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1 Johdanto  

 

 

Nuorten osallisuuden tukeminen on ollut 2000- ja 2010-luvuilla esillä muun mu-

assa hallitusohjelmissa (Valtioneuvosto 2017). Kuitenkin nuorten palveluissa ol-

laan samojen haasteiden edessä kuin 20 vuotta sitten (Määttä 2015). Kiinnittymi-

nen yhteiskuntaan koulutuksen, työllistymisen tai työllistymistä tukevien 

toimenpiteiden avulla voi olla vaikeaa, kun nuori kamppailee oman elämänhallin-

nan tai mielenterveysongelmien kanssa. Nuorilla on elämässään erilaisia haas-

teita, jotka vaikeuttavat koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Näiden nuor-

ten elämässä on ollut usein vaikeuksia lapsuudesta lähtien. Hyvin moni on ollut 

koulukiusattu jopa koko peruskoulun ajan. Heillä on arkuutta ja pelkoa olla ryh-

mässä ja luottaa ihmisiin. Itsetunto-ongelmat ovat yleisiä. Muun muassa nämä 

asiat vaikeuttavat elämässä eteenpäin pääsemistä. 

 

Joensuun Ohjaamo tukee alle 30-vuotiaita työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevia nuoria. Osa nuorista on tullut Ohjaamon asiakkaiksi suoraan peruskou-

lusta, mutta moni on jo suorittanut ammatillisia opintoja tai ylioppilastutkinnon. 

Usein peruskoulun jälkeinen koulutus on jäänyt kesken. Nuoret tarvitsevat rinnal-

leen välittävää aikuista. Suuren merkityksen nuorelle tuo myös turvallisessa ryh-

mässä oleminen. Koulukiusattu voi ensimmäistä kertaa elämässään päästä esi-

merkiksi Ohjaamon kautta ryhmään, jossa kokee olevansa hyväksytty omana 

itsenään. 

 

Viime vuosina nuorten palveluita on pyritty kehittämään asiakaslähtöisesti ja pal-

veluihin haetaan uusia sähköisiä käytäntöjä. Joensuun Ohjaamossa alkoi helmi-

kuussa 2018 Saumat-hanke, jossa tarjotaan alle 29-vuotiaille nuorille matalan 

kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia (Saumoja) sähköisen alustan avulla. 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tukea joensuulaisten nuorten kiinnittymistä 

työelämään ja yhteiskunnan palveluihin. Tarkoituksena oli Joensuun Ohjaamon 

asiakasprosessin, Saumojen ja sähköisen Saumat-alustan kehittäminen sekä 

alustan käyttöönotto yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämis-

tehtävänä oli nuorten osallisuutta tukevan sähköisen Saumat-alustan luominen. 
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2 Nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan 

 

 

Kurosen (2010) mukaan elämän rakentumiseen peruskoulun jälkeen vaikuttaa 

kotitausta. Lapsuuden kasvuympäristön riskitekijät liittyvät nuorten syrjäytymis-

kehitykseen. Toisaalta vanhemmat, isovanhemmat ja muut perheen jäsenet vah-

vistavat nuorten selviytymisvoimavaroja antaen tukea, turvaa, välittämistä ja huo-

lenpitoa. Kurosen tutkimuksessa korostuu myös muiden ihmissuhteiden, 

kavereiden, ryhmän ja yhteisön merkitys. Ryhmän ja yhteisön ulkopuolelle jäämi-

nen aiheutti yksinäisyyttä ja hyvinvoinnin kärsimistä. Ulkopuolelle jäätiin arkuu-

den, alemmuuden tunteen, kiusaamisen, erilaisuuden ja sairauden vuoksi. (Ku-

ronen 2010, 325.) 

 

Kouluelämässä syrjään jääviä ja kotioloissa vaikeuksia kohdanneita lapsia ja 

nuoria tulisi Kurosen (2010) mukaan tukea ja ohjata kokonaisvaltaisemmin. Hä-

nen mukaansa koulussa painottuu liikaa oppiaineet, niissä pärjääminen ja arvo-

sanat. Masennuksen ja kiusaamisen nuorille aiheuttamia traumoja hoidettiin tut-

kimuksen mukaan jo yläastevaiheessa, mutta enemmän vasta peruskoulun 

jälkeen. Kiusaaminen peruskoulussa on vakava ongelma, joka vaikuttaa syrjäy-

tymiseen, traumatisoi ja kriisiyttää monen ihmisen elämän sekä lisää kouluyhtei-

sön pahoinvointia. (Kuronen 2010, 326–328.) 

 

Kiusaaminen aiheuttaa nuorelle pelkoa. Maslowin tarvehierarkian (1943) mukaan 

ihmisen tulee kokea muun muassa riittävää vapautta peloista, että yhteenkuulu-

vuuden, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeiden on mahdollista tyydyttyä. 

Näiden ylempien tasojen tarpeiden tyydyttyminen edellyttää turvallisuuden tar-

peiden tyydyttymisen lisäksi perustarpeiden tyydyttymistä. Ihmisen perustarpeita 

ovat muun muassa ruoka, lämpö ja uni ja ne ovat tarvehierarkiassa alimman ta-

son tarpeita. (Maslow 1943.) 

 

Useimmat Kurosen (2010) tutkimuksessa mukana olleista olivat haaveilleet ala-

asteikäisinä tulevista ammateista ja työstä, mutta yläasteella haaveet lähes hävi-
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sivät, tulevaisuutta ajateltiin vähän eikä se näyttänyt valoisalta. Nuoret olivat kai-

vanneet ensimmäisessä yhteishaussa ulkopuolista apua, mutta sitä he olivat saa-

neet vähän. Tärkeät valinnat oli tehty lähes yksin ja hätäisesti. Valinnat olivat vai-

keimpia kiusatuiksi joutuneille, joille oli muodostunut koulua kohtaan merkittävä 

vastenmielisyys. Peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirty-

minen on nuoren elämässä kriittinen ja epäonnistumisille altis nivelvaihe. Valta-

osa nuorista kokee opintojen alussa epävarmuutta omasta alasta, minkä vuoksi 

on keskeistä tukea heitä opintoihin sitoutumisessa. Nuorta kannattelevat oikea-

aikainen tuki ja ohjaus, luottamusta herättävä ja tasa-arvoinen kohtaaminen opet-

tajan ja opiskelijan välillä, kannustus ja myönteinen palaute pienestäkin edistymi-

sestä sekä opiskelijan elämäntilanteeseen paneutuva opettaja. (Kuronen 2010, 

329, 333.) 

 

 

2.1 Palveluiden kehittäminen nuorten tarpeita vastaaviksi 

 

Määttä (2015) on syventynyt nuorten palvelujen kehittämisen tarpeisiin. Hänen 

mukaansa nuorten etuus-, palvelu- ja koulutusjärjestelmä ei tue nuorta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Viranomaiset ja ammattilaiset suunnittelevat toimenpiteitä 

ja ohjaavat nuorta oman toimivaltansa, lainsäädännön ja ohjeistusten mukaan 

eteenpäin, mutta nuoren avun saamisen tarpeet eivät välttämättä täyty. Raport-

teja ja analyyseja aiheesta on paljon, mutta nuorten palveluissa ovat edelleen 

samat haasteet kuin 15 tai 20 vuotta sitten. (Määttä 2015.) 

 

Nuoren kanssa työskentelevän työntekijän vaihtuvuus tuo haasteita nuorta tuke-

vien toimenpiteiden toteuttamiseen. Työntekijän vaihtumisen myötä nuori joutuu 

aina uudelleen tutustumaan uuteen aikuiseen, mikä vie oman aikansa. (Bamming 

2017, 13.) Työntekijän pysyvyys ja riittävä aika ovat nousseet esille myös lasten-

suojeluun liittyvien kohtaamisten yhteydessä nuorilta itseltään. Repivät tilanteet, 

byrokratia ja ammattijargon vaativat nuorten mielestä työntekijän pysyvyyttä ja 

aikaa nuorelle. (Aalto 2018.) 
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Linnakangas ja Suikkanen (2004) toteavat selvityksessään, että nuorten kanssa 

työskentelevien eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen on tärkeää. Heidän mu-

kaansa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria varten tulisi jokaisessa kunnassa olla 

yhteistyöryhmä, jossa olisi mukana henkilöitä koulutoimesta, sosiaali- ja terveys-

toimesta, nuorisotoimesta ja -työstä, työvoimatoimesta ja paikallisen Kelan toi-

mistosta. Nuorten asioita tulisi käsitellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

ja nuoren tulisi saada tarvittava tuki ja palvelut välittömästi. Yhteistyöryhmän puo-

leen voisivat kääntyä eri viranomaistahot, jos nuori tarvitsee pitkäjänteistä tukea 

eikä työntekijän omat keinot yksin riitä. (Linnakangas ja Suikkanen 2004, 110–

111.) 

 

Monien vuosien kuluessa kasautuneet ongelmat eivät ratkea helposti, joten nuo-

ren tukemisessa puhutaan vuosista. Luottamuksen saavuttaminen työntekijän ja 

nuoren välillä vie aikaa. Nuoren ja hänen perheensä rinnalla tulisi toimia tukihen-

kilöinä työpari, joka laatisi nuoren ja tämän vanhempien kanssa nuorelle kuntou-

tussuunnitelman. Nuoren tilanne tulisi selvittää perusteellisesti, tarvittaessa eri-

tyistutkimuksin. Mikäli diagnostisoitua vikaa, vammaa tai sairautta ei löydy, 

kyseessä olisi nuoren kuntoutus sosiaalisin perustein. (Linnakangas & Suikkanen 

2004, 111–112.) 

 

Määttä (2015) mainitsee politiikkasuosituksia, joita ovat muun muassa jokaisessa 

kunnassa järjestettävä nuorten matalan kynnyksen palvelu, monialaista tukea 

tarvitsevan nuoren mahdollisuus saada luottotyöntekijä ja yksi suunnitelma sekä 

nuorten kokonaisuutena johdettu tukijärjestelmä. Koulutuksen ja työelämän ulko-

puolella olevien nuorten tavoittaminen on vaikeaa ja ”ohutkin yhteys” nuoren 

kanssa on tärkeää. Nuoren luottamuksen saavuttaminen ei ole välttämättä help-

poa, mutta kuuntelemalla nuorta voidaan löytää hänelle sopivia palveluja ja osal-

lisuutta lisäävää toimintaa. (Määttä 2015.) Keskeistä nuorten ohjaustyössä on 

heidän osallisuuden vahvistuminen. 
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2.2 Osallisuus ja sosiaalinen pääoma 

 

Isolan, Kaartisen, Leemannin, Lääperin, Schneiderin, Valtarin ja Keto-Tokoin 

(2017) mukaan osallisuus on mukana oloa sellaisessa kokonaisuudessa, jossa 

on mahdollisuus liittyä erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkitykselli-

syyttä lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. ”Osallisuus on vaikuttamista oman elä-

mänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin 

asioihin”. Hyvinvoinnin lähteinä mainitaan kohtuullinen toimeentulo, asuminen, 

koulutus, harrastustarvikkeet, palvelut, luottamus, turva ja luovuus. (Isola ym. 

2017.) 

 

Korkiamäen (2016) mukaan sosiaaliseksi pääomaksi kutsutaan hyvinvointia tuot-

tavia asioita, jotka syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa eikä niiden 

saavuttaminen onnistu yksin tai se on hyvin vaikeaa. Hänen mukaan nuorten so-

siaalinen pääoma on yhteydessä toimijuuteen. Nuoret tuottavat, antavat, ottavat 

vastaan ja käyttävät sosiaalista tukea monella tavalla. Tuen merkitys on nuorille 

ennen kaikkea emotionaalinen. Nuoren kokiessa saavansa tukea hän tuntee kuu-

luvansa joukkoon. Ryhmään kuulumisen kokemus vahvistaa sosiaalisen tuen 

vastavuoroisuutta nuorten yhteisöissä. Tuki vahvistaa osallisuutta ja osallisuus 

tuottaa tukea eli sosiaalinen tuki ja ryhmään kuulumisen kokemus muodostavat 

positiivisen kehän. (Korkiamäki 2016, 71, 79.) Yhteistoiminnallisuuden myöntei-

siä vaikutuksia ovat yhdessä oppiminen, hyvinvoinnin kohentuminen, yhdenver-

taisuuden toteutuminen, sosiaalisen pääoman karttuminen, kasvu ja kehitys sekä 

yhteisöllisyyden vahvistuminen (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 

2015, 27). 

 

 

2.3 Nuorisopoliittisia toimenpiteitä Suomessa 

 

Nuorten osallisuuteen yhteiskunnassa on 2000- ja 2010-luvuilla kiinnitetty huo-

miota muun muassa hallitusohjelmissa (Valtioneuvosto 2017). Sipilän hallituksen 

toimintasuunnitelman puoliväliraportin mukaan yksi loppukauden päätehtävistä 

oli nuorten työllisyyden lisääminen kytkemällä nuorisotakuu ja Ohjaamo-toiminta 

kasvupalveluihin. Työttömien työnhakijoiden haastattelulla kolmen kuukauden 
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välein voidaan parhaassa tapauksessa ohjata nuorta riittävän varhaisessa vai-

heessa muihin häntä tukeviin palveluihin. (Valtioneuvoston kanslia 2017, 26, 31.) 

 

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2017–2019 on viisi tavoi-

tetta, joihin pyritään ensisijaisesti juurruttamalla nuorisopoliittinen ajattelu osaksi 

eri hallinnonalojen perustoimintaa sekä rakentamalla nuorten elinoloja tukevia 

yhteyksiä hallituksen eri toimintapolitiikkojen sisällä ja niiden välillä. Hallituksen 

määrittelemät viisi nuorisopoliittista tavoitetta ovat: 

 

• Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mielui-

seen harrastukseen; 

• Nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet ja syrjäytyminen vähenee; 

• Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään; 

• Yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toimin-

nan ansiosta; ja 

• Nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

Jokaisen tavoitteen osalta on ohjelmaan kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet, joiden 

avulla tavoitteisiin pyritään sekä ministeriöiden koordinaatio- ja osallistumisvas-

tuut toimenpiteiden toteuttamiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Me-säätiö ja Ohjaamot kutsuivat loppuvuodesta 

2017 sata 16–29-vuotiasta nuorta kehittämään nuorten psykososiaalisia palve-

luja. Nuoria haluttiin kuulla ennen palvelujen uudistamista. Nuorten ajatukset 

huomioidaan tulevaisuudessa Ohjaamojen ja Me-talojen palvelujen, työotteen ja 

toimintakulttuurin kehittämisessä. (Björklund, Nord & Tarvainen 2018.) Nuorten 

pääviestit ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Nuorten toiveet psykososiaalisista palveluista (Björklund, Nord & 

Tarvainen 2018). 

 

1. Enemmän tukea ja seurantaa koko perheelle, 

2. Mielen hyvinvointi keskiöön, 

3. Tukea elämän perushallintaan, 

4. Luotettava, pysyvä ja välittävä aikuinen rinnalle, 

5. Tukea valintoihin, siirtymiin ja tulevaisuuden pohdintaan, 

6. Harrastaminen mahdolliseksi kaikille, 

7. Tarvitaan uusia väyliä löytää kavereita ja toisten seuraa, 

8. Tuki ja tarjonta esille ja nuorten luokse. 

 

 

”Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun 

päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, op-

pisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin”. TE-palveluihin 

työnhakijaksi ilmoittauduttuaan asiantuntijat ohjaavat nuoren eteenpäin parhaan 

palvelun löytymiseksi. Alle 30-vuotiaille pelkän peruskoulun varassa oleville nuo-

rille on oma ohjelmansa ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi. Yhtenä toimen-

piteenä käytössä on työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus oppiso-

pimuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toteuttamiseksi. 

Nuorisotakuun mukaisesti viranomaisten on ohjattava nuori tarvittaessa oikean-

laisiin kuntoutuspalveluihin. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi ammatilli-

set selvitykset ja tutkimukset, kuntoutuskurssit, työ- tai koulutuskokeilut, työhön-

valmennus, kuntoutuspsykoterapia jne. (Nuorisotakuu 2017.) 

