselyä voitiin käyttää. Kehittäjä testasi kyse-

lyä Nuorten taidetyöpajan etsivän työn ohjaajan kanssa, kyseinen työntekijä ei osal-

listunut kyselyyn. Kehittäjä teki palautteen pohjalta pieniä muutoksia kyselyyn.  

Kyselyn tuloksia on analysoinut kehittäjä. Tulosten analysointi on tapahtunut kesä-

kuussa 2018. Monivalintakysymysten vastauksista laskettiin keskiarvo, jonka mukai-

sesti tulokset on esitelty. Avoimet palautteet litteroitiin ja kehittäjä perehtyi aineis-

toon huolella. Avoimet palautteet koottiin samojen otsikoiden alle ja se analysoitiin 

tyypittelyn kautta. Analyysissa aineistosta muodostettiin tyyppikuvauksia, jotka edus-

tavat yhtä tai useampaa samankaltaista näkemystä aiheesta. (Jyväskylän yliopisto 
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2016.) Kyselyn tuloksissa on tuotu esille keskeisempiä näkökulmia avoimista palaut-

teista. Näkökulmat edustavat tyypittelyn mukaisia tyyppikuvauksia ja kehittäjän nä-

kemyksen mukaan mainitsemisen arvoista, tärkeää tietoa. Kyselyyn vastasi 15 henki-

löä, vastausprosentti oli 63.  

VAT-järjestelmän sisältö 

Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin antamaan arvio VAT-järjestelmän 

eri osa-alueiden sisällöstä oman työn kautta tulevien tarpeiden näkökulmasta katsot-

tuna. VAT-järjestelmän sisällön kaikkien osa-alueiden keskiarvo oli 4,2. Kuviossa 18 

on esiteltynä eri osa-alueiden tulokset.  

 

Kuvio 18. VAT-järjestelmän sisällön osa-alueiden keskiarvot 

VAT-järjestelmän sisällön avoimessa palautteessa tuotiin esille toiveita järjestelmän 

teknisen toteuttamisen parantamiseen ja sitä kautta käyttäjäystävällisyyden lisäämi-

seen. Itsearviointi-työkalu koettiin hyväksi ja toimivaksi työkaluksi, jota vastaajien nä-

kemyksen mukaan on kuitenkin syytä kehittää vielä jatkossa. VAT-järjestelmässä näh-

tiin olevan nuoren valmennuksen kannalta oleellinen sisältö ja kirjatun valmennushis-

torian koettiin parantavan ohjausta pajan sisällä ja lisäävän tietoa palveluohjauk-

sessa. 
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VAT-järjestelmän käyttö 

Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin antamaan arvio VAT-järjestelmän eri sisäl-

tökokonaisuuksien käytön toimivuudesta oman työn kautta tulevien tarpeiden näkö-

kulmasta katsottuna. VAT-järjestelmän käytön kaikkien osa-alueiden keskiarvo oli 

3,9. Kuviossa 19 on eriteltynä kaikkien osa-alueiden tulokset.  

 

Kuvio 19. VAT-järjestelmän käytön osa-alueiden keskiarvot 

VAT-järjestelmän käytön avoimessa palautteessa tuotiin esille edellisen kysymyksen 

tavoin teknisen toteutuksen kömpelyyttä ja toiveita sen parantamiseen. Näkökul-

mana tuotiin esille erilaiset tavat oppia asioita, joka saattaa vaikuttaa siihen, miten 

helposti ja nopeasti järjestelmän hallitsee tai miten käyttöön ylipäänsä suhtautuu. 

VAT-järjestelmän käytössä painotettiin tiedonhallinnan helppoutta ja kirjaamisen mi-

nimointia, jotka vaikuttavat positiivisella tavalla työajan hallintaan ja sen kohdenta-

miseen nuorten ohjaustyöhön. 

VAT-järjestelmän käytön ohjaus 

Kolmannessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin antamaan arvio VAT-järjestelmän 

käyttöön liittyvän ohjauksen onnistumiselle. Ohjauksen onnistumisen kaikkien osa-

alueiden keskiarvo oli 4,6. Kuviossa 20 on eriteltynä kaikkien osa-alueiden tulokset. 
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Kuvio 20. VAT-järjestelmän ohjauksen onnistuminen 

Ohjauksen onnistumisen avoimessa palautteessa tuotiin esille yksilöohjauksen am-

matillinen, pitkäjänteinen ja päämäärätietoinen toteutus. Hyötyä koettiin ennen kaik-

kea käytännön esimerkeistä ja ohjauksen tavasta haastaa parempaan työhön. Palaut-

teessa tuotiin esille prosessin läpiviennin haastavuus, johon on voitu molemmilla oh-

jaustavoilla vastata asiaankuuluvalla tavalla. Kirjallinen ohjaus/ohjeistus nähtiin hy-

vänä lisänä, joka palvelee parhaiten muistin tukena.  

Kehittämistyön onnistuminen 

Neljännessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan VAT-järjestelmään liitty-

vän kehittämistyön onnistumisesta. Kehittämistyön onnistumisessa arvioitiin VAT-

järjestelmän käytön ja sisällön vastaavuutta Nuorten taidetyöpajan (NTTP) ja oman 

työn tarpeista katsottuna. Kehittämistyön onnistumisen kaikkien osa-alueiden kes-

kiarvo oli 3,8. Kuviossa 21 on eriteltynä kehittämistyön onnistumisen eri osa-alueiden 

tulokset.  
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Kuvio 21. Kehittämistyön onnistuminen 

Kehittämistyön onnistumisen avoimessa palautteessa tuotiin esille Nuorten taidetyö-

pajan työpajatoiminnassa ollutta tarvetta löytää käyttöön työtä tukeva tietojärjes-

telmä. Kehittämistyö on nähty ajankohtaisena ja välttämättömänä kokonaisuutena 

toiminnan kehittämisen kannalta. Yhtenä näkemyksenä tuotiin esille, että järjestel-

män valintaan olisi ollut hyvä käyttää enemmän resursseja ja vuoropuhelua, koska 

useammasta vaihtoehdosta olisi saattanut löytyä myös parempi vaihtoehto. Kehittä-

mistyö koettiin kaiken kaikkiaan onnistuneeksi ja järjestelmän käytöllä ja kehittämi-

sellä on pystytty vastaamaan Nuorten taidetyöpajan tarpeisiin. Kehittämistiimin käyt-

töä ja työskentelyä kehittämisprosessissa pidettiin yleisesti hyvänä ja onnistuneena 

asiana.  

Kehittämiskohteet jatkossa ja muu palaute 

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa näkemyksiään tulevista ke-

hittämisen kohteista ja tuoda käytännön esimerkkien kautta esille, miten asiat olisi 

hyvä toteuttaa. Samassa kohdassa vastaajilla oli mahdollisuus antaa yleisesti avointa 

palautetta.  