 

 

3 Ohjaamon palveluihin haetaan uusia sähköisiä käytäntöjä 

 

 

Suomessa on 50 Ohjaamoa, joita kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- 

ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Ohjaamot 

tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä 
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asioissa yksilöllisen tarpeen mukaan. Ohjaamosta saa tietoa, neuvontaa ja oh-

jausta helposti ja nopeasti. Toiminnan tavoitteena on erityisesti helpottaa nuorten 

pääsyä työhön ja koulutukseen. Valtakunnallisesti toimintaa tukee Euroopan 

unionin sosiaalirahaston (ESR) Kohtaamo-hanke vuoteen 2020 asti. Pääosin Oh-

jaamo-toiminnan rahoitus tulee valtiolta ja mukana olevien toimijoiden perusra-

hoituksesta. (Kohtaamo 2018; Ohjaamo 2018.) 

 

Ohjaamo-palveluita järjestetään sekä kunnan omana toimintana että ulkopuoli-

sella hankerahoituksella. Vuonna 2018 Ohjaamo-toimintaa oli jokaisen Suomen 

kunnan alueella. (Kohtaamo 2018.) Palvelut vaihtelevat Ohjaamoittain ja ovat 

nuorelle maksuttomia (kuva 2). Laajimmillaan Ohjaamo tarjoaa palveluja koulu-

tukseen hakeutumisessa, raha-asioiden hoidossa, terveydestä ja hyvinvoinnista 

huolehtimisessa, vapaa-ajan viettämisessä, asunnon ja työn haussa sekä ihmis-

suhteiden hoidossa (Helsingin Ohjaamo 2018). Vantaan Ohjaamo on julkaissut 

toimintamallin kuvauksen, jonka avulla kuvataan Ohjaamon asiakasprosessia. 

Tässä luvussa käsitellään myös Joensuun Ohjaamon toimintaa ja Saumat-han-

ketta. 

 

 

Kuva 2. Ohjaamon toiminta yleisellä tasolla (Kohtaamo 2018). 
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3.1 Ohjaamon toimintamallin mukaiset palveluprosessit 

 

Ohjaamoiden palvelujen vaihdellessa paikkakunnittain on jokainen Ohjaamo 

muodostanut omanlaisensa valtakunnallisen toimintamallin mukaisen palvelu-

prosessin, jonka mukaisesti palveluja tuotetaan. Esimerkiksi Vantaan ohjaamo 

on kuvannut toimintamalliaan asiakaspalveluprosessina, jonka vaiheet ovat en-

sikosketus ohjaamoon, yhteydenottotavat, palvelut, asiakaspalveluprosessi ja 

lopputulos. Nuori voi saada ensikosketuksen ohjaamoon kohtaamalla Ohjaamon 

viestintää ja markkinointia. Ensikosketus voi tulla myös ystävien, tuttujen, van-

hempien tai ammattilaisten (esim. TE-toimisto) kertomana. Nuori voi kohdata Liik-

kuvan Ohjaamon, jolloin hän ensi kerran saa tietoa Ohjaamon palveluista. Seu-

raavassa vaiheessa nuori ottaa itse yhteyttä Ohjaamoon tai ammattilainen voi 

varata hänelle ajan. Nuori ottaa yhteyttä soittamalla, sähköisesti tai saapuu pai-

kan päälle Ohjaamoon. Sähköisesti yhteyttä otetaan esimerkiksi sähköpostilla tai 

Whatsappin kautta. (Vantaan Ohjaamo 2017.) 

 

Yhteydenottoa seuraava asiakasprosessin vaihe on palvelut, jolloin nuori saa 

henkilökohtaista ohjausta. Ohjaus sisältää palvelutarpeen arvioinnin, alkukartoi-

tuksen ja tutustumisen. Moniammatillinen tiimityö Ohjaamossa alkaa ja nuori 

osallistuu Ohjaamon tapahtumiin. Asiakaspalveluprosessivaiheessa tehdään 

moniammatillista yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä moniammatillista tiimi-

työtä Ohjaamossa. Tämä vaihe sisältää myös työnantajatreffejä, mentorointita-

pahtumia ja Walk in-rekryjä. Nuori saa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, mikä 

voi johtaa lopputulosvaiheeseen eli nuoren asian ratkeamiseen/edistymiseen. 

Nuori on esimerkiksi saanut työkokeilupaikan. Nuoren polku voi olla myös pitempi 

ja kulkea tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen jälkeen ryhmäohjaukseen tai ajan-

varauksella toteutuvaan yksilöohjaukseen. Nuori voidaan ohjata myös toiseen 

palveluun. Erilaisten polkujen kautta on tarkoitus päästä lopputulokseen eli nuo-

ren asian ratkeamiseen/edistymiseen. (Vantaan Ohjaamo 2017.) 
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3.2 Joensuun Ohjaamon palvelut ja Saumat-hanke 

 

Joensuun Ohjaamo on kuvannut toimintaansa seuraavasti: 

Joensuun Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa opiskeluun, työhön, tu-
levaisuuden pohdintaan ja arjen asioihin alle 30-vuotiaille nuorille. Ohjaa-
mossa työskentelevät työnhakutuutori, yksilövalmentajia, TE-palvelujen 
asiantuntijoita sekä etsiviä nuorisotyöntekijöitä. 

Yhteyttä Joensuun Ohjaamon työntekijöihin voi ottaa useilla eri tavoilla ja palve-

lua saa myös ilman ajanvarausta. (Ohjaamo Joensuu 2018.) 

 

Ohjaamon kehittämisen on Joensuussa Mäkisen (2018) mukaan aloittanut kou-

lutuskuntayhtymä todennäköisesti jo vuonna 2011, mutta varsinainen valtakun-

nallisen Ohjaamomallin mukainen Ohjaamo aloitti toimintansa Joensuussa 

vuonna 2016. Alkuaikoina Ohjaamo toimi Nuorten palvelukeskus nimellä ja hen-

kilöstö koostui pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Siun soten 

aloittaessa toimintansa vuonna 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ”ve-

dettiin” Ohjaamo-toiminnasta pois ja palvelua kehitettiin lähinnä etsivä nuoriso-

työn pohjalta. Tällöin perusteltiin, mitä asiantuntijoita Ohjaamoon lisäksi tarvitaan, 

ja vuodesta 2018 Ohjaamo on toiminut nykyisellä henkilöstörakenteella. 

 

Joensuun Ohjaamossa alkoi vuoden 2018 helmikuussa Saumat-hanke, jossa tar-

jotaan matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia (Saumoja) alle 29-vuo-

tiaille nuorille. Saumojen helppoa saatavuutta pyritään tehostamaan Saumat-

hankkeessa kehitettävän sähköisen alustan avulla. Saumat voivat olla erilaisia 

työpajoja, yritysvierailuja, teemaryhmiä, vapaa-ajan harrasteita tai infotilaisuuk-

sia. Sähköisen alustan avulla Saumoihin osallistumiseen halutaan liittää pelilli-

syyttä, jolloin Saumoja pisteytetään ja pisteitä keräämällä on mahdollista saada 

palkintoja. Toimintojen ja palkintojen tuottamisessa hyödynnetään yhteistyöyri-

tyksiä ja -järjestöjä. Palkintoja ovat muun muassa Ohjaamo-näytönpuhdistaja, ui-

malippu virkistysuimala Vesikkoon tai leffalippu elokuvateatteri Tapioon. 

 

Nuori voi osallistua Saumoihin kertaluonteisesti, mutta pelillisyyden avulla nuorta 

pyritään innostamaan pisteiden keruuseen ja Saumojen tarjoamiin osallistumisen 

kokemuksiin. Saumat-kokonaisuutta kehitetään Ohjaamon työntekijöiden työka-

luksi, jonka sisällön avulla pyritään vahvistamaan nuoren työllistymistaitoja, lisää-
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mään osallistumismahdollisuuksia ja ennaltaehkäisemään mielenterveysongel-

mia. Jokaiselle nuorelle on tavoitteena räätälöidä oma Saumat-kokonaisuus, 

jossa nuori voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja painottaa omia mielenkiinnon 

kohteitaan. (Saumat - mahdollisuuksia nuorille 2017.) Saumat-hankkeessa työs-

kentelee hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on muun muassa sähköisen alus-

tan kehittäminen. Digitalisaatio lisääntyy myös nuorten palveluissa. 

 

 

3.3 Digitaalisuus palveluissa 

 

Valtiovarainministeriö on määritellyt digitalisaation toimintatapojen uudista-

miseksi, sisäisten prosessien digitalisoinniksi ja palveluiden sähköistämiseksi. 

Kyse on oivalluksesta muuttaa omaa toimintaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi tie-

totekniikan avulla. Keskeinen osa digitalisaatiota on käyttäjälähtöisyys. Hallintoa 

tulee kehittää asiakkaan näkökulmasta. Käyttäjälähtöiset digitaaliset julkiset pal-

velut nähdään Suomen kilpailukyvyn edellytykseksi. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2016, 5.) 

 

Sipilän hallitusohjelman mukaan 

Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä 
sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla tur-
haa sääntelyä ja byrokratiaa. Suomen ketterää uudistumista tuetaan 
luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perus-
tuvalla johtamiskulttuurilla. Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty 
käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun 
digitaaliset julkiset palvelut. (Valtioneuvosto 2017.) 

 

 

3.3.1 Digitaalisuus nuorisotyössä 

 

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2017–2019 yhtenä tavoit-

teena on digitaalisen nuorisotyön kehittäminen. Kyseisen ohjelman mukaan digi-

taalista nuorisotyötä ei ole enää tarkoituksenmukaista tarkastella omana työmuo-

tonaan tai rajata ainoastaan verkossa tehtäväksi nuorisotyöksi, vaan 

digitaalisuuden tulisi tulla osaksi kaikkia tavoitteellisia nuorisotyön työmuotoja, 
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kuten esimerkiksi avointa nuorisotyötä, tieto- ja neuvontatyötä, etsivää nuoriso-

työtä ja työpajatoimintaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

Digitaalinen nuorisotyö sisältyy EU:n nuorisoministereiden vuonna 2015 hyväk-

symään nuorisoalan työsuunnitelmaan vuosille 2016-2018. EU-tason yhteistyön 

tavoitteena on digitaalista nuorisotyötä koskevien suositusten ja nuorisotyön am-

mattilaisten koulutusta tukevien linjausten tuottaminen jäsenmaille vuoden 2017 

loppuun mennessä. Yhteistyössä Suomen keskeisenä tavoitteena on kokonais-

valtaisen ymmärryksen lisääminen digitaalisen median ja teknologian käytöstä 

nuorisotyössä. Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman mukaan digi-

talisaatio ymmärretään usein välineiden näkökulmasta, jolloin digitaalisen nuori-

sotyön perimmäinen tavoite uhkaa unohtua: nuorten kasvun tukeminen medioi-

tuneessa ja alati digitalisoituvassa yhteiskunnassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017.) 

 

 

3.3.2 Esimerkki hyvästä digitaalisesta käytännöstä 

 

Kuopion kaupunki on ollut mukana kehittämässä ja kokeilemassa nuorten integ-

raattoria, johon kuuluu nuoren omassa älypuhelimessa kulkeva henkilökohtainen 

hyvinvointisuunnitelma (hesu). Nuori voi näyttää hyvinvointisuunnitelman ammat-

tilaisille, joiden kanssa asioi. Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu 

2015–2016 oli osa valtiovarainministeriön kansallista kuntakokeiluhanketta. Ko-

keilussa kehitettiin 16–29-vuotiaiden nuorten palvelukokonaisuutta sovittamalla 

yhteen eri toimijoiden nuorille tuottamia palveluja, nimeämällä nuorelle henkilö-

kohtainen vastuutyöntekijä sekä ottamalla käyttöön ammattilaisen ja nuoren yh-

teiskäyttöön tarkoitettu sähköinen hyvinvointisuunnitelma ja muita sähköisiä asi-

ointipalveluja (kuva 3). (Vähäkangas 2017; Juutinen & Lintunen 2018.) 
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Kuva 3. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli (Juutinen 2017). 

 

Kuntakokeilun tuloksena nuoren ja ammattilaisen yhdessä laatima hyvinvointi-

suunnitelma lisää nuoren osallisuutta, auttaa palvelujen kohdentamisessa ja hel-

pottaa mahdollisten ristiriitojen tai päällekkäisyyksien tunnistamista. Sähköinen 

palvelualusta mahdollisti osapuolten työskentelyn yhdessä ja tiedon jakamisen 

mahdollistaen nuoren elämänhallinnan tukemisen kokonaisvaltaisesti ja asiakas-

lähtöisesti resursseja tehokkaasti hyödyntäen. (Juutinen 2017.) Digitaalisuuden 

lisääntyminen palveluissa edellyttää esimieheltä muutosjohtamisen taitoja. 

 

 

4 Muutoksen johtaminen 

 

 

Nykyisen käsityksen mukaan muutos on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, 

joka sisältää eritasoisia tavoitteita. Jokainen ihminen kokee muutoksen yksilölli-

sesti eikä sen kaikki vaiheet ole välttämättä helposti havaittavia. Organisaatiot 

menestyvät paremmin, kun ne kykenevät vastaamaan toiminnallaan muutok-

seen. Muutosjohtaminen on muutosprosessin suunnittelua, hallintaa ja toteutta-

mista, mikä esimiehen ja johtajan on hallittava. Muutoksen onnistumiseen vaikut-

tavat monet tekijät, muun muassa riittävä tuen antaminen, tehokas viestintä, 
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henkilöstön kuuntelu, henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen sekä riittävät resurs-

sit. Muutosprosessissa siirrytään nykytilanteesta tavoitetilaan. (Kvist & Kilpiä 

2006, 15, 17.) 

 

Uudemmassa johtamiskäsityksessä johtajuus ja hyvä johtaminen on ensisijai-

sesti merkitysten antamista asioille sekä johtajan ja johdettavien mentaalista vuo-

rovaikutusta. Luodaan yhteinen näkemys, tavoite ja innostus. Hyvä johtaja onnis-

tuu motivoimaan henkilöstön organisaation tavoitteista ja toiminnasta sekä saa 

henkilöstön sisäistämään yrityksen arvot ja organisaatiokulttuurin. (Neilimo 2012, 

70-71.) Pietiläisen ja Syväjärven (2016) mukaan sosiaali- ja terveysalan johtami-

sessa kietoutuvat yhteen inhimillisyys ja tehokkuus, joista molemmista tulee joh-

tajalla olla ymmärrystä. Inhimillisyys painottuu sosiaali- ja terveysalan johtami-

sessa tulevaisuudessa yhä enemmän. (Pietiläinen & Syväjärvi 2016, 325.) 

 

Uudemmassa johtamiskäsityksessä keskeistä on vuorovaikutusjohtaminen eli 

transformatiivinen johtaminen. Vuorovaikutusjohtaminen perustuu luottamuk-

seen, motivointiin, älylliseen stimulointiin, yksilöllisyyden huomioimiseen ja johta-

jan karismaan. Älyllinen stimulointi tarkoittaa, että johtaja kyseenalaistaa vanhat 

ajattelu- ja toimintatavat sekä rohkaisee henkilöstöä tekemään samalla tavalla ja 

käyttämään luovuutta ongelmien ratkaisemisessa. Hyvä johtaminen muuttuu 

ajan, toiminnan, ympäristön ja kulttuurin mukaan. (Neilimo 2012, 72, 74.) Johta-

jalla tulee olla kykyä sopeuttaa johtamisensa erilaisiin tilanteisiin (Kolari 2010, 

200). Neilimon (2012, 74) mukaan hyvän johtajan ominaisuuksia ovat suurten 

linjojen näkeminen, organisaation asemointi suhteessa muihin toimijoihin ja jat-

kuvan uudistumisen mahdollistaminen. 

 

Laurilan (2017) mukaan osallistavassa muutosjohtajuudessa korostuu toiminta-

keskeisyyden lisäksi esimiehen ja alaisten sekä työntekijöiden välinen avoin ja 

kaksisuuntainen viestintä. Henkilöstöllä on valtaa, vapauksia, vastuuta ja vaiku-

tusmahdollisuuksia ja he ovat aktiivisesti mukana muutoksessa suunnittelusta 

lähtien. Esimies kuuntelee alaisiaan sekä neuvottelee ja keskustelee heidän 

kanssaan muutoksesta. (Laurila 2017, 199-200.) Laurilan (2017, 200) mukaan 

osallistava muutosjohtajuus lisää henkilöstön motivaatiota, työn mielekkyyttä ja 

arvostetuksi tulemisen kokemusta sekä vähentää muutosvastarintaa. 
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Laurilan (2017) mukaan emansipoivassa muutosjohtajuudessa korostuvat tunne-

keskeisyys sekä esimiehen ja alaisten välinen kaksisuuntainen viestintä. Tässä 

johtajuuskäsityksessä painottuu negatiivisten tunnetilojen purkaminen ja käsitte-

leminen ihmisten tunneperäiset tarpeet huomioiden. Esimies tukee alaisiaan 

muutoksessa auttamalla heitä vapautumaan negatiivisista tunteista. (Laurila 

2017, 200.) 

 

 

4.1 Tunneäly 

 

Kolarin (2010) mukaan tunneälytaidot ja vuorovaikutuksellisuus ovat erityisesti 

asiantuntijaorganisaation johtamisessa välttämättömiä. Tunneälyjohtajuudessa 

johtaja tiedostaa itsensä, oman toimintansa ja sen seuraukset henkilöstössä. 

Tunneälykkään johtajan ominaisuuksia ovat tilanneherkkyys, tilannetaju sekä 

kyky havaita ja tulkita heikkoja signaaleja. Hän osaa myös tulkita organisaatiossa 

vallitsevaa tunnekenttää ja lukea yksilöllisiä ja kollektiivisia tunnetiloja. Tunneälyn 

taidot tulevat olemaan johtajavalinnoissa tärkeää osaamista ja ne tulee ottaa huo-

mioon jopa rationaalisia johtamisvalmiuksia tärkeämpänä valintakriteerinä. Tun-

teet vaikuttavat ihmisten arjessa ja työssä monin tavoin, eikä ihmisen kokonais-

valtaisuutta voi unohtaa tehokkuuden ja tulosvaatimusten tavoittelussa. 

Johtaminen tulee ymmärtää niin sosiaalisena kuin myös emotionaalisena vaikut-

tamisprosessina. (Kolari 2010, 199-200.) 

 

Ihmisten johtamisessa tarvitaan yksilön arvostusta ja ihmisyyden kunnioittamista, 

ehdotonta oikeudenmukaisuutta sekä konfliktien käsittelytaitoa. Esimiehellä tulee 

olla kyky antaa rakentavaa palautetta, kuunnella ja eläytyä sekä tukea ammatil-

lista kasvua. Lisäksi esimiestyössä on tärkeää eettisyys, rehellisyys ja välittävä, 

aito läsnäolo. Johtajuuteen kasvaminen on sidoksissa ihmisenä kasvamiseen ja 

johtajuuden edellytyksiä ovat hyvä itsetuntemus, terve itsetunto ja valmius kehit-

tää itseään jatkuvasti. (Kolari 2010, 200.) 
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4.2 Onnistuneen muutoksen edellytyksiä 

 

Pirisen (2014) mukaan muutosjohtamisessa on tärkeintä aitous, avoimuus ja suo-

ruus. Työntekijät arvostavat ja kunnioittavat reilua ja luotettavaa esimiestä sekä 

haluavat seurata tällaisen johtajan esimerkkiä. Kun esimies uskoo työntekijänsä 

onnistumiseen, työntekijän itseluottamus ja aikaansaavuus lisääntyvät. Muutok-

sissa tarvitaan työntekijöitä, joilla on intohimoa ja vahva tahto muutoksen toteut-

tamiseen ja jotka työskentelevät tehokkaasti muutoksen aikaansaamiseksi. Täl-

laista osaamista olisi tarpeen hyödyntää entistä enemmän ja palkita siitä 

työntekijöitä. Esimieheltä kaivataan muutoksissa jämäkkyyttä, määrätietoisuutta 

ja suunnitelmallisuutta. (Pirinen 2014, 10.) 

 

Jokainen muutos on erilainen, mutta silti niitä johdetaan samalla tavalla. Yleensä 

asetettuja lopputuloksia ei muutoksissa saavuteta, minkä vuoksi muutosten joh-

tamista olisi uudistettava. (Pirinen 2014, 10.) Myös Järvinen (2011, 50) on toden-

nut, että työyhteisössä uusiin käytäntöihin siirtyminen usein epäonnistuu. Muu-

toksissa tulisi hyödyntää entistä paremmin työntekijöiden uusia ja luovia ideoita 

(Pirinen 2014, 10). Iso muutos organisaatiossa vaatii paljon aikaa toteutuakseen. 

Muutoksissa vaikutetaan työntekijöiden käyttäytymiseen, asenteisiin ja toiminta-

tapoihin, mikä vaatii pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta johtamisessa. Muutos 

onnistuu, jos kaikkien työntekijöiden yhteinen tahto on viedä muutos loppuun 

saakka. (Pirinen 2014, 14.) Ujhelyin, Hadhazin ja Kunin (2015, 1197) mukaan 

pienissä muutoksissa koetaan vähemmän vastarintaa kuin suurissa muutok-

sissa. Heidän mukaansa työntekijät osallistuvat paremmin muutokseen, kun 

muutokselle annetaan aikaa ja muutoksesta viestitään hyvissä ajoin. 

 

 

4.3 Muutosvastarinta 

 

Järvisen (2011, 50) mukaan ihminen haluaa mielikuvissaan tavoitella parempaa 

huomista, mutta toimenpiteisiin ryhdyttäessä nousee esille vanhan imu ja uuden 

pelko. Tällöin ollaan hänen mukaansa tekemisissä ihmisen käyttäytymisen ja joh-

tamisen ydinasioiden kanssa. Pirinen (2014) on todennut, että muutoksissa työn-
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tekijöitä houkuttaa entinen tuttu ja turvallinen toimintatapa. Työn hallinnan tun-

teen heikkeneminen aiheuttaa epävarmuutta. Uudet työtehtävät tai työskentely-

tavat pitäisi oppia nopeasti ja vähäisellä perehdytyksellä sekä samaan aikaan 

oppia pois vanhasta, mikä aiheuttaa pelkoa ja huolta. Työntekijä miettii muutosta 

siltä kannalta, onko se hänelle hyödyllinen. (Pirinen 2014, 15-16.) Myös Järvinen 

(2011) on todennut, että muutoksissa yksi huolen aihe liittyy omaan oppimiseen. 

Ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät pohtivat, oppivatko he uudet tehtävät tai 

järjestelmät niin hyvin ja nopeasti kuin pitäisi ja kuin muut oppivat. Muutoksissa 

ihminen siirtyy kohti tuntematonta ja vierasta, mikä aiheuttaa kielteisiä tunteita. 

(Järvinen 2011, 50-51.) Popescun, Popescun ja Popescun (2011, 26) mukaan 

ihminen tulee muutoksissa tunteelliseksi, jos kokee muutoksen pakollisena. Hei-

dän mukaansa tervetullut muutos onnistuu paremmin. 

 

Muutosvastarinta on ihmisen luonnollinen tapa reagoida uusiin asioihin. Sitä ei 

voi täysin poistaa ja joskus siitä on hyötyäkin. Vastarinta kertoo, että jotain on 

huonosti ja sen syyn löytyminen vie kohti ratkaisua. Muutosvastarintaan on monia 

syitä, esimerkiksi tietämättömyys, ymmärtämättömyys ja luopumisen pelko. (Piri-

nen 2014, 97-99.) Myös huono johtaminen, nopea muutosten sykli tai organisaa-

tion viestintäongelmat voivat olla muutosvastarinnan syynä. Läpinäkyvä johta-

miskulttuuri ja esimiesten yhteiset toimintatavat luovat työyhteisöön varmuutta, 

johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. (Pirinen 2014, 105.) Pontevan 

(2010, 28) mukaan muutosvastarintaa aiheuttaa se, jos organisaatiossa yritetään 

samaan aikaan muuttaa liikaa asioita. 

 

 

4.4 Muutosvastarinnan johtaminen 

 

Muutoksissa esimies voi vähentää työntekijöiden negatiivisia tunteita selventä-

mällä keskeisiä tavoitteita, tukemalla yhteisen ymmärryksen syntymistä ja kuule-

malla työntekijöitä. Uuden oppimisessa on esimiehen hyvä olla tukena ja käytet-

tävissä sekä antaa palautetta ja kannustusta heti, kun oppimista tapahtuu. 

Esimiehen palaute vahvistaa työntekijän itseluottamusta. Jokainen työntekijä op-

pii omaan tahtiinsa ja uuden oppimisessa tarvitaan niin työntekijän kuin esimie-

hen kärsivällisyyttä. (Pirinen 2014, 15-17.) Realistiset tavoitteet tukevat uuden 
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oppimista. Hyvin tärkeitä motivaatiotekijöitä ovat työntekijän mahdollisuus vaikut-

taa ja osallistua muutokseen alusta lähtien. (Pirinen 2014, 18-19.) 

 

Muutosvastarinnan johtamisessa on tärkeää, että esimies saa työntekijät kerto-

maan hänelle tunteistaan ja kokemuksistaan. Tämä edellyttää luottamuksellista 

esimies-työntekijäsuhdetta, joka luodaan pitkällä aikavälillä. (Pirinen 2014, 109.) 

Pontevan (2010) mukaan esimiehen tärkein tehtävä muutoksessa on ihmisten 

kohtaaminen. Esimiehen pitäisi löytää aikaa alaisilleen ja pysähtyä muutoksen 

äärelle. Asioiden miettimiseen ja suunnittelemiseen käytetty aika on hyödyllistä. 

Muutosvastarinnan käsittely on kriittinen asia muutoksen onnistumisessa. (Pon-

teva 2010, 24, 27.) Mouran (2013, 3) mukaan hyvällä johtajalla on aikaa tukea 

työntekijöitä heidän huolissaan, hän on avoin ja työntekijöiden saatavilla. 

 

 

5 Kehittämistehtävä, tavoitteet ja tarkoitus 

 

 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tukea joensuulaisten nuorten kiinnittymistä 

työelämään ja yhteiskunnan palveluihin. Tarkoituksena oli Joensuun Ohjaamon 

asiakasprosessin, Saumojen ja sähköisen Saumat-alustan kehittäminen sekä 

alustan käyttöönotto yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämis-

tehtävänä oli nuorten osallisuutta tukevan sähköisen Saumat-alustan luominen 

yhteistyössä Ohjaamon työntekijöiden ja alustan toimittajan kanssa. 

 

 

6 Tutkimuksellinen kehittämistyö Joensuun Ohjaamossa 

 

 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Kehittämistyössä to-

teutui Arolan ja Suhosen (2014, 17) kuvaama tutkimuksellisen kehittämistoimin-

nan prosessi, jonka vaiheet ovat perustelu, organisointi, toteutus, arviointi, tulok-

set ja juurruttaminen. Kehittämistoiminnan kaikissa vaiheissa tehtiin yhteistyötä 

Ohjaamon työntekijöiden ja Saumat-hankkeen projektikoordinaattorin kanssa. 
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Toimeksiannon jälkeen alkoi aiheeseen perehtyminen, rajaaminen ja opinnäyte-

työsuunnitelman laatiminen. Seuraavaksi pohdittiin kehittämistyön tavoitetta sekä 

suunniteltiin työpajojen sisältöä ja ajankohdat toimeksiantajan resurssien mu-

kaan. Ennen työpajatyöskentelyn aloittamista Ohjaamon työntekijöille järjestettiin 

esittelytilaisuus tulevasta kehittämistoiminnasta. 

 

Kehittämistyön kohderyhmänä olivat Joensuun Ohjaamon työntekijät ja asiakkaat 

sekä Saumat-hankkeen projektikoordinaattori. Kehittäminen tapahtui työpa-

joissa, joita järjestettiin henkilöstölle neljä ja nuorille kaksi (kuvio 1). Työpajoihin 

osallistujien määrä vaihteli ja jokainen työpaja toteutui eri henkilöstökokoonpa-

nolla. Työpajojen sisällöissä hyödynnettiin Lean-ajattelun mukaista prosessin ke-

hittämistä kuvaamalla nykytilaa, tavoitetilaa ja siihen liittyviä parannuksia huomi-

oimalla ihmisten johtaminen. Työntekijöiden oli tarkoitus kehittää itse omaa 

työtään asiakkaalle laadukkaan palvelun tuottamiseksi uusilla työvälineillä. Asi-

akkaiden ääni tuli kuuluviin muun muassa nuorten omassa työpajassa. Ensim-

mäiseen nuorten pajaan Joensuun Ohjaamon työntekijät rekrytoivat seitsemän 

yli 18-vuotiasta asiakasta. Työntekijöiden ja nuorten yhteiseen työpajaan Ohjaa-

mon työntekijät rekrytoivat asiakkaistaan viisi nuorta. 

 

 

Kuvio 1. Työpajatyöskentelyn eteneminen. 

 

Heikkilän, Jokisen ja Nurmelan (2008) mukaan tutkimukseen liittyy kyky ajatella 

ja tarkastella asioita kriittisesti ja kriittinen mieli, joka ei hyväksy mitään kysymättä 

sen arvoa ja perustetta. Tämä vaatii erottelukykyä, ymmärrystä, arvostelukykyä 

sekä kannanottoa asioihin. Kehittäminen taas on aktiivista toimintaa, jolla tavoi-

tellaan muutosta parempaan. Tutkimuksellisessa kehittämisessä yhdistyy nämä 

kaksi käsitettä, jolloin se voidaan ymmärtää työskentelytavaksi, jossa tutkimuk-

sella, tutkimustiedolla tai tiedon tavoittelulla kehittämisen yhteydessä on tärkeä 

rooli. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 22–23.) 
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jöille

4.6.2018
Työpaja 1: 
Ammatti-
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Työpaja 2: 
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24.9.2018
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19.11.2018
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Opinnäytetyön ammattilaisten työpajoissa nykyistä asiakasprosessia kuvattiin ja 

tutkittiin kriittisesti yhdessä työntekijöiden kanssa. Tarkoituksena oli hahmottaa 

mitä asiakasprosessissa tapahtuu tällä hetkellä ja mitkä asiat prosessissa ovat 

asiakkaalle arvoa tuottavia tai arvon tuotannon kannalta välttämättömiä. Nykyi-

sen asiakasprosessin analyysia tehtiin lähtökohdista, joissa tunnistettiin julkais-

tun tiedon pohjalta ne asiat, jotka lisäävät nuoren osallisuutta yhteiskunnassa. 

 

 

6.1 Käytännön tieto ohjaa kehittämistyötä 

 

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan asemoimiseksi joudutaan käytännön tutki-

mustoiminnassa ottamaan kantaa metodologisiin kysymyksiin. Todellisuus näh-

dään sosiaalisesti rakentuneena, alati muuntuvana ja täydentyvänä, jolloin sitä ei 

voida tarkastella pelkästään ulkoisista faktoista käsin vaan myös tulkinnallisesti. 

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tieto ei ole vain luotettavaan, tieteelli-

seen tietoon nojautuvaa toimintaa, vaan uuden käyttöyhteyksissä syntyvän tie-

don ohjaamaa toimintaa, jonka keskeisenä kriteerinä on käyttökelpoisuus. Kehit-

tämistoiminnan intressin selvittämiseksi kehittämistoiminnan tulee olla avoinna 

keskustelulle, jossa useat eri näkökulmat ovat tarkasteltavina. Kehittämistoimin-

nassa toimija- ja käyttäjälähtöisen näkökulman tulisi korostua. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 54–55.) 