Tähän kyselyn kohtaan vastasi 38 prosenttia vastaajista. Suuren painoarvon vastauk-

sissa sai VAT-järjestelmän tekninen toteutus ja käyttö. Järjestelmän taustatekniikka ja 

visuaalisuus koettiin heikoksi. Vastaajien mielestä ohjelman pitäisi pystyä ohjaamaan 
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käyttäjäänsä paremmin ja käyttöä hankaloitti muistettavien asioiden määrä ja käytön 

monimutkaisuus. Järjestelmän käytön selkeyttämiseksi toivottiin parempaa mahdolli-

suutta muokata sisältöjä vapaammin tai esimerkiksi poistaa joitakin osa-alueita, jotka 

eivät ole palvelun ostajan käytössä. Kaikissa kyselyn avoimissa palautteissa tuotiin 

esille teknisiä toiveita, joihin kehitystyössä ei ole voitu vaikuttaa. VAT-järjestelmän 

tekniseen käyttöön liittyneitä asioita on kerätty kootusti koko kehittämistyön ajan ja 

näistä asioista on tehty kehittäjän toimesta yhteenveto, joka on lähetetty VAT-

järjestelmän kehityspäällikölle helmikuussa 2017.  

Yhtenä näkökulmana tuotiin esille, ettei VAT-järjestelmän käytössä nähty lisäarvoa. 

Käytännön toiminnaksi suositeltiin paluuta vanhaan PAR-järjestelmään.  

Kehittämiskohteeksi jatkossa nähtiin useassa vastauksessa toimintakyvyn arvioinnin 

työkalun jatkokehittäminen. Jatkokehittäminen nähtiin tarpeelliseksi työelämäpajo-

jen ja arjentaitopajojen erilaisten sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. Käytännön 

esimerkkinä jatkossa nähtiin VAT-järjestelmän käytön jatkokehittäminen omissa tii-

meissä.  

7 Kehittämistyön tulokset  

Kehittämistyön tuloksissa tuodaan esille VAT-järjestelmän käyttöön liittyvä valmis 

materiaali. Tuloksissa on esitelty Nuorten taidetyöpajalla käytettävän VAT-

järjestelmän eri osa-alueiden sisältö. Näitä osa-alueita ovat; perustiedot, kuntoutus-

suunnitelma, toimintakyvyn arvioinnin työkalun sekä työmaapäiväkirja ja arkisto.  Ke-

hittämistyön tuloksien lopussa on esitelty VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus, 

jossa on näkyvissä VAT-järjestelmän eri osa-alueiden käyttö työpajan valmennuksen 

aikana.  

Perustiedot  

VAT-järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen työvaiheessa muodostui pe-

rustiedot osa-alueen sisältö. Perustietojen sisältöön vaikutti OKM:n työpajakyselyn 

sisältö ja sen rakentamiseen käytettiin PAR-tilastointijärjestelmän tietoja. Perustieto-

jen sisällöstä otettiin käyttöön sellaiset osa-alueet, jotka katsottiin olevan Nuorten 
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taidetyöpajan työpajavalmennuksen kannalta oleellisia käyttää. Perustietojen sisältö 

on esitelty kuviossa 22.  

 

Kuvio 22. Perustietojen sisältö 

Perustiedot osa-alueen käyttö hajaantuu valmennuksen eri vaiheisiin. VAT-

järjestelmän käytön prosessikuvauksessa on tarkemmin nähtävissä perustiedot osa-

alueen käyttöä.  

Kuntoutussuunnitelma 

Kuntoutussuunnitelma osa-alueen sisältö muodostettiin VAT-järjestelmän käytön 

suunnittelun ja kehittämisen työvaiheessa. Kuntoutussuunnitelma osa-alueen sisäl-

lön muokkaus oli muihin VAT-järjestelmän osa-alueisiin nähden helpommin toteutet-

tavissa, koska osa-alueen tekstikenttiä voitiin muokata. Kuntoutussuunnitelman sisäl-

töön valittiin Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennuksen kannalta oleellisin ja tar-

peellisin sisältö. Kuviossa 23 on esitelty kuntoutussuunnitelma osa-alueen sisältö.  
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Kuvio 23. Kuntoutussuunnitelman sisältö 

Kuntoutussuunnitelma osa-aluetta käytetään koko valmennusprosessin ajan. Asiak-

kaan tiedot välilehdelle kirjataan tiedot valmennuksen alussa. Tavoitteet ja väliarviot-

välilehdille tuotetaan reaaliaikaista tietoa valmentautujan valmennusprosessista. Yh-

teenvedot-välilehteä hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan raportointiin. Yh-

teenvedon sisältö on muokattu mahdollisimman yleiselle tasolle ja raportin otsikko 

on vapaasti muokattavissa, joka mahdollistaa yhteenvedon käyttämisen myös muu-

hun työpajavalmennuksen raportointiin. VAT-järjestelmän käytön prosessikuvauk-

sessa on tarkemmin nähtävissä kuntoutussuunnitelma osa-alueen käyttöä. 

Toimintakyvyn arvioinnin työkalu 

VAT-järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen työvaiheessa toimintakyvyn 

arvioinnin työkalun käyttöä ja sisältöä lähdettiin toteuttamaan valmiin osoitinryhmän 
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käytöllä. Varsin pian VAT-järjestelmän käyttöönoton jälkeen, työntekijöiltä tuli toi-

vetta työkalun kehittämiselle. Työntekijät olivat havainneet työkalun käytössä haas-

teita, suurimpina ongelmina nähtiin valmentautujien näkökulmasta kyselyn pituus ja 

kysymysten kieliasu. Työpajavalmentajat halusivat työkaluun muutosta, jotta se voisi 

palvella paremmin työvälineenä.   

Muutosta lähdettiin toteuttamaan kolmen henkilön työryhmällä VAT-järjestelmän 

käyttöönoton ja soveltamisen työvaiheessa. Työryhmä perehtyi VAT-järjestelmän 

osoittimiin ja valitsi niistä 26 kysymystä Nuorten taidetyöpajan uuteen osoitinryh-

mään. Osoittimien valinnassa pyrittiin valitsemaan sellaisia kysymyksiä, jotka palvele-

vat sekä arjentaitopajojen että työelämäpajojen valmennuksen tarvetta. Kysymysten 

valintaan vaikuttivat näkökulmina Ilmarisen työkykytalo-malli sekä CMOP-E 

toimintakyvyn teoriamalli. 

Osoittimien skaalausta muutettiin yhdeksän portaisesta skaalauksesta karsimalla vas-

tausvaihtoehdoiksi +3 merkittävästi edistävä tekijä, +1 lievästi edistävä tekijä, 0 ei ra-

joitetta, -1 lievä rajoite ja -3 merkittävä rajoite. Muutoksia tehtiin myös osoittimien ja 

tarkenteiden teksteihin. Sana kuntoutus korvattiin sanalla valmennus, sana esimies 

korvattiin sanalla pajan ohjaaja ja työpaikkaa ja työtehtäviä kuvaaviin osoittimiin ja 

tarkenteisiin lisättiin selvennykseksi, että työksi ja työtehtäviksi luetaan työpajaym-

päristössä tapahtuva toiminta. 

Liitteessä 8 on esitelty Nuorten taidetyöpajan osoitinryhmän kysymykset (liite 8.) ja 

kuviossa 24 on nähtävillä yhden kysymyksen tarkenteet.   
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Kuvio 24. Nuorten taidetyöpajan itsearvioinnin kysymys ja tarkenteet. 