 

Kehittämistoiminnan luonne monimutkaisessa ympäristössä ei perustu ennalta 

määriteltyihin prosesseihin ja tavoitteisiin, vaan kehittäminen täydentyy tekemi-

sen myötä. Olennaista on toiminta ja ratkaisujen tekeminen jatkuvasti muuttu-

vassa ja vaikeasti hahmottuvassa sosiaalisessa todellisuudessa. Tutkimukselli-

sen kehittämistoiminnan metodologisella tasolla keskeistä ovat 

kehittämisprosessia edistävät, toimijoiden osallistumista edistävät ja tutkimuksel-

liset välineet. (Toikko & Rantanen 2009, 55, 155.) 
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6.2 Menetelmät 

 

Kehittämistyössä menetelmänä olivat Lean-ajatteluun pohjautuvat työpajat opin-

näytetyön kohderyhmälle. Lean-ajattelua on sovellettu teollisuuden lisäksi myös 

useisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseihin ja niiden kehittämi-

seen. Lean-ajattelussa johtajan tehtävä on valmentaa ja opettaa analyyttista ajat-

telua organisoiden oppiminen niin, että sitä tapahtuu joka päivä (Torkkola 2015, 

32). Asiakastyöpajat toteutettiin soveltaen Learning cafe -menetelmää. Learning 

cafe kuvataan oppimiskahvilaksi, joka on tapa ideoida ja oppia. Keskusteluun, 

tiedon luomiseen ja siirtämiseen tarkoitettu yhteistoimintamenetelmä korostaa 

yhteisen ymmärryksen löytämistä. (Innokylä 2017.) Ohjaamon työntekijöiden 

kanssa sovittiin suunnitteluvaiheessa, että nuorille järjestetään omat, nuorten nä-

köiset työpajat erillään työntekijöiden työpajoista. 

 

Työpajoissa mahdollistettiin jokaisen osallistujan äänen kuuluviin tuleminen itse-

näisellä työskentelyllä nimettömänä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyllä. Näin työ-

pajan menetelmät tukivat osallistumista myös non-verbaalisesti. Kehittämistyön 

menetelmänä oli myös havainnointi, jota tapahtui työpajoissa. Muistiin kirjoitetut 

havainnot tukivat tavoitteen mukaista työpajatyöskentelyä sekä olivat apuna ana-

lyysissa ja raportin kirjoittamisessa. Työpajoissa käsitellyt asiat eli työpajan tuo-

tokset kuvattiin myöhempää käyttöä ja analyysia varten. 

 

 

6.2.1  Lean 

 

Lean perustuu vankkaan pohjaan, tukipilareihin ja parhaan mahdollisen laadun 

tuottamiseen, kun keskiössä ovat ihmiset ja ryhmätyö sekä prosessissa ilmene-

vän hukan vähentäminen. Pohjan muodostavat yrityksen Lean-filosofiaan sitou-

tuminen, visuaalinen johtaminen, vakaat ja standardisoidut prosessit ja tasoitettu, 

virtaava tuotanto. Prosesseihin sisäänrakennetut laatujärjestelmät ja “oikea-ai-

kaisuus” yhdessä hukkatyön minimoimisen ja yhteisten tavoitteiden kanssa mah-

dollistavat parhaan laadun matalimmilla kustannuksilla lyhimmässä ajassa turval-

lisuudesta tinkimättä korkealla moraalilla. Lean-talon (kuva 4) jokainen elementti 
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on itsessään olennainen, mutta tärkeämpää on se, kuinka elementit vahvistavat 

toinen toisiaan. (Liker 2013, 32-33.) 

 

 

Kuva 4. Lean-talo (mukaillen Liker 2013, 6). 

 

Pitkän tähtäimen filosofia, hukan eliminointi, ihmisten ja yhteiskumppaneiden ke-

hittyminen ja jatkuva taustaongelmien ratkominen edistävät organisaation oppi-

mista. Lean-toiminnassa on kyse sellaisten periaatteiden kehittämisestä, jotka 

sopivat omaan organisaatioon ja niiden ahkerasta harjoittamisesta paremman 

suorituskyvyn saavuttamiseksi, jolloin on mahdollista tuottaa jatkuvasti lisäarvoa 

asiakkaille ja yhteiskunnalle. (Liker 2013, 36-41.) 

 

 

6.2.2  Lean työpajoissa 

 

Työpajoissa työskentelyn tarkoitus oli lisätä Ohjaamon työntekijöiden valmiuksia 

tunnistaa asiakasprosessissaan asiakkaalle arvoa tuottavat ja arvoa tuottamatto-

mat asiat. Työpajoissa työntekijöiden ajateltiin oppivan tunnistamaan asiakkaalle 

arvoa tuottavat prosessin vaiheet, arvon tuotannolle välttämättömät työvaiheet 

sekä hukkatyön. Työpajoissa kiinnitettiin huomiota hukan vähentämiseen ja ar-

von tuotannon kannalta välttämättömän työn sujuvoittamiseen. 
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Työpajoissa luotiin hypoteeseja siitä, millainen asiakasprosessi tuottaa asiak-

kaalle mahdollisimman hyvän lopputuloksen tavoitteen mukaisesti. Hypoteeseille 

oli tarkoitus tehdä kokeilusuunnitelma. Menestyksekkäiksi osoittautuneet kokeilut 

oli tarkoitus vakiinnuttaa osaksi Ohjaamon asiakasprosessia. Näin suunnittelun, 

kokeilun arvioinnin ja oppimisen kautta Ohjaamon toimintaan oli tarkoitus juurrut-

taa uudenlainen tapa kohdata asiakas. Parannus- ja kehittämiskohteiden kokei-

lujen aikana oli tarkoitus luoda kokeiltaville asioille mittari, jonka avulla työntekijät 

tietävät edetäänkö kokeilussa tavoitteen mukaiseen suuntaan. Tämän mittarin 

ajateltiin voivan olla lopulta yksi mittareista, joka jää Ohjaamon yhdeksi jatkuvasti 

seurattavaksi mittariksi. Mittarin avulla Ohjaamon työntekijöiden olisi mahdollista 

jatkuvasti seurata tavoitteensa toteutumista ja tarvittaessa käynnistää uusi pa-

rannus- tai kehittämistoimenpide. 

 

Hukkien, tekijöiden ja ongelmien esiin saamiseksi käytettiin tekniikkana sovellet-

tua aivoriihtä, jossa työntekijät tuottivat mahdollisimman paljon eri tekijöitä jokai-

seen vaiheeseen itsenäisesti ja sen jälkeen yhdessä. Aivoriihi on luovan ongel-

manratkaisun menetelmä, jossa kehitetään suuria määriä ideoita kaikilta ryhmän 

jäseniltä (Innokylä 2012). Menetelmä soveltuu tekijöiden nimeämiseen hyvin, sillä 

jokainen työntekijä näkee osaksi eri tavoin sen, mistä tekijöistä kyseessä oleva 

vaihe rakentuu. 

 

Ihanteelliselle asiakasprosessille määriteltiin tavoite SMART-menetelmän avulla. 

SMART-menetelmä määrittelee tavoitteen erityiseksi (specific), mitattavaksi 

(measurable), nimittäväksi (achievable), realistiseksi (realistic) ja ajalliseksi (time-

based) (Doran 1981, 35–36). 

 

Ensimmäisissä työpajoissa toteutui Leanin mukainen arvovirtakuvaus, joka antaa 

karkealla tasolla kokonaiskuvaa asiakasprosessista, joka alkaa ja päättyy asiak-

kaaseen. Sen hyötyjä ovat ymmärryksen lisääminen nykytilasta, tavoitetilasta ja 

siihen tarvittavista muutoksista. Toisaalta se usein auttaa näkemään systeemin 

monimutkaisuuden ja näyttää, mitkä tekijät ohjaavat ja aikatauluttavat työtä. 

(Torkkola 2015, 131–133.) Menetelmänä arvovirtakuvaus tuki tavoitetta kuvata 

ne vaiheet, joista Joensuun Ohjaamon asiakasprosessi tällä hetkellä rakentuu 
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sekä toisaalta kuvata ne vaiheet, jotka ihanteellisessa asiakasprosessissa ovat 

läsnä mukaan lukien uusi sähköinen Saumat-alusta. 

 

 

6.3 Aineiston käsittely 

 

Tässä opinnäytetyössä työpajatyöskentelyn aikaisella aineistoon perehtymisellä 

on pyritty löytämään olennainen tavoitteisiin nähden. Aineistoon, työpajapalaut-

teeseen ja havaintoihin perehtymistä ja niiden pohtimista on tapahtunut jokaisen 

työpajan jälkeen valmistauduttaessa seuraavaan työpajaan. Lopulliseen aineis-

ton käsittelyyn on otettu suuntaviivoja teoksesta Tuomi ja Sarajärvi (2018). Käsit-

tely on ollut pelkistettyä aineiston tiivistämistä ja merkityskokonaisuuksien luo-

mista. 

 

Kirjoitin työpajoissa esiin tulleet tiedot, esimerkiksi asiakasprosessin kuvauksen, 

auki sana sanalta paperilta koneelle. Tämän jälkeen perehdyin aineistoon ja tii-

vistin tekstiä valitsemalla tai luomalla kustakin asiakokonaisuudesta kehittämis-

tehtävän ja -tavoitteen kannalta olennaiset ilmaisut. Aineistoon perehtyminen aut-

toi löytämään kehittämistehtävään ja kehittämistyön tavoitteeseen vastaavat 

kiinnostavat asiakokonaisuudet, joita yhdistellen loin merkityskokonaisuuksia. Ai-

neiston käsittelyä olen kuvannut liitteessä 1. 

 

 

7 Työpajojen toteutus, sisältö ja tulokset 

 

 

Muun muassa Digisote-hankkeessa on todettu, että muutos työyhteisössä ei on-

nistu ilman toimintaprosessin muutosta (Jääskeläinen 2018). Tämän vuoksi tätä 

opinnäytetyötä ohjasi alkuvaiheessa asiakasprosessin kehittäminen, johon en-

simmäisissä työpajoissa keskityttiin. Työpajatyöskentelyn edetessä suunnitelmat 

ja opinnäytetyön tarkoitus muuttuivat. Asiakasprosessin kehittämisestä luovuttiin 

ja opinnäytetyön tarkoitukseksi jäi Saumojen ja sähköisen Saumat-alustan kehit-

täminen ja käyttöönotto Joensuun Ohjaamossa. Arolan ja Suhosen (2014) mu-

kaan kehittämistoiminta etenee harvoin suoraviivaisesti ja prosessikehittämisen 
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luonteeseen kuuluu muun muassa ennakoimattomuus ja epävarmuus. Prosessit 

eivät etene usein niin kuin ne on suunniteltu ja ne voivat tuoda esille sellaisia 

asioita, joita ei etukäteen osattu tunnistaa. (Arola ja Suhonen 2014, 16.) 

 

Toisen työpajan jälkeen työpajojen aikatauluihin ja kokoonpanoon tehtiin muu-

toksia. Työntekijöiden 3. paja ja nuorten 2. paja yhdistettiin ja siirrettiin myöhem-

pään ajankohtaan, jolloin Saumat-alustasta olisi jo käyttökokemuksia. Kolman-

nessa työpajassa syvennyttiin Saumat-alustan kehittämiseen ja sen käytön 

lisääntymiseen. Neljännessä työpajassa näkökulma oli muutosvastarinnan johta-

misessa ja Saumat-alustan käytön lisääntymisessä. Työpajojen kulkua ohjasi jo-

kaiseen työpajaan laadittu Powerpoint-esitelmä, joka sisälsi kuvauksen työpajaa 

edeltävästä työskentelystä, työpajan tavoitteet ja sisällön sekä jatkotyöskentelyn 

kuvauksen. 

 

 

7.1 Työpaja 1: Ammattilaiset 

 

Työpajan tavoitteina olivat Joensuun Ohjaamon nykyisen asiakasprosessin ku-

vaus, asiakasprosessin tavoitteen tunnistaminen, ihannetilan kuvaaminen, jossa 

Saumat ja sähköinen alusta ovat osana asiakasprosessia sekä ihannetilan toteu-

tumiseen vaikuttavien tekijöiden nimeäminen. Työntekijät kuvasivat Ohjaamon 

nykyisen asiakasprosessin nimeämällä asiakkaaksi kuvitellun nuoren, joka edus-

taa keskimääräisesti Ohjaamon asiakasta. Työpajassa kuvattiin nuoren Oh-

jaamo-polku yhteydenotosta asiakkuuden päättymiseen. 

 

Työntekijät suhtautuivat asiakasprosessiin yksilöllisenä ja ainutlaatuisena, työn-

tekijä- ja asiakaskohtaisena tapahtumana, jossa tekijät, menetelmät ja etenemi-

nen ovat jokaiselle kohtaamiselle ja niiden ketjulle uniikkeja. Asiakasprosessin 

tavoitteeksi nähtiin asiakkaan yksilöllisen tavoitteen toteutuminen, ei Ohjaamojen 

valtakunnallisen tavoitteen, työhön tai koulutukseen pääsemisen toteutuminen. 

Valtakunnallista tavoitetta on kuitenkin aloitettu seuraamaan helmikuusta 2018 

alkaen. 
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Työpajatyöskentelyn tarkoitus oli lisätä työntekijöiden valmiuksia tunnistaa asia-

kasprosessissa asiakkaalle arvoa tuottavat ja arvoa tuottamattomat asiat. Tähän 

liittyen työntekijöille esiteltiin Sosiaali- ja terveysministeriön ja Me-säätiön vuonna 

2017 toteuttaman selvityksen tulokset, mitä nuoret itse kokevat tarvitsevansa 

psykososiaalisissa palveluissa eli mitkä asiat tuottavat arvoa nuorelle (Björklund, 

Nord & Tarvainen 2018). 

 

Ennen ihannetilan kuvaamista nykyisen asiakasprosessin kuvaukseen merkittiin 

prosessissa havaittuja tekijöitä, hukkia ja ongelmia. Nimetyt hukat koskivat pää-

sääntöisesti asiakkaan eli nuoren ominaisuutta tai toimintaa, vaikka työntekijöitä 

haastettiin keskustelussa tarkastelemaan omaa ja työyhteisön toimintaa asiakas-

prosessin aikana. Arvoa tuottaviksi tai arvon tuotannon kannalta välttämättömiksi 

vaiheiksi asiakasprosessissa koettiin tässä vaiheessa kaikki ne tapaamiset, joita 

nuoren kanssa on yksilöllisesti suunniteltu. 

 

Työntekijöiden mukaan ihanteellista asiakasprosessia estäviä tekijöitä ovat nuo-

ren sitoutumattomuus, motivaation puute, huono vuorokausirytmi, pelot tai jänni-

tys. Ne näkyvät asiakastyössä niin, että nuori ei tule paikalle eikä nuoreen saa 

aina yhteyttä. Asiakkuutta voi leimata nuoren aloitekyvyttömyys, johon vaikuttaa 

esimerkiksi vuodenaika. Aina nuori ei löydä luottamusta työntekijään, kun kemiat 

eivät kohtaa, jolloin nuori ei halua kertoa todellista tilannettaan. Asiakkuuteen vai-

kuttavat myös takaiskut joko nuoren henkilökohtaisessa elämässä, nuoren jää-

dessä ilman työkokeilu- tai opiskelupaikkaa tai saadessa huonon kokemuksen 

työkokeilusta. Nuoren asuinpaikalla sekä ajallisesti ja paikallisesti tarjottavilla pal-

veluilla nähtiin olevan vaikutusta asiakkuuteen. 

 

Jotta ihanteellinen asiakasprosessi toteutuu, on työntekijöiden mukaan turvattava 

riittävät resurssit. Heidän mukaansa kalenteri täyttyy asiakastapaamisten lisäksi 

monenlaisesta toiminnasta viikon aikana eikä asiakastyölle jää niin paljon aikaa 

kuin olisi tarve. Työntekijöiden mukaan etenkin alkuvaiheessa tapaamisia tulisi 

olla nuoren kanssa enemmän. Asiakasprosessin haasteiden tunnistamisen jäl-

keen työpajatyöskentelyssä keskityttiin Saumojen ja sähköisen Saumat-alustan 

kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
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SMART-menetelmän mukaisesti valittu tavoite konkretisoi kehittämisen suuntaa, 

aikaa ja määrittää mittarin, jonka avulla on mahdollista havainnoida tavoitteen 

toteutumista. Tavoitteeksi määriteltiin Ohjaamon asiakkaan hakeutuminen koulu-

tukseen tai työelämään kuvatun asiakasprosessin kautta 12 tapaamiskerran jäl-

keen. Kuvatun asiakasprosessin käyttöönottaminen määriteltiin 1.11.2018 men-

nessä. Työpajassa kuvattiin, miten ja missä vaiheessa ihannetilassa sähköistä 

Saumat-alustaa hyödynnetään Ohjaamon asiakasprosessissa asiakkaan kiinnit-

tymiseksi työelämään tai yhteiskunnan palveluihin. 

 

Työntekijöille kerrottiin siitä, että työn keskiössä tulisi olla asiakkaan aika eli asi-

akkaalle tuottaa arvoa vain se aika, jonka hän työntekijältä saa. Työpajassa Sau-

mat-hankkeen projektikoordinaattori esitteli sähköisen Saumat-alustan senhetki-

sen kehittämisvaiheen. ”Kotitehtäväksi” annettiin ensimmäisen työpajan 

terveisten vieminen koko työyhteisölle. Sovimme, kuka kertoo ensimmäisen työ-

pajan sisällöstä ja missä ja milloin. 

 

 

7.2 Työpaja 2: Nuoret 

 

Nuorten työpajassa tavoitteena oli saada esille nuorten kokemukset Ohjaamon 

asiakkuudesta, ajatukset Saumoihin osallistumisesta, osallistumiseen vaikutta-

vista tekijöistä sekä digitalisaation mahdollisuuksista Ohjaamon asiakasproses-

sissa. Työpajaan osallistui seitsemän Ohjaamon asiakkuudessa olevaa nuorta. 

Saumat-hankkeen projektikoordinaattori kertoi nuorille Saumoista sekä sähköi-

sen Saumat-alustan toiminnasta ja toimintaperiaatteista muun muassa pelillisyy-

den suhteen. 

 

Asiakasprosessia nuorten kanssa läpikäydessä nuorilta kysyttiin, miten he ovat 

kokeneet yhteydenoton Ohjaamoon. Heiltä kysyttiin, ovatko he kokeneet asioin-

nissa hankaluuksia ja turhautumista ja miksi. Nuoret vastasivat kysymyksiin, miltä 

asioinnin hankaluudet ovat tuntuneet, minkälaiseen asiointiin toivovat digimah-

dollisuutta ja mikä on tähän asti parasta Ohjaamossa. Heiltä kysyttiin myös missä 
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vaiheessa Ohjaamon asiakkuutta he haluavat kuulla sähköisestä Saumat-alus-

tasta ja missä vaiheessa Saumaan osallistuminen olisi otollisinta. Nuoret vasta-

sivat kysymyksiin kirjoittaen ne pöydällä olevalle kertakäyttöliinalle. 

 

Nuoret olivat kokeneet Ohjaamon asiakkuuden pääosin myönteisesti. Ensimmäi-

seen yhteydenottoon liittyi lähes kaikilla nuorilla arastelua, mutta sen jälkeen asi-

oiden oli koettu hoituvan hyvin. Alun epävarmuuden jälkeen tapaamiset Ohjaa-

mon työntekijöiden kanssa oli koettu positiivisiksi: ”Ohjaamoon on aina kiva 

mennä, itse käynnit ovat olleet hyvällä fiiliksellä, paikan päällä saatu palvelu on 

ollut aina erinomaista”. Parhaat kokemukset Ohjaamosta liittyivät nuorilla siis 

työntekijöihin. Nuoret olivat kokeneet, että eivät jää asioiden kanssa yksin vaan 

saavat työntekijöiltä yksilöllistä ja konkreettista apua, asiat otetaan vakavasti ja 

vastaanotto on lämmin. Asioimista kuvattiin myös rennoksi ja luotettavaksi. Nuo-

ret kuvasivat työntekijöitä hyvin positiivisilla ilmauksilla. ”Parasta ihanat työnteki-

jät ja se, että tuntuu että joku välittää ☺”. Asiakkuudessa oli koettu hankalaksi 

pitkät tapaamisvälit, jolloin asiat eivät välttämättä etene. Muuten turhautumista oli 

koettu vähän. 

 

Nuoret ottivat yhteyttä Ohjaamoon mieluiten sähköisesti tai tulemalla paikan 

päälle: ”Kesti jonkun aikaa ennen kuin uskalsin ottaa yhteyttä → lompsin suoraan 

Ohjaamoon ja se oli paras tapa minulle ottaa yhteyttä”. Osalle nuorista Ohjaamo 

ei ollut tunnettu, vaan elämäntilanne oli saattanut jatkua pitkäänkin samankaltai-

sena, ennen kuin he olivat kuulleet Ohjaamon palveluista. 

 

Saumoihin osallistumisen ajankohdassa tuli yksilöllisyys nuorten mielipiteissä 

vahvasti esille. Nuorten mukaan Saumoista on hyvä kuitenkin puhua jo asiakkuu-

den alkumetreillä, jopa ensimmäisessä tapaamisessa. Nuoret toivoivat digimah-

dollisuutta asiointiin silloin, jos eivät pääse fyysisesti paikalle. Skype-puhelu näh-

tiin hyväksi vaihtoehdoksi etävalmennuksen toteuttamiseen. Tärkeäksi nähtiin 

viestittely nuoren ja työntekijän välillä, esimerkiksi whatsappin kautta. Myös kes-

kustelut perinteisesti kasvotusten saivat kannatusta. 
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Learning cafe -menetelmää soveltaen nuorilta kerättiin tietoa siitä, mitkä asiat 

vaikuttavat Saumoihin osallistumiseen. Tiedon keräyksessä käytettiin näkökul-

mina ihmisten, ympäristön, itse toiminnan sekä muiden tekijöiden vaikutusta osal-

listumiseen. Nuorille esiteltiin ammattilaisten työpajassa kuvattu Ohjaamon ihan-

teellinen asiakasprosessi, jossa Saumat ja sähköinen alusta ovat käytössä. 

Nuoret kertoivat näkemyksiään ihanteellisesta asiakasprosessista. 

 

Saumoihin osallistumista tukevat nuorten mukaan Sauman kiinnostavuus, Sau-

maan osallistujien samanhenkisyys ja hyvä ilmapiiri. Tekemiseltä odotetaan mo-

nipuolisuutta ja mielekkyyttä sekä järjestämispaikalta pysyvyyttä. Nuoret odotta-

vat Saumoihin osallistumiselta sitä, että toiminto vastaa omiin tavoitteisiin. Nuoret 

toivoivat myös etänä toteutettavia Saumoja. Nuorten mukaan ennen Saumoihin 

osallistumista olisi hoidettava akuutit ongelmat. Saumoihin osallistumiseen vai-

kuttavat nuorten mukaan oma elämäntilanne, voimavarat, toimintakyky ja moti-

vaatio. 

 

Työpajassa käytiin välillä vilkastakin ajatusten vaihtoa ja ideointia. Esiin tulleet 

asiat olivat tärkeitä niin asiakasprosessin kuin Saumojen ja sähköisen Saumat-

alustan kehittämisessä. Sähköisen Saumat-alustan esittelyversion näyttäminen 

ei tässä pajassa ollut vielä mahdollista. 

 

 

7.3 Työpaja 3: Ammattilaiset 

 

Työpajassa tavoitteena olivat Saumojen käyttöön vaikuttavien tekijöiden tunnis-

taminen sekä ihannetilan täydentäminen nuorten työpajan tulosten perusteella. 

Työpajan aluksi työntekijöille kerrottiin nuorten työpajan tuloksista asiakkuuteen 

liittyvät kokemukset. Tämän jälkeen työpajassa pohdittiin, mitkä asiat nuoren elä-

mässä tulee olla kunnossa, ennen kuin häntä voidaan ohjata Saumoihin ja säh-

köisen Saumat-alustan käyttöön. Saumoihin osallistumisen edellytykset jaettiin 

kolmeen aihepiiriin, joita ovat Ohjaamon asiakkuus, elämänhallinta ja tahtotila. 

Kuviossa 2 on nimetty Saumoihin osallistumisen edellytykset aihepiireittäin. 
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Kuvio 2. Saumoihin osallistumisen edellytykset 

 

Työntekijöiden mukaan ihanteellisessa asiakasprosessissa Saumat otetaan pu-

heeksi nuoren kanssa ensimmäisissä tapaamisissa. Edellisessä ammattilaisten 

työpajassa kuvailtua asiakasprosessin ihannetilaa täydennettiin nuorten ajatus-

ten perusteella. Asiakasprosessin eri vaiheisiin vaikuttavia tekijöitä pyrittiin edel-

leen nimeämään ja löytämään edellytykset, joiden on toteuduttava Saumojen 

hyödyntämiseksi. 

 

Työntekijöiden mukaan Saumojen käyttöä edistää se, kun Saumoihin osallistumi-

nen tukee nuoren suunnitelmaa ja tavoitetta. Saumojen ja sähköisen alustan 

käyttöä edistäviksi tekijöiksi mainittiin myös riittävät resurssit, nimetty vastuuhen-

kilö, vertaisohjaajan tai tuutorin palkkaus, uuden työntekijän perehdytys Saumo-

jen käyttöön ja työntekijöiden muistuttelu. Käyttöä edistävät työntekijöiden mu-

kaan Saumat-ideoiden esille tuominen ja toteutus Ohjaamossa ja muualla, 

Ohjaamoiden välinen yhteistyö sekä Nuorisoverstaan tapahtumien liittäminen 

Saumoiksi. 

 

Työntekijöille kerrottiin nuorten työpajassa esiin nousseet ajatukset siitä, missä 

vaiheessa Ohjaamon asiakkuutta nuoret haluavat kuulla Saumoista ja sähköi-

sestä alustasta, missä vaiheessa Saumoihin osallistuminen olisi otollisinta sekä 

mitkä asiat vaikuttavat Saumoihin osallistumiseen. 

 

Ohjaamon asiakkuus

•nuoren tulee olla Ohjaamon 
asiakas

•asiakkuudessa tulee olla 
luottamusta

Elämänhallinta

•perustarpeet tyydytetty 
(esimerkiksi on asunto)

•arki ainakin jossain määrin 
hallussa (vrk-rytmi, raha-asiat)

•päihteettömyys (0-toleranssi 
ryhmässä)

•mielenterveys/toimintakyky 
riittävä (esim. on keinoja tulla 
toimeen ahdistuksen kanssa)

•sähköisen asioinnin taidot
•itseohjautuvuus

Tahtotila

•riittävä motivaatio
•nuori kykenee tulemaan 

paikalle (yksin tai ohjaajan 
kanssa)
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Työntekijöitä kehotettiin pohtimaan, mitä pitäisi jatkossa tehdä toisin. Onko riittä-

västi resursseja huomioida nuorten voimavarat ja elämäntilanne sekä miten yllä-

pidetään, kehitetään ja hallinnoidaan Saumoja ja Saumat-alustaa. Pohdimme, 

kuinka opitaan tuntemaan nuori ja hänen kiinnostuksen kohteitaan, sensitiivisyy-

den vai tuttujen menetelmien avulla. Nykyisessä asiakasprosessissa työntekijät 

näkivät nuoren tuntemista lisäävän sen, että tapaamiskertojen määrää ei rajoi-

teta, vaan nuorta tavataan juuri sen verran kuin on tarpeellista. Nuoren tuntemista 

lisää myös pyrkimys samaan työntekijään ja saattaen vaihtamiseen. Toisen työn-

tekijän saa kiinni ”lennosta” ja tietoja on helppo luvan jälkeen vaihtaa. Vaikka nuo-

ren kohdalla pyritään välttämään työntekijän vaihtumista, tapaamisten jakaminen 

eri ammattilaisten kesken tukee usein nuoren yksilöllisen tavoitteen saavutta-

mista. Saumaan osallistuminen voi tapahtua eri tavoin tuettuna, osana asiak-

kuutta. 

 

Työpajan loppupuolella työntekijät ideoivat runsaasti, millaisia Saumoja sähköi-

sellä alustalla voisi olla. Sauma-ideat on esitetty kuviossa 3. Työntekijöiltä kysyt-

tiin nuorten työpajassa esiin nousseesta ajatuksesta nuorten itse tuottamista 

Saumoista. Voidaanko Ohjaamossa tukea nuoria tuottamaan itse Saumoja ja 

millä keinoin. 

 

 

työnhakuryhmä, CV:n teko, talkootyöt, Ookoo hanke, johonkin tapahtumaan 

osallistuminen (esim. säpinää syksyyn), workPilots keikka, erilaiset/uudet ryh-

mätoiminnot, harrastepankin jutut, työpaikkatutustuminen, Fore ammattiosaa-

miskartoituksessa käynti, haastatteluharjoitukset, rekrytiistaihin osallistuminen, 

vierailut eri paikoissa (myös järjestöt, yhdistykset), yhteistyökumppaneiden ryh-

mät, erilaiset liikuntalajit, teemapäivät (esim. byrokratiaviidakosta selviytymis-

päivä, Kela, TE-tsto), yritysvierailu, yhdistystoiminta, toiminta verkossa, 

JOSE:n toimintaan osallistuminen, vapaaehtoistyö, crew-valmennus, itseluot-

tamuksen kehittämisen taidot -teemapäivä, koulutus, kurssit, esittelyt, kielet, 

taide, kansainvälisyys -teemapäivä 

 

Kuvio 3. Sauma-ideat. 
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Palveluiden keskittyessä yhä enemmän kaupunkeihin, työntekijät näkivät tarpeel-

lisiksi myös syrjäseutujen Saumat, jotka voivat olla Ohjaamon tai yhteistyöver-

koston tuottamia. Työpajassa tuli idea, että Ohjaamon työntekijä voisi vetää etä-

ryhmä Saumaa. 

 

Saumat-hankkeen projektikoordinaattori kertoi Saumat-alustan teknisen kehittä-

misen vaiheesta. Osa työntekijöistä koki tässä työpajassa motivaatiopulaa, koska 

Saumat-alusta ei ollut vielä käytössä eli ei ollut konkretiaa. Alustavan aikataulun 

mukaan toisen työpajan jälkeen oli Ohjaamossa tarkoitus aloittaa sähköisen Sau-

mat-alustan esittelyversion koekäyttö. Saumat-alustan toimittajan vaihtumisen 

vuoksi alustan käyttöönotto viivästyi. Ohjaamon työntekijät eivät päässeet teke-

mään suunnitelman mukaisesti aikataulutettua toteutussuunnitelmaa vastuuhen-

kilöineen tarvittavista parannustoimenpiteistä. Esittelyversion koekäytön aikana 

oli tarkoitus mitata paitsi sähköisen alustan käyttöastetta myös ensimmäisessä 

työpajassa suunniteltujen parannusten toteutumista ja onnistumista. Toisen työ-

pajan jälkeen oli Ohjaamossa tulossa koulutus Saumat-alustasta. Työpajassa so-

vittiin, että koulutuksen jälkeen ennen seuraavaa työpajaa jokainen työntekijä käy 

Saumat-alustalla ja kirjautuu sinne yhden asiakkaan kanssa. 

 

 

7.4 Työpaja 4: Ammattilaiset ja nuoret 

 

Työpajan tavoitteena oli jakaa kokemuksia Saumat-alustan käytöstä, miettiä pa-

rannuskohteita sekä ideoida sähköisen alustan kehittämistä. Saumat-alusta oli 

ollut käytettävissä noin kuukauden ajan. Työpajaan osallistujat jaettiin neljään 

ryhmään, jossa jokaisessa oli sekä nuoria että työntekijöitä. Ryhmissä kokemuk-

set ja ajatukset kirjattiin paperille ja jaettiin myöhemmin yhteisessä keskuste-

lussa. Osa nuorista toi innostuneesti esille käyttökokemuksia ja kehittämisideoita 

Saumat-alustasta, mutta yleisesti ottaen työntekijöiden käyttökokemukset ja sen 

myötä kehittämisideat alustasta olivat melko vähäisiä. 

 

Sekä nuorten että työntekijöiden yhteinen näkemys oli, että Saumat-alusta on 

selkeä ja helppokäyttöinen. Alustan visuaalisuudesta pidettiin. Nuoret toivoivat 
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kuitenkin Saumoista erilaista näkymää, mikä herätti paljon keskustelua. Kalente-

rinäkymän toteutuminen esimerkiksi erilliselle välilehdelle nähtiin tarpeelliseksi. 