VAT-järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen työvaiheessa toimintakyvyn 

arvioinnin työkalun käyttöä suositeltiin käytettäväksi kolmen kuukauden valmennuk-

sen aikana kolme kertaa; valmennuksen alussa, puolessavälissä ja valmennuksen lo-

pussa. Pajaohjaajien havainnointia suositeltiin käytettäväksi valmennuksen puolivä-

lissä. Pajakohtaisen ohjauksen kautta kehittäjä pääsi konkreettisesti seuraamaan työ-

kalun käyttöä. Kehittämistyön aikana huomattiin, että valmentajien tarve työkalun 

käytölle oli vaihteleva. Yleinen palaute valmentajilta oli, että työkalu on raskas ja tar-

peeton käyttää kolme kertaa kolmen kuukauden valmennusjakson aikana. Osa val-

mentajista oli alkanut käyttää toimintakyvyn arvioinnin työkalua valmennuksen 

alussa ja lopussa, osa taas käytti työkalua valmennuksen alussa ja puolessavälissä. 

Valmentajien havainnoinnin toteutus oli myös vaihtelevaa. Valmentajilla oli käytössä 

myös muita työkaluja, joita he halusivat jatkossa käyttää.  Toimintakyvyn arvioinnin 

työkalun käyttöön ei löytynyt yhteneväistä tapaa ja työntekijöille annettiin vapaa 

mahdollisuus käyttää ja soveltaa työkalua haluamallaan tavalla.   

Työmaapäiväkirja ja arkisto 

Työmaapäiväkirja ja arkisto osa-alueiden sisältö ja käyttö suunniteltiin VAT-

järjestelmän käytön suunnittelun ja kehittämisen työvaiheessa. Näiden osa-alueiden 
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sisältöön ja käyttöön ei tehty muutoksia kehittämistyön myöhemmissä vaiheissa. 

Työmaapäiväkirjaan työpajavalmentajat merkitsevät reaaliajassa valmentautujien 

läsnäolotiedot sekä voivat halutessaan merkitä muita valmennuksen kannalta oleelli-

sia tietoja. Näitä tietoja voi olla muun muassa tieto työssä suoriutumisesta, myöhäs-

tymisistä tai poissaoloilmoituksista. Työmaapäiväkirjan tiedoista on tulostettavissa 

erilaisia raportteja, joita voidaan laatia asiakaskohtaisesti, pajakohtaisesti sekä eri-

laisten palveluiden mukaan.  

VAT-järjestelmän arkistoa voidaan käyttää tarvittavien asiakirjojen talletukseen. Ar-

kistossa asiakirjat säilyvät, vaikka valmentautujan henkilötiedot poistetaan järjestel-

mästä. Nuorten taidetyöpajalla arkistoitavia dokumentteja ovat: työtodistus, osaa-

mistodistus, osallistumistodistus ja Avartti-todistus. Työpajavalmentaja tallentaa 

omien asiakkaiden dokumentit arkistoon valmennusjakson päätyttyä.    

VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus  

Kehittämistyössä on toteutettu VAT-järjestelmän käyttöönotto ja VAT-järjestelmän 

sisältöä on kehitetty vastaamaan Nuorten taidetyöpajan tarpeita. VAT-järjestelmän 

kehittämistyötä on tehty koko työyhteisön kanssa ja kehittämistyön aikana VAT-

järjestelmän käyttö vakiintui osaksi Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennusta. Ke-

hittämistyön tuloksena tapahtui muutosta, yhtenäistämistä ja kehitystä Nuorten tai-

detyöpajan työpajavalmennuksessa. Kehittämistyön pohjalta tavoitteena oli muodos-

taa VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus, jonka avulla voidaan havainnollistaa 

VAT-järjestelmän eri osa-alueiden käyttöä Nuorten taidetyöpajalla. 

VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus (liite 9.) etenee valmennuksen vaiheiden 

mukaisesti. Siinä on nähtävissä VAT-järjestelmän käyttöön liittyvät tehtävät ja kir-

jaukset. Joissakin kohdissa mainitaan - jos pajan käytäntö, joka tarkoittaa, ettei niissä 

asioissa ole sovittu yhteneväistä toimintatapaa.  

VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus tuo esille VAT-järjestelmän käytön lisäksi 

myös Nuorten taidetyöpajan valmennusprosessia. Työpajatoiminta on tarkoitettu 

siirtymävaiheen palveluksi, jonka aikana tuetaan nuorta kohti koulutusta, työelämää 

tai muuta paremmin vastaavaa palvelua. Valmennusprosessi pitää sisällään työpaja-

valmennukseen oleellisesti kuuluvat asiat kuten kirjallisen suunnitelman, toiminnan, 
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arvioinnin sekä jatkosuunnitelman. (Työpajapedagogiikka 2013) Nuorten taidetyöpa-

jan VAT-järjestelmän käytön prosessikuvauksesta on löydettävissä valmennusproses-

sin mukainen toiminta.  

8 Kehittämistyön arviointi ja pohdinta 

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Jyväskylän kaupungin Nuorten tai-

detyöpajan työpajavalmennusta VAT-järjestelmän käyttöönoton ja järjestelmän sisäl-

lön kehittämisen kautta. Kehittämistyön tavoitteena oli toteuttaa VAT-järjestelmän 

käyttöönotto sekä kehittää VAT-järjestelmän sisältöä ja käyttöä vastaamaan Nuorten 

taidetyöpajan työpajavalmennuksen tarpeita.  Kehittämistyössä paneuduttiin VAT-

järjestelmän sisällön muokkaukseen ja kehittämiseen sekä käytettävien osa-alueiden 

valintaan. Kehittämistyön kehittämistehtäviä olivat: 

1. Kehittävän työntutkimuksen lähestymistavalla toteuttaa VAT-järjestelmän käyt-

töönotto ja kehittää järjestelmän käyttöä yhteistyössä koko työyhteisön kanssa.  

2. Vakiinnuttaa VAT-järjestelmän käyttö osaksi Nuorten taidetyöpajan työpajaval-

mennusta. 

3. Muodostaa kehittämistyön pohjalta VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus.  

8.1 Kehittämistyön onnistumisen arviointi 

Kehittämistyön lähestymistapana käytettiin kehittävää työntutkimusta. Kehittämis-

työssä oli havaittavissa kehittävän työntutkimuksen mukaista toimintaa. Kehittämis-

työn kohdentuminen VAT-järjestelmän sisällön muokkaukseen ja käytön suunnitte-

luun antoi reunaehtoja toiminnalle, jotka omalla tavallaan rajoitti kehittämistyötä, 

mutta toisaalta myös pakotti kohdentamaan työn jo olemassa oleviin valmennuksen 

osa-alueisiin ja sen laadulliseen muutokseen. Kehittävälle työntutkimukselle ominai-

nen osallistava tutkimusote ja työyhteisön osallisuus jäivät tässä kehittämistyössä 

hieman etäiseksi. Työyhteisön osallisuutta kehittämiseen pystyttiin lisäämään kehit-

tämistiimin käytöllä ja pajakohtaisen ohjauksen kautta. Kehittämistiimin ja työyhtei-

sön sitoutuminen ja sitouttaminen kehittämistoimintaan olisi kuitenkin pitänyt onnis-

tua paremmin, jotta voisimme puhua kehittävälle työntutkimukselle ominaisesta 
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koulutusprosessista, jossa käytännön tasoiset havainnot luovat vaatimuksen uuden 

toimintamallin muodostamiselle. Kehittävän työntutkimuksen kokonaisvaltaisen op-

pimisprosessin näkökulmasta katsottuna, kehittämistyössä olisi ollut tarkoituksenmu-

kaista järjestää lisää työ- ja toimintakykyyn, ICF:ään ja kirjaamiseen liittyvää koulu-

tusta, joka olisi tukenut ja lisännyt työyhteisön osaamista ja olisi voinut vaikuttaa 

myös kehitystyön sisältöön ja onnistumiseen.  