Alustan käytössä oli koettu, että Saumaan ilmoittautuminen tulee perille ja Sau-

man loputtua osallistuminen on helppo kuitata. Saumojen senhetkinen tarjonta 

koettiin suppeaksi ja alustalle toivottiin lisää Saumoja. Saumojen monipuolisuus 

nähtiin tärkeäksi. Sähköiselle Saumat-alustalle toivottiin muun muassa ajanva-

rausmahdollisuutta Ohjaamoon ja Saumojen toive- ja palautelaatikkoa. Haasteel-

lisena pidettiin Saumat-alustan työntekijäsidonnaisuutta. Päästääkseen alustalle 

nuoren on kirjauduttava sinne työntekijän kanssa. 

 

Työpajassa keskustelua herätti Saumat-toimintojen pisteytys ja palkintojen taso. 

Pisteytykseen toivottiin välitasoja. Palkintojen toivottiin olevan mielenkiintoisem-

pia ja helpommin saavutettavia. Toisaalta nuorten mukaan Saumoihin osallistu-

misesta saatavilla pienillä palkinnoilla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että 

pääsee mukaan. Pelillisyys eli Saumat-toimintoihin osallistumisesta saatavat pis-

teet ja tasolta toiselle pääseminen on myös nuorten mukaan suurempi motivaa-

tiotekijä kuin osallistumisesta saatavat pienet palkinnot. 

 

Työntekijät näkivät alustan käytön lisääntymisessä tarpeelliseksi markkinoinnin 

ja nuorten sitouttamisen alustan käyttöön. Saumojen markkinointiin kaivattiin 

opasvideota tai -lehtistä. Työpajan loppupuolella keskusteltiin siitä, olisiko Sau-

moja mahdollista tarjota muillekin kuin Ohjaamon asiakkaille. Tässä vaiheessa 

päädyttiin Saumojen tarjoamiseen vain Ohjaamon asiakkaille. 

 

Alun perin tässä työpajassa oli tarkoitus pohtia myös Saumat-alustan vakiinnut-

tamista työkaluksi, mutta se ei ollut vielä ajankohtaista. Tärkeäksi tekijäksi Sau-

mat-alustan käytön lisääntymisessä nousi työntekijöiden motivaatio. Työpajan 

keskusteluissa korostui sähköiseen alustaan liittyvät asiat, mikä ei havaintojen ja 

työpajapalautteen mukaan vastannut työntekijöiden tärkeimpiin intresseihin Sau-

moihin liittyen. Saumat-alustaan liittyvä keskustelu oli kuitenkin tärkeää, koska 

ainoastaan tässä työpajassa oli paikalla alustan toimittajan edustaja. Sähköisen 

alustan kehittäminen jäi hankekoordinaattorin vastuulle. Työpajan jälkeen viestit-

telin hankekoordinaattorin kanssa muun muassa siitä, että työntekijöiden moti-

voitumisen kannalta on tärkeää lisätä erilaisia Saumoja alustalle. Ennen neljättä 
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työpajaa hankekoordinaattori vastasi kolmannessa työpajassa esiin tulleiden ke-

hittämisideoiden toteutumisesta yhteistyössä sähköisen alustan toimittajan ja Oh-

jaamon työntekijöiden kanssa. 

 

 

7.5 Työpaja 5: Ammattilaiset 

 

Viimeisen työpajan tavoitteena oli alun perin suunnitella Saumat-alustan käytön 

vakiinnuttamista Ohjaamo-toimintaan sekä arvioida kehittämisprosessia kokonai-

suutena. Koska alustan käyttöönotto ei Ohjaamossa toteutunut suunnitelmien 

mukaan, täytyi neljännen työpajan tavoitteet miettiä uudelleen. Tässä vaiheessa 

täytyi perehtyä muutosjohtamiseen ja muutosvastarintaan. Ennen viimeistä työ-

pajaa työntekijöille annettiin pohdittavaksi työpajassa käsiteltäviä kysymyksiä, 

jotka nousivat muutosvastarintaan liittyvästä materiaalista. Neljännen työpajan 

tavoitteeksi muotoutui Saumat-alustan käytön lisääntyminen Ohjaamossa. 

 

Työntekijöitä sitoutettiin työpajatyöskentelyyn kysymällä heiltä aluksi, miksi olet 

täällä. Heiltä kysyttiin Saumoihin liittyen positiivisista kokemuksista, turhautumi-

sesta, käyttöä edistävistä ja käyttöä estävistä tekijöistä. Työntekijät vastasivat 

työpajassa myös kysymykseen tarvittavista tiedoista, taidoista ja resursseista 

sekä avun saamisesta ja sen pyytämisen mahdollisuudesta. He kirjoittivat koke-

muksiaan ja ajatuksiaan post it -lapuille, jotka kävivät kiinnittämässä fläppitaulu-

paperille kysymyksen kohtaan. Lopuksi keskusteltiin työpajan tuotoksien poh-

jalta, kuinka voidaan vähentää turhautumista, tukea käyttöä edistäviä tekijöitä, 

vähentää käyttöä estäviä tekijöitä sekä taata työntekijöiden riittävät tiedot, taidot 

ja voimavarat. 

 

Työntekijät perustelivat Saumojen ja sähköisen alustan vähäistä käyttöä sillä, 

että nuoret eivät innostu Saumat-alustan käytöstä eikä Saumoihin osallistuminen 

ole ollut tarkoituksenmukaista omissa asiakastilanteissa. Heikon motivaation 

taustalla oli hyödyttömyyden kokemus. Työntekijät olivat kokeneet myös paineita 

käyttää Saumat-alustaa. Saumat-tarjonta koettiin suppeaksi. Ennen viimeistä 

työpajaa sähköiselle alustalle (www.saumat.fi) saatiin lisää Saumoja, mutta tar-

jontaa ja monipuolisuutta toivottiin viimeisessä työpajassa edelleen enemmän. 

http://www.saumat.fi/
http://www.saumat.fi/
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Saumat-alustan käyttöä estäväksi tekijäksi työntekijät mainitsivat myös kiireen 

työssä. 

 

Työntekijät olivat kokeneet saaneensa hankekoordinaattorilta apua ja neuvoja, 

mikä nähtiin Saumojen ja sähköisen alustan käyttöä lisääväksi tekijäksi. Käyttöä 

lisäävät työntekijöiden mukaan myös positiivisten kokemusten jakaminen Sau-

moista sekä osallistumisesta nuorelle tuleva selkeä hyöty. Työntekijät toivoivat 

Saumat-asian olevan enemmän esillä arjessa ja työyhteisön laajempaa sitoutu-

mista asiaan. Työpajassa sovittiin, että jatkossa Saumat-asia on esillä viikkopa-

lavereissa. Keskustelussa päädyttiin siihen, että Saumoihin osallistuminen mah-

dollistetaan jatkossa myös muille kuin Ohjaamon asiakkaille, minkä toivotaan 

lisäävän Saumojen ja sähköisen alustan käyttöä. 

 

 

8 Yhteenveto ja pohdinta 

 

 

Haasteena työntekijöiden ensimmäisissä työpajoissa näkyi se, että työntekijät 

suhtautuivat asiakasprosessiin yksilöllisenä ja ainutlaatuisena tapahtumana. 

Asiakasprosessin tavoitteeksi nähtiin asiakkaan yksilöllisen tavoitteen toteutumi-

nen, ei Ohjaamojen valtakunnallisen tavoitteen, työhön tai koulutukseen pääse-

misen toteutuminen. Valtakunnallista tavoitetta on kuitenkin aloitettu seuraamaan 

helmikuusta 2018 alkaen. Monet Ohjaamon nuorista asiakkaista hyötyvät asiak-

kuuden alkaessa sellaisista palveluista, jotka tukevat muun muassa terveyden 

saavuttamista tai turvallisuuden kokemista. Tästä näkökulmasta Ohjaamojen val-

takunnallinen tavoite koulutukseen tai työelämään siirtymisestä ei ole ristiriidassa 

Joensuun Ohjaamossa nykyisen asiakasprosessin tavoitteeksi kuvatun nuoren 

yksilöllisen tavoitteen toteutumisen kanssa. Nuoren yksilöllisen tavoitteen toteu-

tuminen asiakasprosessissa on välitavoite, joka vie kohti päätavoitetta, koulutuk-

seen ja työelämään siirtymistä. 

 

Nuorten yksilöllinen Ohjaamo-polku korostui niin työntekijöiden kuin nuortenkin 

näkemyksissä. Osa nuorista on Ohjaamoon tullessaan voimavaroiltaan lähem-

pänä päätavoitteen saavuttamista, mutta osalla se on hyvinkin kaukana. Monet 



41 

nuoret tarvitsevat tukea elämän perustarpeisiin, kuten asunnon hankkimiseen ja 

oman talouden hoitoon. Myös mielenterveyden ja voimavarojen tukeminen on 

keskeistä nuorten valmennuksessa. Kurosen (2010, 327) mukaan masennuksen 

ja kiusaamisen nuorille aiheuttamia traumoja hoidettiin tutkimuksen mukaan jo 

yläastevaiheessa, mutta enemmän vasta peruskoulun jälkeen. Hyvän elämän pe-

rustan rakentuminen ei tapahdu hetkessä. Linnakankaan ja Suikkasen (2004) 

mukaan monien vuosien kuluessa kasautuneet ongelmat eivät ratkea helposti, 

joten nuoren tukemisessa puhutaan vuosista. Luottamuksen saavuttaminen työn-

tekijän ja nuoren välillä vie aikaa. (Linnakangas ja Suikkanen 2004, 111.) Niin 

fyysiset kuin turvallisuuden tarpeetkin tulee olla tyydytettyinä ennen kuin on mah-

dollista tyydyttää esimerkiksi älyllisyyden ja itsensä toteuttamisen tarpeita. 

 

Maslowin tarvehierarkia tukee työpajoissa esiin tulleita näkemyksiä Saumaan 

osallistumisen edellytyksistä, kun Saumaan osallistumisen nähdään kuuluvan 

Maslowin tarvehierarkiassa korkeampiin tarpeisiin. Alempien tasojen tarpeet tu-

lee olla tyydytetty, ennen kuin ylemmän tason tarpeiden on mahdollista tyydyttyä. 

Jos nuorella ei esimerkiksi ole asuntoa, ei hänen voida olettaa pystyvän sitoutu-

maan Saumat-toimintaan. Työpajassa nähtiin, että nuoren raha-asioiden ollessa 

hallussa hänen Saumaan osallistuminen onnistuu paremmin. Saumaan osallis-

tumisen edellytyksiksi nähtiin myös riittävä mielenterveys ja toimintakyky, jotka 

liittyvät Maslowin tarvehierarkiassa alempien tasojen (turvallisuuden) tarpeisiin. 

 

Nuorten yksilöllinen tukeminen edellyttää yksilöllisiä palveluja ja toimintoja. Oh-

jaamon työntekijät olivat kokeneet työssään paljon nuoren sitoutumattomuutta. 

Olen pohtinut kehittämistyön edetessä, että sitoutumattomuus voi kertoa nuorten 

tarpeiden ja niihin vastaamisen ristiriidasta. Työpajoissa olleet nuoret ovat koke-

neet tapaamiset Ohjaamon työntekijöiden kanssa hyvin myönteisesti eli en näe 

sitoutumattomuuden liittyvän ensisijaisesti henkilökemioihin. Ennemminkin kyse 

voi olla siitä, että palvelut tai toiminnot eivät ole sopivia nuoren sen hetkisiin tar-

peisiin tai voimavaroihin nähden. Muistaen Ohjaamon valtakunnallisen tavoitteen 

koulutukseen tai työelämään siirtymisestä, useat nuoret hyötyvät kuitenkin esi-

merkiksi Ohjaamon ryhmätoimintojen rinnalla muiden viranomaisten palveluista. 

Määtän (2015) mukaan etuus-, palvelu- ja koulutusjärjestelmä ei tue nuorta par-

haalla mahdollisella tavalla eikä nuoren avun tarpeet välttämättä täyty. 
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Ohjaamon tehtävänä on toimia siltana viranomaisiin ja nuoret voivatkin ohjautua 

jo asiakkuuden alkuvaiheessa Ohjaamosta muihin palveluihin. Kuitenkin esimer-

kiksi mielenterveyden palvelujen ohella nuori voi hyötyä ryhmätoiminnoista, joita 

Ohjaamo tarjoaa. Ohjaamon tarjoamat Saumat voivat tukea nuorta selviytymään 

esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelosta. Korkiamäen (2016) mukaan ryhmään 

kuulumisen kokemus vahvistaa sosiaalisen tuen vastavuoroisuutta nuorten yhtei-

söissä. Tuki vahvistaa osallisuutta ja osallisuus tuottaa tukea eli sosiaalinen tuki 

ja ryhmään kuulumisen kokemus muodostavat positiivisen kehän. (Korkiamäki 

2016, 79.) Toisessa työntekijöiden työpajassa yksi osallistuja toi esiin nuoren 

kommentin palveluista: ”kunhan saa kannustusta omaan tekemiseensä ja siitä 

oman itsensä hyväksymiseen, valtion harjoittaman kepityksen sijaan, niin se olisi 

enemmän kuin hienoa”. 

 

Työntekijöiden mukaan Saumat-toimintoihin osallistuminen tukee nuorta silloin, 

kun nuoren elämässä on perusasiat kunnossa. Toisaalta työpajatyöskentelyssä 

tuli esille, että Saumat voivat olla esimerkiksi arjenhallintaan ja itseluottamuksen 

vahvistumiseen liittyviä toimintoja. Työpajatyöskentelyn päätyttyä, analyysia teh-

dessäni oivalsin, että Saumat-tarjonta olisi tarkoituksenmukaista rakentaa jous-

tavasti nuorten tarpeita vastaavaksi että nuorten ei tarvitsisi ”venyä” Saumoihin 

sopivaksi. Nuoren osallisuuden vahvistumisen kannalta on tärkeää, että Sauma 

on sopiva nuoren elämäntilanteeseen ja voimavaroihin nähden. Saumojen tar-

joaminen nuorelle oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti edellyttää, että työn-

tekijä tuntee nuoren, hänen elämäntilanteensa ja tarpeensa. 

 

Toisessa työpajassa työntekijät ideoivat runsaasti mahdollisia Saumoja. Ideoidut 

Saumat olivat hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia toimintoja. Luokittelin 

Sauma-ideat analyysia tehdessäni neljään kategoriaan: elämänhallintaa tukevat 

Saumat, omaa mielenkiintoa tai harrastuneisuutta tukevat Saumat, työ- ja opis-

kelukuntoisuutta lisäävät Saumat ja työhön, työkokeiluun ja opiskeluun liittyvät 

Saumat (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Sauma-ideat luokiteltuna 

 

Olen esittänyt nämä Sauma-ideat asteittaisen muutoksen ajatuksella kuvion 5 

kehämallissa. Pienimmässä kehässä ovat elämänhallintaa tukevat Saumat. Seu-

raavassa ovat omaa mielenkiintoa tai harrastuneisuutta tukevat Saumat. Kolman-

nessa kehässä ovat työ- ja opiskelukuntoisuutta lisäävät Saumat ja uloimmassa 

kehässä työhön, työkokeiluun ja opiskeluun liittyvät Saumat. Eri kehät myös limit-

tyvät toisiinsa, sillä takaiskujen myötä voi olla tarve palata edellisen tason Sauma-

toimintaan. 

 

 

Kuvio 5. Saumat asteittaisen muutoksen ajatuksella. 