Kehittämistyön aikana esiintyi muutosvastarintaa, joka käytännössä näkyi siinä, ettei-

vät työpajavalmentajat sitoutuneet VAT-järjestelmän käyttöönottoon ja käyttämi-

seen. Kehittämistyön paikalle jumittumiseen ja muutosvastarintaan puututtiin inter-

vention avulla. Kehittämistyön onnistumisen kannalta olisi ollut tarkoituksenmu-

kaista tunnistaa paremmin muutosvastarinnan eri tasoja ja vastata niihin kehittäjän 

ohjauksen tai esimiesten suositusten kautta. Mattilan (2011, 21) mukaan muutosvas-

tarinnasta voidaan erottaa kolme eri tasoa: ei halua, ei taitoa ja ei tietoa. Näihin ta-

soihin voidaan vastata tehostamalla viestintää, perustelemalla paremmin muutosta, 

järjestämällä tarvittavaa koulutusta ja ohjausta sekä kannustamalla työntekijöitä ja 

toistamalla edellä mainittuja toimenpiteitä tarvittaessa uudestaan. Tässä kehittämis-

työssä kehittäjä olisi voinut toteuttaa aktiivisemmin VAT-järjestelmän käyttöönot-

toon ja käyttöön liittyvää viestintää sekä perustella työntekijöille aika-ajoin tarkem-

min järjestelmän käytön hyötyjä.  

Kehittämismenetelmänä kehittävä työntutkimus on lähellä toimintatutkimusta. Toi-

mintatutkimuksessa päämääränä on organisaation kehitys, johon pyritään vaikutta-

maan toimintatapojen muutoksen kautta (Toimintatutkimus 2019). Tämän kehittä-

mistyön nelivaiheinen prosessi mukaili ekspansiivista oppimissyklin mallia. Kehittä-

mistyön prosessissa oli paljon samankaltaisuutta PDCA (Plan, Do, Chech, Act) klassi-

sen ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen mallin kanssa (Laatuakatemia 2010). Tätä 

niin sanottua jatkuvan parantamisen kehää olisi voinut käyttää myös tämän kehittä-

mistyön kehittämismenetelmänä ja kehittämistyön vaiheistuksen pohjana. PDCA-

kehä perustuu laatuajatteluun, jossa pyrkimyksenä on suunnittelun, toteutuksen, 

seurannan ja arvioinnin kautta toteuttaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Sykliä 

toteutetaan jatkuvasti, joka pakottaa organisaatiota kehittämään toimintaansa her-

keämättä, jolloin laatuajattelun näkökulma korostuu. (Mattila, 2017.)  Laatuajattelun 
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näkökulmasta PDCA-kehän käyttäminen tämän kehittämistyön kehittämismenetel-

mänä olisi varmasti ollut hyvä ja toimiva lähestymistapa. 

Kehittämistyön dokumentointina on käytetty muistioita, kehittäjän päiväkirjaa, 

SWOT-analyysia, interventiota ja kyselyä. Kehittämistyössä käytetyt dokumentointi-

tavat olivat tarkoituksenmukaisia ja niiden avulla pystyttiin tuottamaan kehitystyön 

kannalta oleellista tietoa, joka vaikutti kehittämistyön suunnitteluun ja käytännön to-

teutukseen. Dokumentointi tuki kertovaa raportointia ja lisäsi kehittämistyön tulos-

ten luotettavuutta. 

VAT-järjestelmän käyttö on yhtenäistänyt Nuorten taidetyöpajan valmennusproses-

sia ja lisännyt sen läpinäkyvyyttä. Toimintakyvyn arvioinnin työkalun käyttö on lisän-

nyt Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennuksessa tapahtuvaa toimintakyvyn arvi-

ointia ja havainnointia. Toimintakyvyn arvioinnin työkalulla tuotettu tieto on käytet-

tävissä ICF-muodossa, joka lisää tiedon hyödynnettävyyttä monialaisessa yhteis-

työssä. ICF:n mukainen toimintakykytieto nostaa Nuorten taidetyöpajan valmennuk-

sen arvoa ja osoittaa Nuorten taidetyöpajan toiminnan vastaavan yleistä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kehitystä, jossa ICF-tieto ja sen hyödynnettävyys ovat vahvasti 

esillä ja sen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti.  

VAT-järjestelmän käytön prosessikuvauksen kautta Nuorten taidetyöpajan työpaja-

valmennuksesta voidaan tunnistaa ja nostaa esiin työpajapedagogiikan mukainen val-

mennusprosessi, johon kuuluu muun muassa valmennussuunnitelma, suunnitelmalli-

nen työtoiminta ja arviointi sekä kirjallinen jatkosuunnitelma (Työpajapedagogiikka 

2013, 8). VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus tuo esille entistä paremmin Nuor-

ten taidetyöpajan työpajatoiminnan yksilövalmennuksen. VAT-järjestelmän käyttö on 

lisännyt Nuorten taidetyöpajan tiedonhallintaa ja VAT-järjestelmän käytön kautta 

Nuorten taidetyöpaja pystyy vastaamaan entistä paremmin Nuorisolain (1285/2016) 

mukaiseen säädökseen nuorten tietojen käsittelystä työpajatoiminnassa. VAT-

järjestelmän kautta tapahtuva tiedonhallinta ottaa huomioon ja vastaa myös muihin 

tietojen käsittelyä ohjaaviin lakeihin. 

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää laajasti työpajatoiminnan kehittämisessä. 

VAT-järjestelmän sisällön ja käytön suunnittelu pyrkii vastaamaan työpaikan tarpeita 
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ja voi antaa esimerkkiä samassa tilanteessa oleville työpajatoimijoille. Uuden tietojär-

jestelmän käyttöönoton ja kehittämisen kuvaus antaa näkökulmaa vastaavissa tilan-

teissa toimimisesta erilaisille organisaatioille. Jyväskylän kaupungin työllisyyspalve-

luilta, Sovatek-säätiöltä ja Jyväskylän katulähetys ry:ltä saatu positiivinen palaute 

VAT-järjestelmän käyttöönotosta, sisällön muokkauksesta ja käytöstä on antanut hy-

vän näkökulman vertaistoimijoilta kehittämistyöstä ja sen tulosten hyödynnettävyy-

destä. Kehittämistyö antaa laajasti näkökulmaa työpajatoiminnan valmennusproses-

sin kehittämiseen, työ- ja toimintakyvyn havainnointiin ja arviointiin, työpajatoimin-

nan laadun ja vaikuttavuuden näkökulman huomioimiseen, tiedonhallintaan sekä tie-

don hyödyntämiseen oman toiminnan kehittämisessä. 

Kehittämistyöllä pystyttiin vastaamaan sille asetettuun tarkoitukseen ja tavoittee-

seen sekä kehittämistyön kehittämistehtäviin. Kehittämistyössä kehitettiin Nuorten 

taidetyöpajan työpajavalmennusta VAT-järjestelmän käyttöönoton ja järjestelmän si-

sällön kehittämisen kautta. Kehittämistyössä toteutettiin VAT-järjestelmän käyttöön-

otto ja VAT-järjestelmän sisältöä ja käyttöä kehitettiin vastaamaan Nuorten taidetyö-

pajan työpajavalmennuksen tarpeita. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä koko 

työyhteisön kanssa. Kehittämistyön kautta VAT-järjestelmän käyttö vakiinnutettiin 

osaksi Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennusta ja kehittämistyön pohjalta tuotet-

tiin VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus. Kehittämistyö mukaili kehittävän työn-

tutkimuksen lähestymistapaa ja lopputuloksena oli ekspansiiviselle oppimiselle omi-

nainen toimintajärjestelmän laadullinen muutos.  

8.2 Kehittämistyön luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) mukaan ”tieteellinen tutkimus voi olla 

eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus 

on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla”. Hyvän tieteellisen 

käytännön pohjalta toteutetussa tutkimustyössä noudatetaan tiedeyhteisön tunnis-

tamia lähestymistapoja esimerkiksi, totuudenmukaisuutta, tarkkuutta ja huolelli-

suutta tutkimustyön eri vaiheissa. (Mts. 2019) 
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Tässä kehittämistyössä on huomioitu tieteellisen tutkimuksen periaatteita. Kehittä-

mistyö on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu hyvän tieteellisen käytännön mukai-

sesti. Kehittämistyön tiedonhankintaan, dokumentointiin ja arviointiin on sovellettu 

tieteellisen tutkimuksen normin mukaisia menetelmiä. Kehittämistyön teoriataustan 

esittämisessä kunnioitetaan lähdeaineistoa asianmukaisilla viittauksilla, kehittämis-

työlle on hankittu asiaan kuuluvat tutkimusluvat ja kehittämistyön sisäiset roolit, vas-

tuut ja velvollisuudet on sovittu etukäteen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2019.)  

Engeströmin (1995, 125-129) mukaan kehittäjällä on kolmoisrooli kehittävän työn 

tutkimuksessa. Kehittäjä toimii aktiivisena tapahtumiin puuttujana, niiden tallenta-

jana ja kriittisenä erittelijänä sekä omien tekojensa ja tulkintojensa refleksiivisenä ar-

vioijana. Tässä kehittämistyössä kehittäjän rooli on ollut aktiivinen. Kehittäjä on toi-

minut mukana kehitystyön suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hän on vastannut ke-

hittämistyön tiedonkeruusta ja dokumentoinnista. Kehittäjän kokoamaa tietoa on 

analysoitu yhteistyössä kehittämistiimin ja esimiesten kanssa, lisäksi kehittäjä on itse 

reflektoinut kehittämistyötä. Kehittämistyössä kehittämistiimi ja esimiehet ovat sää-

delleet kehittämistyön etenemistä, kehittäjä on kuitenkin ollut merkittävässä roolissa 

prosessin etenemisen varmistamisessa sekä kehittämistyön sisällön tuottamisessa. 

Kehittämistyön luotettavuutta olisi lisännyt useamman kehittäjän työpanos, jolloin 

tapahtumien tallentamiseen ja erittelyyn sekä tekojen ja tulkintojen reflektointiin 

olisi tullut laajempi näkökulma.  

Kehittävässä työntutkimuksessa kehittäjä on usein työyhteisön jäsen ja hänen on ky-

ettävä ottamaan tasapuolisesti huomioon kehittämisprosessiin osallistuvien näke-

myksiä, jotta kehittämisprosessista ja lopullisesta raportoinnista tulee luotettava ja 

rehellinen. Kehittävän työntutkimuksen tuloksien vaarana on, että lopullisesta rapor-

toinnista tulee kehittäjän näkökulmasta syntynyt analysointi. (Engeström 2004, 126.) 

Tässä kehittämistyössä kehittäjä on ollut tietoinen omasta roolistaan. Kehittämistyön 

aikana kehittäjä toimi Nuorten taidetyöpajalla etsivän työn ohjaajana. Kehittäjällä oli 

työnsä puolesta tiivis kontakti pajan toimintaan, joka edesauttoi työntekijöiden suh-

tautumista kehittäjän toimintaan. Kehittäjän asiantuntijuuteen ja kehittämisproses-

sin hallintaan luotettiin ja kehittäjä koki myös itse olevansa kykeneväinen kehittämis-

työn suunnitteluun, käytännön toteutukseen ja raportointiin.  
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Tämän kehittämistyön eteneminen ja raportointi on toteutettu totuudenmukaisesti. 

Kehittäjällä on ollut kehittämistyön aikana erineviä näkemyksiä kehittämistyön osa-

alueita ja kehittämissuunnista kehittämistiimin, esimiesten ja työyhteisön kanssa. Ke-

hittäjän erinevät näkemykset eivät ole vaikuttaneet kehittämistyön toteutukseen ja 

tuloksiin. Kehittämistyö on toteutettu Nuorten taidetyöpajan tarpeiden näkökul-

masta, johon on vaikuttanut suurelta osin kehittämistiimin toiminta ja työyhteisön 

osallisuus. Nämä seikat lisäävät kehitystyön tulosten luotettavuutta.  

Toikon ja Rantasen (2009, 124) mukaan yksi kehittämistoiminnan luotettavuuden kri-

teeri on toimijoiden sitoutuminen. Kehittävä työntutkimus on sosiaalinen prosessi, 

jossa kehittäjä osallistuu toimintaan ja työyhteisö osallistuu kehittämiseen. Tässä ke-

hittämistyössä työntekijöiden osallistuminen kehittämistyöhön on mahdollistettu 

työntekijöistä koostuneen kehittämistiimin kautta sekä työyhteisön palavereiden ja 

kehittämispäivien muodossa. Työntekijöiden osallisuutta kehittämistyöhön lisäsi 

VAT-järjestelmän pajakohtainen ohjaus, jonka kautta yksittäiset työntekijät saivat 

omia näkemyksiään ja ajatuksiaan kuuluviin. Toimijoiden ja kehittäjän sitoutuminen 

kehittämistyöhön vaikuttaa kehittämisprosessin luotettavuuteen (Mts. 124).  