Elämänhallintaa tukevat Saumat

-teemapäivät: byrokratiaviidakosta 
selviytyminen (Kela, TE-tsto), 

itseluottamuksen kehittämisen taidot

-Ookoo -hanke

Omaa mielenkiintoa/harrastuneisuutta 
tukevat Saumat

-monipuoliset ryhmätoiminnot: 
harrastepankki, eri liikuntalajit

-esittelyt: kielet, taide

-kansainvälisyys -teemapäivä

Työ- ja opiskelukuntoisuutta lisäävät 
Saumat

-vapaaehtoistyö, -tapahtumat (esim. Säpinää 
syksyyn), -vierailut eri paikoissa (myös 

järjestöt, yhdistykset), -yhdistystoiminta 
(esim. JOSE), -toiminta verkossa, -

yhteistyöverkoston ryhmät/tapahtumat 
(esim. Nuorisoverstas)

Työhön, työkokeiluun ja opiskeluun liittyvät 
Saumat

työnhakuryhmä -CV:n laatiminen -WorkPilots 
-keikka, -Fore -ammattiosaamiskartoitus, -

yritysvierailu/työpaikkatutustuminen, -
haastatteluharjoitukset, -rekrytiistai, -

Koulutus/kurssit (esim. Crew -valmennus)
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Kehissä asteittaisen muutoksen ajatuksella kuvatut Saumat ovat yhteydessä 

Maslowin tarvehierarkiaan. Ensimmäisen eli pienimmän kehän Sauma-aiheet liit-

tyvät fysiologisten ja turvallisuuden tarpeiden tyydyttymiseen, mistä monen nuo-

ren Ohjaamo-polku alkaa. On tärkeää, että nuorille on tarjolla niin elämänhallin-

taan kuin työhön, työkokeiluun ja opiskeluun liittyviä Saumoja sekä Saumoja 

myös muihin elämänvaiheisiin. Vain laajalla tarjonnalla voidaan vastata nuorten 

yksilöllisiin tarpeisiin. Tällöin myös työntekijät löytävät paremmin nuoren elämän-

tilanteeseen sopivan Sauman, mikä lisää hyödyllisyyden kokemusta Saumoista 

ja sähköisestä alustasta. 

 

Edellä kuvattuja näkemyksiä nuoren tarpeista lähtevästä palvelun tarjonnasta tu-

kee Sosiaali- ja terveysministeriön ja Me-säätiön loppuvuodesta 2017 tekemä 

selvitys ”Sata nuorta kehittäjää”. Selvityksessä nuoret ovat ilmaisseet tarpeensa 

psykososiaalisissa palveluissa. Heidän mukaansa palveluiden keskiössä tulisi 

olla mielen hyvinvointi. Lisäksi nuoret odottavat palveluilta muun muassa tukea 

elämän perushallintaan ja luotettavaa, pysyvää ja välittävää aikuista rinnalle. 

Nuoret toivovat tukea valintoihin, siirtymiin ja tulevaisuuden pohdintaan sekä har-

rastusmahdollisuuksia kaikille. He toivovat uusia väyliä löytää kavereita ja toisten 

seuraa sekä tukea ja tarjontaa esille ja nuorten luokse. (Björklund, Nord & Tar-

vainen 2018.) Ohjaamon valmennustyöllä yhdessä Saumat-toimintojen kanssa 

on mahdollisuus vastata nuorten toiveisiin psykososiaalisista palveluista. 

 

Kehittämistyössä esiintyneitä haasteita olivat Saumat-alustan käyttöönoton vii-

västyminen alustan toimittajan vaihtumisen vuoksi ja työntekijöiden motivaatio- ja 

resurssipula. Ensimmäisissä työpajoissa ideoitiin runsaasti Saumoihin liittyviä 

asioita. Sähköisen alustan käyttö ja Saumoihin osallistuminen lähtivät käyntiin 

kuitenkin hitaasti. Viimeisiin työpajoihin asti Saumojen ja sähköisen alustan 

käyttö oli työntekijöiden keskuudessa vähäistä. Niinpä viimeisen työpajan sisäl-

lössä keskityttiin Saumat-alustan käytön lisääntymiseksi muun muassa muutos-

vastarinnan syihin. Työntekijät näkivät Saumojen ja sähköisen alustan vähäisen 

käytön suurimmiksi tekijöiksi hyödyttömyyden ja kiireen. Muutoksissa hyötyjen 

punnitseminen uuden ja entisen välillä on yleistä. Pirinen (2014, 16) on todennut, 
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että muutoksissa työntekijä miettii, onko se hänelle hyödyllinen. Kvistin ja Kilpiän 

(2006, 17) mukaan muutoksen onnistuminen edellyttää riittäviä resursseja. 

 

Riittämättömät Ohjaamon resurssit tulivat esille niin nuorten ja työntekijöiden toi-

veessa tiheämmistä tapaamisväleistä kuin myös vähäisessä Saumat-alustan 

käytössä. Alun perin tämän kehittämistyön yhtenä tavoitteena ollut asiakaspro-

sessin kehittäminen olisi onnistuessaan voinut saada työntekijät vähentämään 

hukkatyötä, mikä olisi antanut resursseja muun muassa tiheämpiin tapaamisvä-

leihin asiakkaan kanssa. 

 

Muutosvastarintaan vaikuttavana tekijänä näen kiireen lisäksi Joensuun Ohjaa-

mon toiminnassa viime vuosina tapahtuneet suuret muutokset. Pirisen (2014, 

105) mukaan muutosvastarinnan syynä voi olla nopea muutosten sykli. Ohjaa-

mossa tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi on ymmärrettävää, että uuden 

asian vastaanottamiselle vuosi 2018 ei ole ollut otollista aikaa. Muutokselle täytyy 

antaa aikaa. Pirisen (2014, 14) mukaan iso muutos organisaatiossa vaatii paljon 

aikaa toteutuakseen, mikä vaatii johtamiselta pitkäjänteisyyttä ja johdonmukai-

suutta. Digitaalisuus on tullut osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja palveluita, joten 

on selvää, että Ohjaamon palveluissakin digitaalisuus näkyy tulevaisuudessa yhä 

enemmän. 

 

 

8.1 Työpajatyöskentelyn arviointi 

 

Kehittämistyössä käytettiin prosessiarviointia, jossa jatkuvan palautteen avulla 

vahvistettiin tavoitteeseen pääsyä ja prosessissa oppimista. Jatkuva arviointi liit-

tyy keskeisesti tätä kehittämistyötä ohjanneeseen Lean-ajatteluun. Arviointia teh-

tiin jokaisesta työpajatyöskentelystä. Seppänen-Järvelän (2004, 19) mukaan jat-

kuvassa prosessiarvioinnissa arviointi toimii palautteena ja kehittämisen 

ohjaamisen välineenä. Prosessiarvioinnilla voidaan tarkastella muutosproses-

seja ja niiden keskeisiä piirteitä sekä tuoda esille prosessin luonne: milloin ja mil-

laisia taitekohtia on ollut, kuinka ongelmatilanteita on ratkaistu ja millaisia inno-

vaatioita tehty. 
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Prosessiarviointi on formatiivista arviointia, joka kohdistuu kehittämisen toteutta-

miseen eli siihen, miten hanketta on tehty ja kuinka sen toimintaa voidaan paran-

taa. Lopputuloksia ja vaikuttavuutta arvioitaessa puhutaan summatiivisesta arvi-

oinnista. Nämä arvioinnit ovat toisiaan täydentäviä, eikä pelkkä lopputulosten 

arviointi ole suositeltavaa. Arvioinnissa on olennaista havainnoida koko prosessin 

kulkua. Ajatuksena on oppia ratkaisemaan ongelmia yhdessä eli olennaista on 

ihmisten välinen toiminta ja mitä tapahtuu sen kautta. Kehittämistoiminnassa on-

gelmat ovat usein liittyneet johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään, joten 

arvioinnista on hyötyä prosessin aikana, ei sen jälkeen. Arviointi on erityisen tär-

keää kehittämistyössä, jossa luodaan uutta, esimerkiksi etsitään uutta palvelu-

konseptia tai työkäytäntöä. (Seppänen-Järvelä 2004, 19–22.) 

 

Ohjaamon työntekijät ja nuoret antoivat palautteen jokaisen työpajan päätteeksi. 

Työntekijät vastasivat seitsemään eri kysymykseen numeroilla 1-5. Palautelo-

make on tämän opinnäytetyön liitteenä 2. Lomakkeen kysymyksillä haettiin vas-

tausta siihen, kuinka työpajan teema ja menetelmät tukivat työpajan tavoitteita ja 

kokonaistavoitteen saavuttamista. Palaute ohjasi seuraavan työpajan toteutusta 

ja vaikutti osittain myös työpajan sisältöön. Varsinkin kolmannen työpajan jälkeen 

täytyi miettiä seuraavan työpajan sisältöä ja pajatyöskentelyssä käytettäviä me-

netelmiä. Parannettavaa oli muun muassa aiheen käsittelytavassa ja ajankäy-

tössä. Kolmas työpaja oli vetäjän kannalta haasteellinen, koska samassa työpa-

jassa olivat työntekijät, nuoret ja sähköisen alustan toimittajan edustaja. Saumoja 

ja Saumat-alustaa katsottiin hyvin erilaisista näkökulmista. Vaikka työntekijöiden 

antama palaute jäi kolmannessa työpajassa kaikkein huonoimmaksi, nuoret oli-

vat tyytyväisiä työpajaan ja kokivat tulleensa hyvin kuulluiksi. Kuviossa 6 on ku-

vattu työntekijöiden antama palaute työpajoista. 

 

Sanallisen palautteen mukaan työntekijät pitivät ensimmäisessä työpajassa hy-

vänä muun muassa yhteistä keskustelua. Parannusehdotuksia ei tullut. Toisen 

työpajan palautteissa oli jo toiveita, missä työskentelyä voidaan parantaa: ”kaik-

kea ei tarvitse raamittaa”, ”tämä työpaja oli jotenkin sekavampi kuin ensimmäi-

nen”. Kolmannessa työpajassa työntekijät pitivät hyvistä keskusteluista ja moni-

puolisista näkökulmista. Parannusehdotuksina tuli selkeämpi tehtävänanto ja 
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kommentti ”yleiskeskustelun pohjalta ei kannata tehdä liiallisia linjauksia tai muu-

toksia linjaan eli peruskuvio toimintaan”. Neljännessä työpajassa toivottiin, että 

saadaan ”konkreettiset hyödyt alustasta esiin”. Hyväksi koettiin muun muassa 

avoin keskustelu ja hyvät ideat kehittämiseen. Yksi osallistuja antoi viimeisestä 

työpajasta kommentin: ”paras työpajoista”. 

 

 

Kuvio 6. Työntekijöiden työpajapalaute. 

 

Nuoret antoivat työpajoista vain sanallisen palautteen. Nuoret kokivat ensimmäi-

sen työpajan mukavaksi ja kokivat saaneensa äänensä kuuluviin. He pitivät hy-

vistä keskusteluista sekä hyvästä ja avoimesta ilmapiiristä: ”Oli kivaa! Sain sa-

nottua mitä halusin ja jäi hyvä fiilis! <3” Työntekijöiden ja nuorten yhteisessä 

pajassa nuoret kokivat keskustelun monipuoliseksi, kokivat saaneensa paljon hy-

vää tietoa ja tuotua omat ajatuksensa esille: ”Nuorten näkemykset huomioitiin 

loistavasti”. Nuoret olisivat kaivanneet työpajassa jonkinlaista esityslistaa tai run-

koa keskustelulle. 

 

Lean-ajattelu työpajojen sisältöä ohjaavana menetelmänä oli sekä onnistunut 

että epäonnistunut valinta. Lean-menetelmällä saatiin ensimmäisissä työpajoissa 

kehittämistyöhön paljon tarpeellista tietoa. Toisaalta Leaniin kuuluva määrällisyys 

ja mittarit eivät lähteneet viemään asiakasprosessin kehittämistyötä tässä työyh-

teisössä suunnitellulla tavalla eteenpäin. Asiakasprosessin kehittäminen vaatii 

0
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paljon aikaa. Ohjaamon resurssien puitteissa sovitut neljä ammattilaisten työpa-

jaa eivät riittäneet tähän. Olen oppinut, että muutoksen johtamisessa tarvitaan 

ajan lisäksi sitkeyttä sekä työntekijöiden kuuntelua ja kannustamista. Opin työpa-

jatyöskentelyn aikana työpajapalautteen perusteella muun muassa ottamaan 

huomioon ihmisten erilaiset tavat oppia ja kokea työskentely mielekkääksi. 

 

 

8.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Olen pyrkinyt tekemään opinnäytetyöni hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden 

mukaisesti ja olemaan huolellinen kaikissa vaiheissa. Tutkimuksellisessa kehit-

tämistyössä noudatetaan pääosin samoja tieteellisen kirjoittamisen tai hyvän tie-

teellisen käytännön ohjeita kuin tutkimuksessa. Pohjolan (2007) mukaan eetti-

syys sisältyy tutkimuksessa kaikkiin valintoihin ja etiikalla on suuri merkitys 

aiheen valinnasta tulosten esittämiseen asti. Suomessa tutkimuseettisiä kysy-

myksiä ohjaa Tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka on laatinut tutkimuseettiset 

ohjeet yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön eri toimijoiden kanssa. Hyvän tie-

teellisen käytännön loukkaukset jaetaan kahteen kategoriaan, joita ovat piittaa-

mattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä vilppi tieteellisessä toimin-

nassa. Vilpissä tutkija toimii tieteellisiä toimintaperiaatteita vastaan tai ”varastaa” 

muiden tutkijoiden työn tai ideoita. (Pohjola 2007, 11-14; Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2019.) 

 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan tahallista tai huolimatto-

muudesta johtuvaa tieteellisen tutkimuksen epäeettistä ja epärehellistä toimintaa. 

Vilppi tieteellisessä toiminnassa tarkoittaa harhauttamista, joka ilmenee väärien 

tietojen tai tulosten esittämisenä tai niiden levittämisenä. Piittaamattomuutta hy-

vää tieteellistä käytäntöä kohtaan ovat törkeät laiminlyönnit ja holtittomuus tutki-

mustyön eri vaiheissa. Piittaamattomuutta voi esiintyä muun muassa lähteiden 

käytössä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019.) 

 

Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä on tuottaa tietoa, jonka tulee jollakin ta-

valla hyödyttää yhteiskuntaa. Tutkijan tulee pohtia mitä tutkimus tuottaa, miksi ja 

kenelle, sillä tutkimus vaikuttaa, saa aikaan seurauksia ja muuttaa käsityksiä. 
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(Pohjola 2007, 12, 24, 28.) Työelämän kehittäminen liittyy työn, palvelujen, tuot-

teiden, työmenetelmien, työprosessien tai työyhteisöjen kehittämiseen (Arola & 

Suhonen 2014, 16). Nuorten osallisuuden vahvistamiseen Suomessa on kohdis-

tettu viimeisen kymmenen vuoden aikana muun muassa useita poliittisia toimia, 

mikä kertoo opinnäytetyöni ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut tavoitteen, käytännön todellisuuden ja kirjoite-

tun tiedon vuoropuhelua. Eteenpäin, kohti tavoitetta pääsemiseksi on täytynyt vä-

lillä muuttaa suunnitelmia. Käytännön työelämästä nousevat ilmiöt ovat vaatineet 

kriittistä ajattelua ja ajattelun joustavuutta. Ajatteluni on ollut myös avointa ja re-

hellistä, joten olen ottanut muuttuvat tilanteet vastaan sellaisina kuin ne ovat tul-

leet. Ajattelulle on ollut aikaa, sillä opinnäytetyöprosessi on kestänyt lähes puoli-

toista vuotta. Välillä opinnäytetyön parissa oleminen ja siihen liittyvä pohdiskelu 

on ollut vähemmän aktiivista, mikä on mielestäni parantanut kehittämistyön laa-

tua. Tuomen ja Sarajärven (2018, 165) mukaan laadullisen tutkimuksen perus-

vaatimus on se, että tutkijalla on riittävästi aikaa tehdä tutkimusta. Olen tyytyväi-

nen siihen, että en luovuttanut haasteiden edessä vaan jatkoin sitkeästi 

työskentelyä. Oma kiinnostus aiheeseen on antanut sisäistä motivaatiota saattaa 

kehittämistyö loppuun saakka. 

 

Hurtigin (2010) mukaan tieteellistä työskentelyä tukeva ajattelu vaatii kiinnos-

tusta, mielikuvitusta ja uteliaisuutta uusista asioista sekä mielen joustavuutta. 

Tieteellinen työskentely vaatii sitkeää uuden tiedon etsimistä ja kykyä arvioida 

tietoa kriittisesti. Ajattelun kehittymisessä on tärkeää avoin asenne ja valmius tun-

nistaa omien tietojen riittämättömyys. Virheelliset käsitykset, tapa lähestyä asioita 

tai kyvyttömyys tunnistaa oman ajattelun esteitä tai vääristymiä vaikeuttavat tut-

kimuksellista ajattelutyötä. (Hurtig 2010, 17.) 