Toikon ja Rantasen (2009, 212) mukaan kehittämistoiminnassa luotettavuutta voi-

daan tarkastella myös käyttökelpoisuuden näkökulmasta.  Tämän kehittämistyön tu-

loksena on VAT-järjestelmän sisällön kehittäminen vastaamaan Nuorten taidetyöpa-

jan tarpeita sekä VAT-järjestelmän käytön vakiinnuttaminen osaksi Nuorten taidetyö-

pajan työpajavalmennusta. Kehittämistyön arvioinnissa työntekijöiden näkemyksen 

mukaan VAT-järjestelmän vastaavuus Nuorten taidetyöpajan tarpeisiin oli tyydyttävä, 

kokonaisarvio kehittämistyön onnistumisesta arvioitiin hyväksi. Kehittämistyön 

kautta VAT-järjestelmän käyttö vakiintui osaksi Nuorten taidetyöpajan työpajaval-

mennusta. Kehittämistyön käyttökelpoisuuden arvoa lisää mielestäni Jyväskylän kau-

pungin työllisyyspalveluilta, Sovatek-säätiöltä ja Jyväskylän Katulähetys ry:ltä saatu 

palaute. Palautteessa Nuorten taidetyöpajalla tehty VAT-järjestelmän sisällön muok-

kaus ja järjestelmän käyttö nähtiin hyvänä ja toimivana asiana. Vertailupohjaa eri toi-

mijoiden VAT-järjestelmien käyttöön toi Jyväskylän Katulähetys ry:n ja Sovatek-sää-

tiön VAT-järjestelmä käyttöönottohanke, jossa niin ikään oli panostettu järjestelmän 

käyttöönottoon ja työntekijöiden kouluttamiseen.  
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8.3 Kehittämisehdotukset jatkossa 

Kehittämistyön päätarkoituksena on ollut uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ja 

soveltaminen haluttuun käyttöön. Uuden tietojärjestelmän parissa tehty kehittämis-

työ on tuonut esiin konkreettisia näkökulmia ja tarpeita tiedon keräämiseen, tiedon 

hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen. Työpajatoiminnan valmennuspalvelut, pal-

veluprosessit, sidosryhmien tarpeet ja tiedonsiirto luovat oman monimuotoisen ja 

haasteellisen kentän työpajatoiminnassa tarvittaville tietojärjestelmille ja niiden käy-

tölle. (Sundvall 2015, 5,16-18.) 

Nuorten taidetyöpajan näkökulmasta katsottuna VAT-järjestelmän käyttöönotto ja 

käyttäminen merkitsivät valmennuspalveluissa tapahtunutta laadullista muutosta. 

VAT-järjestelmän käyttö on lisännyt toiminnan dokumentointia, joka tekee työpajan 

toiminnasta läpinäkyvää. Toimintakyvyn arvioinnin työkalulla tuotettu tieto lisää tie-

toa asiakkaan työ- ja toimintakyvystä ja sen avulla pystytään ilmentämään valmen-

nuksen aikana asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta. VAT-järjestelmän 

käytön avulla voidaan tuoda esille työpajatoiminnan vaikuttavuutta lähinnä asiakas-

kohtaisesti ja tieto on hyödynnettävissä monialaisessa yhteistyössä, palveluohjauk-

sessa ja valmennuksen raportoinnissa. Työpajatoiminnan laadullisen vaikuttavuuden 

mittaaminen ja ilmentäminen VAT-järjestelmästä saatavalla tiedolla ei ole riittävän 

monipuolista ja useat työpajat käyttävät tähän tarpeeseen lisäksi Sovari-sosiaalisen 

vahvistumisen mittaria. Toimintakyvyn arvioinnin työkalu toimii tämän kehittämis-

työn näkökulmasta katsottuna parhaiten asiakaskäytössä, johon se tuntuu olevan en-

sisijaisesti myös kehitetty. 

Nuorten taidetyöpajan on syytä jatkossa keskittyä VAT-järjestelmän käytön kehittä-

misessä toimintakyvyn arvioinnin työkalun jatkokehittämiseen, esimiesten tekemän 

käytön seurantaan, pääkäyttäjien toimintaan sekä VAT-järjestelmän käytön ohjauk-

sen ja ohjaukseen liittyvän materiaalin päivitykseen. Nuorten taidetyöpajalla VAT-

järjestelmän käytön jatkokehittämisessä on suositeltavaa tuoda esille valmentautu-

jien näkemystä. Asiakaskeskeinen kehittäminen olisi toimivinta ja tarpeellisista toi-

mintakyvyn arvioinnin työkalun kehityksessä, koska se on VAT-järjestelmän osa-alu-

eista suoraan valmentautujasidonnainen.  
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Toimintakyvyn arvioinnin työkalun käyttömahdollisuudet avautuvat työntekijöille 

käytön kautta. Aktiivinen käyttö lisää työntekijöiden valmiuksia soveltaa työkalun 

käyttöä myös asiakaskohtaisella tasolla, mikä lisää toimintakyvyn arviointia ja tulos-

ten hyödyntämistä valmennuksen eri vaiheissa. Toimintakyvyn arvioinnin työkalun 

käytössä arjentaitopajojen ja työelämäpajojen olisi tarkoituksenmukaista luoda jat-

kossa omat osoitinryhmät. Arjentaitopajojen painotus elämänhallinnan tukemisessa 

ja työelämäpajojen valmennuksen suunta työelämätaitojen vahvistamisessa ja osaa-

misen lisäämisessä luovat erilaiset tarpeet myös toimintakyvyn arvioinnille ja havain-

noinnille, johon pystyttäisiin vastaamaan parhaiten omien osoitinryhmien muodosta-

misen kautta.  

VAT-järjestelmän yhdessä sovittu ja suunniteltu käyttäminen vaatii Nuorten taidetyö-

pajalla jatkossa käytön seurannan. Käytön seuranta suunniteltiin kehittämistyön jäl-

keisen toiminnan suunnittelussa esimiesten tehtäväksi. Esimiehillä on käytön seuran-

nan kautta mahdollisuus varmistaa järjestelmän käytön aktiivisuus ja antaa työnteki-

jöille henkilökohtaista palautetta järjestelmän käytöstä. Kehittämistyön aikana ha-

vaittu haaste VAT-järjestelmän yhteneväisestä käytöstä lisää entisestään käytön seu-

rannan tarvetta. VAT-järjestelmän käytön seuranta antaa esimiehille käytännönlä-

heistä tietoa Nuorten taidetyöpajan työpajavalmennuksesta. Tätä tietoa esimiehet 

voivat käyttää työpajatoiminnan ja palveluiden kehittämisessä sekä työntekijöiden 

tukemisessa ja ohjauksessa.  

Työntekijöistä koostuvat VAT-järjestelmän pääkäyttäjät tarvitsevat toiminnan ylläpi-

toon ja jatkokehittämiseen työaikaa. Pääkäyttäjän työtehtäviä ovat VAT-

järjestelmään liittyvien tietojen päivitys, tilastointien koonti ja lähetys, yhteenvetojen 

tekeminen sekä työntekijöiden ohjaus ja perehdytys.  

Nuorten taidetyöpajan toiminnan kehittämisen suuntana tulevaisuudessa tulisi olla 

vahvempi tiedolla johtaminen. VAT-järjestelmän kautta käytettävissä olevaa määräl-

listä ja laadullista tietoa voidaan käyttää entistä tehokkaammin tavoitteiden asetta-

misessa, palveluiden kehittämisessä ja toiminnan markkinoinnissa.  

Kyselyn kautta tehdyssä arvioinnissa VAT-järjestelmä sai kritiikkiä teknisestä toimi-

vuudestaan, visuaalisuudestaan ja vähäisistä muokkausmahdollisuuksistaan. Sa-

moista asioista on tullut palautetta koko kehittämistyön ajan ja järjestelmän käytön 
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kankeutta voidaan pitää yhtenä syynä siihen, että järjestelmän käytössä koettiin vas-

tarintaa. Kehittämistyön lopussa on palautettu kootusti Nuorten taidetyöpajan hen-

kilökunnan VAT-järjestelmään liittyviä kehittämisehdotuksia Kumppaniksi ry:lle. 