 

Hurtigin (2010, 37) mukaan tunteet ja tuntemukset voivat herkistää ajattelua ja 

viestiä jostakin tärkeästä. Tunteet voivat myös johtaa harhaan ja viestiä jostakin, 

millä ei tutkimuskysymysten tai analyysin kannalta ole erityistä merkitystä. Ven-

kula (2007) näkee, että tunteet voivat olla tiedonmuodostuksen tärkein osa ja 

siksi on tärkeää pysähtyä ”miltä tuntuu” -kysymyksen äärelle. Tämä aktivoi ajat-
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telemisen taitoa ja tunne on eräänlainen hälytys- tai huutomerkki, joka saa ihmi-

sen mentaalisen järjestelmän varuilleen. Venkula (2007, 119–120.) Opinnäyte-

työprosessissa on ollut tarpeen pysähtyä myös tunteiden äärelle. Tunteiden kä-

sittely nousi tärkeään osaan muutosvastarinnan ilmaantuessa. 

 

Heikkilän, Jokisen ja Nurmelan (2008) mukaan tutkimuksellisen kehittämisen 

kriittinen kohta on muun muassa tietolähteiden valinta. On tärkeää valita tietoläh-

teet niin, että niistä löytyisi vastauksia tutkimusongelmaan. Tietolähteiden valinta 

voi ohjata kehittämistoimintaa tai jopa vinouttaa sitä, siksi onkin tarpeellista arvi-

oida lähteiden luotettavuutta ja eettisyyttä. Lähdekritiikki lisää eettistä turvalli-

suutta. Kehittämistoiminnassa mukana olevia ihmisiä on kohdeltava heidän ih-

misarvoaan kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja heille pyritään aiheuttamaan 

hyvää. Ihmisten on itse saatava päättää osallistumisestaan kehittämistoimintaan. 

(Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 44–45.) 

 

Kehittämistyön menetelmänä olivat Lean-ajatteluun pohjautuvat työpajat, joista 

saatu tieto oli työn tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaista. Tietolähteiden eli 

työpajaan osallistuvien vaihtuvuuden merkitystä on vaikea arvioida. Eettisesti oli 

oikein, että jokainen sai päättää osallistumisestaan kuhunkin työpajaan. Kuiten-

kin työntekijöiden ”vuorottelu” työpajoissa vaikutti kehittämistyöprosessin jatku-

vuuteen ja tuloksiin. Viime vuosien suuret muutokset Joensuun Ohjaamossa oli-

vat yksi todennäköinen tekijä työntekijöiden motivaatiopulaan, mikä vaikutti 

kehittämistyöhön. 

 

Opinnäytetyössä lähteinä on käytetty muutamaa väitöskirjaa ja esimerkiksi paljon 

erilaisia nettilähteitä. Aiheen ainutlaatuisuudesta ja uutuudesta johtuen kehittä-

mistyön rajaaminen ja tarkoituksenmukaisen tausta-aineiston löytäminen on ollut 

välillä haasteellista. Eettisyyttä olen pohtinut vielä raportin viimeistelyvaiheessa. 

Olin laittanut raportin liitteeksi kuvat työpajatyöskentelyn tuotoksista. Kuvissa oli 

näkyvissä työpajaan osallistuneiden käsinkirjoitettua tekstiä. Anonymiteetin säi-

lyttämiseksi poistin liitteistä työpajan tuotoksista otetut kuvat. Toinen työskentelyn 

loppuvaiheessa mietityttänyt asia oli Juutisen (2017) kuvan käyttö. Sain luvan 

käyttää kuvia opinnäytetyöni raportissa. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa 
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tuli Ohjaamokoordinaattorin kautta tieto, että Joensuun kaupunki ei edellytä tut-

kimuslupaa kehittämistyölle. Asiakastyöpajoihin haimme täysi-ikäisiä nuoria, 

jotka osallistuivat työpajatyöskentelyyn vapaaehtoisesti. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 160) kirjoittavat laadullisen tutkimuksen puolueetto-

muudesta. Puolueettomuuteen olen pyrkinyt ottamalla työpajatyöskentelyssä 

esiin tulleet ajatukset, näkemykset ja kokemukset huomioon antamatta oman 

taustani vaikuttaa niihin. Väistämättä suodatusta oman maailman läpi on työs-

kentelyn aikana tapahtunut, mutta olen tietoisesti kiinnittänyt asiaan huomiota. 

Aineiston analyysissa olen pyrkinyt tiivistämään tekstiä kadottamatta olennaista. 

Tulosten kirjoittamisessa oma suodatus on jo tarkoituksenmukaista, sillä Tuomen 

ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimustuloksiin valitaan tutkimusaineistosta itseä 

kiinnostavat kokonaisuudet. Valitsin aineistosta tutkimustuloksiin kehittämisteh-

tävän ja kehittämistyön tavoitteen kannalta kiinnostavat ja merkitykselliset asia-

kokonaisuudet. Laadullisen luonteen vuoksi tulokset eivät ole siirrettävissä Suo-

men muiden Ohjaamojen toimintaan, mutta mielestäni kehittämistyöni voi antaa 

joitakin ideoita nuorten osallisuuden tukemiseen ja Ohjaamotoiminnan kehittämi-

seen ympäri Suomen. 

 

 

8.3 Jatkokehittämisaiheet 

 

Tarkoituksenmukaisten Saumojen saamiseksi sähköiselle Saumat-alustalle olisi 

nuoria kuultava. Nuoren suunnitelman ja oman tavoitteen toteutumiseksi on tär-

keää ottaa huomioon nuorten näkemykset Saumoihin osallistumiseen vaikutta-

vista tekijöistä. Nuorten työpajassa tuli esille näitä tekijöitä, mutta laajemman nä-

kökulman saamiseksi olisi tarpeen tehdä kysely esimerkiksi kaikille Ohjaamon 

asiakkaille. 

 

Resurssipula Ohjaamossa tuli esille useaan kertaan työpajatyöskentelyssä. Asia-

kasprosessin kehittäminen hukkatyön minimoimiseksi olisi tarpeellinen jatkoke-

hittämisaihe Joensuun Ohjaamossa. Resurssien lisääntyminen voi tapahtua esi-

merkiksi lisääntyvien pienryhmätoimintojen kautta, mikä tuli esille yhdessä 
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työntekijöiden työpajassa. Työntekijä voi yksilöohjauksen rinnalla tehdä pienryh-

mäohjausta muun muassa samassa elämäntilanteessa oleville nuorille. 

 

Hankkeen aikana Saumat ja sähköinen alusta ovat hankekoordinaattorin hoi-

dossa, mutta hankkeen päättymisen jälkeen asia voi unohtua. Jos Saumat ja säh-

köinen alusta eivät ole ehtineet kehittyä hankkeen aikana työntekijöiden työka-

luksi, etenkin silloin on tarpeellista miettiä, kuka huolehtii Saumoista ja 

sähköisestä alustasta hankkeen jälkeen. Se, että Saumat ja sähköinen alusta jäi-

sivät elämään Joensuun Ohjaamoon myös Saumat-hankkeen päättymisen jäl-

keen, vaatisi esimerkiksi 50 %:sen henkilöstöresurssin Saumojen ja sähköisen 

alustan kehittämiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin. 
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Kuvaus aineiston käsittelystä 

 

 

Tiivistäminen 

 

Alkuperäiset ilmaukset   Lopullinen ilmaus 

nuoret: 

-Kesti jonkun aikaa ennen kun uskal-

sin ottaa yhteyttä > lompsin suoraan 

Ohjaamoon ja se oli paras tapa mi-

nulle ottaa yhteyttä. 

-Pohdin pitkään uskallanko ottaa yh-

teyttä kunnes minulle lopulta soitettiin 

Ohjaamolta, kun uskaltauduin viestit-

telyyn. Koin myös Whatsappin hyvänä 

kommunikaatioalustana. 

-Kesti kauan ennen kuin sain tietää 

Ohjaamon olemassaolosta. En uskal-

tanut soittaa, niin menin päivystysai-

kaan Ohjaamoon. Sujui hyvin. 

-Laitoin viestin parin rohkaisun jäl-

keen. Nettivaraus olisi ollut helpompi 

jos oisin tiennyt. 

-Kävelin sisään yksi päivä ja olo oli 

käynnin jälkeen positiivinen. 

-yhteydenottolomake oli kätevä, ei lii-

kaa kynnystä ja oikea työntekijä Oh-

jaamosta otti sitten yhteyttä 

-kuulin koululla opettajalta, joka eh-

dotti minulle nuorisotyöntekijää. Ottai-

sin yhteyttä jotenkin viestien avulla ja 

sen jälkeen tulisin käymään. 

Ensimmäiseen yhteydenottoon liittyi 

lähes kaikilla nuorilla arastelua, 

mutta sen jälkeen asioiden on koettu 

hoituvan hyvin. Nuoret ottavat yh-

teyttä Ohjaamoon mieluiten sähköi-

sesti tai tulemalla paikan päälle. 

työntekijät: 

-nuori ei koskaan vastaa viestei-

hin/soittoihin 

-motivaatio 

Ihanteellista asiakasprosessia estä-

viä tekijöitä ovat nuoren sitoutumat-

tomuus, motivaation puute, huono 

vuorokausirytmi, pelot tai jännitys. 

Ne näkyvät asiakastyössä niin, että 

nuori ei tule paikalle eikä nuoreen 
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-nuori ei tule paikalle 

-sitoutumattomuus 

-aloitekyky 

-ei halua kertoa todellista tilannettaan 

-”katoaa” hetkeksi 

-unohtaa tapaamisen 

-joku takaisku elämässä 

-asiakkaaseen ei saa yhteyttä 

-kaveri jättää →romahdus 

-vuorokausirytmi 

-ei saavu tapaamiseen 

-ei saa työkokeilupaikkaa 

-työkokeilupaikka on huono → vahvis-

taa sos.tilanteiden pelkoa 

-työkokeilussa kokee jäävänsä yksin → 

ei koe itseään tervetulleeksi 

-pelottaa/jännittää → ei tule 

-ei pääse opiskelemaan 

 

saa aina yhteyttä. Asiakkuutta voi lei-

mata nuoren aloitekyvyttömyys, jo-

hon voi vaikuttaa esimerkiksi vuo-

denaika. Aina nuori ei löydä 

luottamusta työntekijään, kun kemiat 

eivät kohtaa, jolloin nuori ei halua 

kertoa todellista tilannettaan. Asiak-

kuuteen vaikuttavat myös takaiskut 

joko henkilökohtaisessa elämässä, 

nuoren jäädessä ilman työkokeilu- tai 

opiskelupaikkaa tai saadessa huo-

non kokemuksen työkokeilusta. 

nuoret: 

-Asia on hieman yksilöllinen, sillä nuo-

ret ovat aina eri tilanteissa ja työkyky 

voi vaihdella paljon. Pitäisi siis selvit-

tää onko nuori työkykyinen, tai halu-

aako hän vielä toimintaan. Olisi kuiten-

kin hyvä että mahdollisuuksista 

puhuttaisiin aikaisin, ettei ne sotke aja-

tuksia tulevaisuudessa. 

-Minusta ainakin yksi tapaaminen on 

oltava käytynä Ohjaamon työntekijän 

kanssa. Toiselle Saumoihin osallistu-

minen voi olla helppoa jo ekan tapaa-

misen jälkeen, mutta toiselle se voi 

olla hankalaa jos vaikka ei ole roh-

keutta. Minusta se pitäisi yksiöllisesti 

miettiä yhdessä Ohjaajan kanssa. Toi-

nen voi haluta osallistua aiemmin kuin 

Saumoihin osallistumisen ajankoh-

dassa tuli yksilöllisyys nuorten mieli-

piteissä vahvasti esille. 
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toinen. Elämäntilanteet on niin yksilöl-

lisiä. 

-Riippuu yksilöstä ja asioista joita hoi-

dettavana. 

Saumoihin osallistumiseen vai-

kuttavat tekijät nuorten mukaan: 

• Isompia teemoja, joihin sisältyy 

useita erilaisia Saumoja. 

• Tuttuun paikkaan helpompi 

tulla, pysyvyys. 

• Paikka voi myös vaihdella aktivi-

teettien mukaan, mutta ei ehkä 

liikaa. 

• Monipuolisuus 

• Oman mielenkiinnon ja harras-

tuneisuuden mukaiset Saumat 

kiinnostavat. 

• Saman henkiset ihmiset yhtei-

sen tavoitteen äärellä, joka tun-

tuu palkitsevalta.  

• Tasapaino sisä- ja ulkoaktivi-

teettien välillä. 

• Etäosallistumisen mahdollista-

vat Saumat (verkkopelit, lef-

failta/sarjamaraton esim. 

rabb.itin kautta). 

• Ryhmänä tehtävä yksilöllinen 

Sauma esim. kuvataidetta yh-

dessä. 

• Sama ikä, sukupuoli, elämänti-

lanne, kiinnostus. 

• Ohjaaja huomioi, tervehtii jne. 

• lmapiiri, hyvä ja motivoiva 

• Monipuolisuus ja mielekkyys. 

 

Saumoihin osallistumista tukevat 

nuorten mukaan Sauman kiinnosta-

vuus, Saumaan osallistujien saman-

henkisyys ja hyvä ilmapiiri. Tekemi-

seltä odotetaan monipuolisuutta ja 

mielekkyyttä sekä järjestämispaikalta 

pysyvyyttä. 

 

 

 

 

 



 Liite 1 4 (4) 

Merkityskokonaisuuksien luominen 

 

Työpajassa esiin tullut näkemys  Päätelmä 

Saumoihin osallistumisen edellytykset 

työntekijöiden mukaan: 

• perustarpeet tyydytetty (esimer-
kiksi on asunto) 

• arki ainakin jossain määrin hal-
lussa (vrk-rytmi, raha-asiat) 

• päihteettömyys (0-toleranssi 
ryhmässä) 

• mielenterveys/toimintakyky riit-
tävä (esim. on keinoja tulla toi-
meen ahdistuksen kanssa) 

• sähköisen asioinnin taidot 
• itseohjautuvuus 

 

Maslowin tarvehierarkia tukee työpa-

joissa esiin tulleita näkemyksiä Sau-

maan osallistumisen edellytyksistä, 

kun Saumaan osallistumisen näh-

dään kuuluvan Maslowin tarvehierar-

kiassa korkeampiin tarpeisiin. Alem-

pien tasojen tarpeet tulee olla 

tyydytetty, ennen kuin ylemmän ta-

son tarpeiden on mahdollista tyydyt-

tyä. 

Työntekijät perustelivat Saumojen ja 

sähköisen alustan vähäistä käyttöä 

sillä, että nuoret eivät innostu Saumat-

alustan käytöstä eikä Saumoihin osal-

listuminen ole ollut tarkoituksenmu-

kaista omissa asiakastilanteissa. Hei-

kon motivaation taustalla oli 

hyödyttömyyden kokemus. 

Saumat-tarjonta olisi tarkoituksenmu-

kaista rakentaa joustavasti nuorten 

tarpeita vastaavaksi että nuorten ei 

tarvitsisi ”venyä” Saumoihin sopi-

vaksi. Nuoren osallisuuden vahvistu-

misen kannalta on tärkeää, että 

Sauma on sopiva nuoren elämänti-

lanteeseen ja voimavaroihin nähden. 

Saumojen tarjoaminen nuorelle oi-

kea-aikaisesti ja tarkoituksenmukai-

sesti edellyttää, että työntekijä tuntee 

nuoren, hänen elämäntilanteensa ja 

tarpeensa. 

Asiakkuudessa oli koettu hankalaksi 

pitkät tapaamisvälit, jolloin asiat eivät 

välttämättä etene. 

Työntekijöiden mukaan etenkin alku-

vaiheessa tapaamisia tulisi olla nuo-

ren kanssa enemmän. 

Saumat-alustan käyttöä estäväksi te-

kijäksi työntekijät mainitsivat myös kii-

reen työssä. 

 

Riittämättömät Ohjaamon resurssit 

tulivat esille niin nuorten ja työnteki-

jöiden toiveessa tiheämmistä tapaa-

misväleistä kuin myös vähäisessä 

Saumat-alustan käytössä. 

 



 

Työpajapalautelomake 

 

 