Sundvall (2015, 31) on tuonut esille tutkimuksessaan tiedonhallinnan nyky- ja tavoi-

tetilasta työpajakentällä samansuuntaisia haasteita VAT-järjestelmän käytöstä. Tutki-

muksessa mukana olleet VAT-järjestelmää käyttäneet työpajat toivat esille haasteena 

VAT-järjestelmän käytön kankeuden ja toimintakyvyn arvioinnin työkalun vahvan 

kuntoutuskeskeisyyden. Asiakaspalautteen ja tutkimuksien pohjalta Kumppaniksi ry:n 

on mahdollista ja tarkoituksenmukaista kehittää VAT-järjestelmää. VAT-järjestelmän 

kehittäminen voi lisätä järjestelmän arvoa ja luotettavuutta sekä parantaisi sen kil-

pailuasemaa työpajatoiminnassa käytettävien kaupallisten tietojärjestelmien keskuu-

dessa.  

Kehittämistyön eri työvaiheissa nousi esille VAT-järjestelmään liittyvien materiaalien 

päivitystarve.  Tässä opinnäytetyössä käytetty teoriatieto VAT-järjestelmästä perus-

tuu Kumppaniksi ry:n erilaisiin julkaisuihin ja ohjeisiin, joissa on havaittavissa puut-

teita päivitys- ja tekijätiedoissa. Järjestelmän sisältämässä itseopiskelumateriaalissa 

on havaittavissa, ettei niitä ei ole päivitetty vastaamaan VAT-järjestelmässä tehtyjä 

päivityksiä. VAT-järjestelmän käyttäjänä toimintakyvyn arvioinnin työkalun kankea 

kieliasu on herättänyt myös ajatuksia päivityksen tarpeesta. Kaupallisen tietojärjes-

telmän taustamateriaalien tulisi olla tarkoituksenmukaisia ja ajan tasalla. Kehityseh-

dotuksena Kumppaniksi ry:lle on taustamateriaalien uudistaminen ja päivitys.  
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Liitteet 

Liite 1. Nuorten taidetyöpajan pajojen sisällöt 
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Liite 2. Toimintakykykuvaus 

 

VAT-järjestelmän toimintakyvyn arvioinnin työkalulla toteutettu toimintakykykuvaus 

asiakkaan toimintakyvystä ja valmentajan havainnoista. 
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Liite 3. Pajakuvaus 
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Liite 4. Kooste SWOT-analyysin vastauksista 

 

VAHVUUDET 

Asiakas 

o Itsearvioinnin kautta nuori saa palautetta työpajavalmentajilta 
o Nuori saa konkreettista materiaalia omasta tilanteestaan, grafiikka konkretisoi nuoren tilan-

netta näkyvään muotoon 
o Tietojen jatkokäyttö nuorten jatkosuunnitelmissa 
o Asiakas saa parempaa ohjausta, osataan ehkä ohjata oikeanlaisen avun piiriin 

 

Työntekijä 

o Tiedon koonti helpottuu: tieto löytyy samasta paikasta, voi vähentää työajan käyttöä, rapor-
toinnin helppous, muistin tuki, hyödynnettävissä myös myöhemmin 

o Toimii hyvin puheeksi oton tukena 
o Tasapuolisuus/tasavertaisuus työssä ja suhteessa asiakkaaseen 
o Yksilövalmentajien ja työvalmentajien yhteistyö tiivistyy 
o Perusteellinen läpileikkaus asiakkaan profiilista 
o Järjestelmä ja sen käyttö on systemaattinen ja selkeä  
o Mahdollistaa sisällöltään tarkemman nuoren toiminnan seuraamisen – tavoitteiden ja niiden 

toteutumisen seurannan  
 

Työyhteisö 

o Tiedon kerääminen ja siirto työyhteisön sisällä helpottuu 
o Selkeä ja yhdenmukainen arviointijärjestelmä 
o Toiminta ja kehittyminen näkyväksi 
o Yhteneväinen raportointi ja yhteenvedot koko organisaatiolla 
o Tärkeä osa henkilöstöstrategiaa -> kehittää sitä 
o Selkeyttää työtapoja sekä yhtenäistää niitä 
o Työn näkyvyys lisääntyy  

 

Muut tahot 

o Rahoittajalle perustelu työstä 
o Toiminta ja kehittyminen näkyväksi 
o Auttaa pitkäjänteisessä työssä ja moniammatillisessa yhteistyössä  
o ICF-kieli on yhteinen 

 
 
 
 

HEIKKOUDET 

Asiakas 

o Diagnostinen kieli 
 

Työntekijä 

o Ei tarpeeksi selkeä, kankea ja vaikea, osaako käyttää järjestelmää 
o Tekniikka ja tekniikan käyttäjän taidot pettävät/ei riitä 
o Vaikeaa päivittäiseen käyttöön, koska ei ole päivittäin työkoneen ääressä 
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o Työaika: Paljonko vaatii työaikaa, vaatii uusia työaikajärjestelyjä, uuden oppiminen vie aina 
oman aikansa, päivittäinen raportointi tuntuu aika raskaalta, ei ole aikaa istua työpisteellä 

o Paljon kirjaamista, ei kiinnostusta kirjaamiseen 
o Motivaatio käyttämiseen 

 
Työyhteisö 

o Teemapajoilla olevien nuorten raportoinnin vaikeus  
o Huonot työtilat asiakkaan kanssa tehdä työtä koneella 
o Liian paljon raportoitavia asioita, raportoitavat asiat eivät osin oleellisia nttp:lla 

 
Muut tahot/asiat 

 

MAHDOLLISUUDET 

Asiakas 

o Tekee näkyväksi nuorelle kuntoutuksen tilan, tarpeen ja vaikutuksen ->  tukee ja kehittää 
nuorta, selkeyttää asiakkaalle omaa tilannetta -> helpottaa tavoitteiden saavuttamista, arvi-
oinnin kautta selvyys nuoren tilanteesta/haasteista, tietoa nuoren tilanteen kehittymisestä 

o Järjestelmän pitää palvella ensisijaisesti nuorta –asian tarkasteleminen ensisijaisesti nuoren 
näkökulmasta 

o Laajan tiedon kerääminen nuoresta 
o Kokonaisvaltaisempaa ohjausta 

 

Työntekijä 

o Helpottaa raportointia 
o Työ- ja yksilövalmentajan kommunikointi helpottuu  auttaa nuoren ohjauksessa 
o Tukee oleelliseen keskittymisessä -> näkyy työn tuloksissa? 
o Joi tulla ahaa-elämyksiä, mihin nuorta ohjaisi, missä erityisesti tarvitsee vahvistamista 
o Oman työn helpottuminen = asiakas saa tarvitsemansa ohjauksen/avun kun saadaan hänestä 

tarvittava tieto 
o Arkistointi – paperit varmassa ja yhdessä paikassa 

 
Työyhteisö 

o Asiakastietojen pitkäaikainen säilyttäminen 
o Laatutyö näkyväksi, hyvä työkalu laatutyöhön, pajatoiminnan laadun parantaminen 
o Jos onnistuu, ei tarvita muita kirjausjärjestelmiä 
o NTTP:n pajatoiminta ammatillistuu entisestään 
o Jos/kun järjestelmästä pystytään luomaan hyvin kevyt ja yksinkertainen versio nttp:n tarpei-

siin 
o Yksilövalmennukseen enemmän yhteneväisiä työkaluja – tehdään työtä samassa linjassa 
o Voi tehdä pajan ohjausprosessista laadukkaamman 

 

Muut tahot 

o ICF kielen käyttäminen yhtenäistää monialaisessa työssä ymmärrystäx3 
o Kehittää yhteistyötä työntekijöiden kesken 
o Yhteistyö muun verkoston kanssa -> huomioiden painoarvo, jos käytössä yhteneväiset arvi-

ointijärjestelmät 
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UHAT 
 
Asiakas 

o Itsearviointi: havainto muuttuu arvioinniksi 
o Vähentää nuoren kanssa vietettävää aikaa  
o Graafeista ei ole hyötyä kenellekään 
o Työntekijä/nuori hukkuu järjestelmään 
o Järjestelmä alkaa ohjata yv- keskusteluja, vaikka pitäisi mennä nuoren ehdoilla 
o Nuorten motivoiminen  
o Havaintojen avaaminen nuorten kanssa vaatii taitoa rehelliseen, mutta motivoivaan dialogiin 

 
Työntekijä 

o Työaika: Viekö liikaa työaikaa , Yksilövalmentajien työaika kuluu kirjaamiseen, pajan toiminta 
kärsii, kun yv ei ehdi olla mukana pajan kanssa, mistä aika kirjaamiselle, nyt jo haasteellista, ei 
riitä työaika kaikkeen ,  

o Kirjaaminen: pajajakso pelkkää kirjaamista ja arviointia, kaikki kirjaamiset ym. järjestelmien 
käytöt on poissa perustehtävästä, ei varata aikaa vatin päivittämiseen ja työmaapäiväkirjan 
täyttämiseen 

o Graafeista ei ole hyötyä kenellekään 
o Työntekijä/nuori hukkuu järjestelmään 
o Pitää opetella käyttämään Exceliä 
o Käytön oppiminen osaksi työtä 

 
Työyhteisö 

o Tieto menee vääriin käsiin, tietovuodot, tietosuoja  
o Yhteneväiset toimintatavat, käyttääkö kaikki  
o Mistä työtila, jossa voi käydä nuoren kanssa asioita läpi  
o Liian jäykkä omiin tarpeisiin 
o Joudutaan käyttämään päällekkäisiä järjestelmiä 
o Käyttöönoton haaste 
o Kaikki eivät sitoudu tai viitsi käyttää järjestelmän mahdollisuuksia – kirjataan vain pakollinen 
o Ajaa työvalmentajat ahtaalle, jos yv:t poissa pajoilta entistä enemmän  
o Henkilökunnan sitoutuminen ja yhteiset toimintatavat 

 
 
Muut tahot/asiat 
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Liite 5. Nuoret- osoitinryhmän kysymykset 

 

 

 Osoitinryhmän tulostus    

 

Osoitinryhmä: Nuoret  

 

ICF-kuv.  Otsikko  

b 1260  Ryhmässä oleminen  

b 1262  Poissaolojen ilmoittaminen  

b 1262  Työaikojen noudattaminen  

b 1262  Työohjeiden noudattaminen  

b 1262  Työpaikan järjestyksessä pitäminen  

b 1262  Työturvallisuusohjeiden noudattaminen  

b 1265  Asennoituminen omaan elämään  

b 1266  Itsensä arvostaminen  

b 1266  Luottamus osaamiseen työssä  

b 1266  Usko kykyyn vastata omasta elämästä  

b 1266  Usko omaan työllistymiseen / koulutukseen pääsyyn  

b 1301  Halu muuttaa elämäntilannetta  

b 1301  Halu työpaikan hakuun  

b 1301  Kiinnostus kouluttautumiseen  

b 1301  Motivaatio työn tekemiseen  

b 1301  Tyytyväisyys elämään  

b 1400  Keskittyminen rauhattomassa työympäristössä  

b 1522  Pelkotilat työskentelyn aikana  

b 1641  Oman työskentelyn suunnittelu  

b 1643  Työpaikalla tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen  

b 1644  Omien taitojen tunteminen  

d 1551  Oppiminen toisilta ja toisten kanssa  

d 2203  Ryhmätyötaitojen hallinta  

d 2303  Rutiinien sieto  

d 2400  Vastuun ottaminen työstä  

d 2401  Epäonnistumisen sieto työssä  

d 2401  Työstä johtuvan paineen hallinta  

d 3508  Työasioista keskustelu  

d 3508  Vapaamuotoinen keskustelu  

d 5702  Päihdekäyttö  

d 7200  Tutustuminen uuteen työtoveriin  

d 7202  Palautteen vastaanotto työstä  

d 7202  Työssä odotettavat käytöstavat  

d 7202  Työtovereiden huomioiminen työssä  

d 7203  Asiakaspalvelu  

d 7203  Työpaikan sosiaalisten sääntöjen noudattaminen  

d 7400  Suhde pajan ohjaajiin  

d 7402  Työyhteisöön sopeutuminen  
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Liite 6. Intervention palaute 
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Liite 7. Kyselylomake 
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101 
 

 

Liite 8. Nuorten taidetyöpajan osoitinryhmän kysymykset 

 

 

 Osoitinryhmän tulostus    

 

Osoitinryhmä: NTTP  

 

ICF-
kuv. 

 Otsikko  

b 1260  Ryhmässä oleminen  

b 1261  Oman käyttäytymisen arviointi  

b 1262  Työaikojen noudattaminen  

b 1263  Mielialan vaihtelut  

b 1266  Itsensä arvostaminen  

b 1266  Luottamus osaamiseen työssä (Työksi luetaan työpajaympäristössä tapahtuva toi-
minta) 

 

b 1266  Usko kykyyn vastata omasta elämästä  

b 1266  Usko omaan työllistymiseen / koulutukseen pääsyyn  

b 1300  Yleinen vireystila  

b 1301  Innokkuus uusien asioiden, töiden ja työtapojen oppimiseen  

b 1301  Motivaatio työn tekemiseen (Työksi luetaan työpajaympäristössä tapahtuva toi-
minta) 

 

b 1340  Unen määrä  

b 1400  Omaan työhön keskittyminen  

b 1521  Jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa  

b 1521  Jännittämisen vaikutus työtehtävien suorittamiseen (Työtehtäviksi luetaan työpa-
jaympäristössä tapahtuva toiminta) 

 

b 1641  Itsenäinen työskentelyn ohjaaminen  

b 1644  Omien taitojen tunteminen  

d 2203  Ryhmätyötaitojen hallinta  

d 2408  Tunnetko olosi stressaantuneeksi  

d 5702  Impulsiivisuuteni vaikutus sosiaalisiin suhteisiini  

d 5702  Päihdekäyttö  

d 7400  Suhde pajan ohjaajiin  

d 9204  Vapaa-aikana jaksaminen  

e 310  Perheeni antama tuki ja kannustus valmentautumiseeni  

e 320  Ystävieni antama tuki ja kannustus valmentautumiseeni  

e 498  Oma asenteeni valmentautumistani kohtaan  
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Liite 9. VAT-järjestelmän käytön prosessikuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


