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1 Johdanto 

Suurimmalla osalla nuorista menee hyvin. Suomessa kuitenkin löytyy myös huomat-

tava joukko nuoria, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen osaksi yhteiskuntaa. (Paana-

nen, Ristikari, Merikukka, Rämö & Gissler 2012, 3; Sipilä & Österbacka 2013, 9; Kes-

tilä, Heino, Solantaus 2011.) Tutkimuksissa on havaittu, että ongelmat ja huono-osai-

suus periytyvät sukupolvelta toiselle, ja ne ovat monitahoinen yhteiskunnallinen on-

gelma. Elämänhallinnan voimavarat, niin sosiaaliset, aineelliset, kuin kulttuurisetkin, 

muotoutuvat muun muassa geneettisestä perimästä, kasvuolosuhteista sekä ympä-

röivästä yhteiskunnasta. Osa näistä siirtyy sukupolvelta toiselle ja voivat olla vaikutta-

vina tekijöinä hyvinvointieroihin ja syrjäytymiseen. (Paananen ym. 2012, 3; Kestilä 

ym. 2011.) Lapsuudenaikaisilla olosuhteilla on todettu olevan merkittäviä yhteyksiä 

muun muassa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, kouluttautumiseen ja toimeentu-

loon. Lapsuudenaikaisia olosuhteita kannattaa tukea, sillä sitä kautta voidaan ennal-

taehkäistä myöhempien vaiheiden haasteita. Olisi syytä keskittää resursseja varhai-

sen hyvinvoinnin ja perheiden tukemiseen. (Ristikari, Törmäkangas, Lappi, Haapa-

korva, Kiilakoski, Merikukka, Hautakoski, Pekkarinen, Gissler 2016, 3-4.)  

Yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta inhimillinen toimintakyky on keskeinen pää-

määrä. Hyvä toimintakyky ehkäisee ongelmien syntymistä, ja edistää sosiaalisten on-

gelmien hallintaa. (Sipilä & Österbacka 2013, 14.) Yksilön hyvinvoinnin syntyyn vai-

kuttavat myös monet muut osatekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa läheiset ih-

miset, asuinalue ja palvelut. Lapsille ja nuorille tulisi taata kasvua ja kehitystä tur-

vaava ympäristö sekä mahdollisuus kokea osallisuutta. (Ristikari ym. 2016, 3-4.) On-

gelmiin pitäisi tarttua nopeasti siellä, missä ne syntyvät. Riittävä tuki tulisi saada pe-

ruspalveluista lyhyellä aikajänteellä, ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. (Sipilä & 

Österbacka 2013, 14.) Ongelmien ennaltaehkäisy voi osaltaan estää mielenterveys-

ongelmien syntyä ja sitä kautta myöhemmässä vaiheessa haasteita työkyvyssä (Mat-

tila-Holoppa 2018, 47).  

Nuorisovastaanotto tarjoaa perustasolla ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihde-

työtä jyväskyläläisille 13-22-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Nuorisovastaan-
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oton asiakkuuden alkuvaihetta on kehitetty sen toiminnan alkuajoista lähtien. Vuo-

den 2019 ja 2020 aikana opinnäytetyö on ollut osa kyseistä kehittämisprosessia. 

Opinnäytetyön osuus kehittämisprosessissa käsittää 3X10D-elämäntilannemittarin 

käyttöönottokokeilun. 3X10D-elämäntilannemittari on kehitetty nuoria varten ja sen 

kehittämisessä on otettu huomioon nuoruusiän erityispiirteitä ja yleisesti määritel-

tyjä elämänalueita (Juutinen & Kainulainen 2017, 47-48).  

Kehittämistyön tavoitteena on testata 3X10D-elämäntilannemittarin soveltuvuutta 

Nuorisovastaanoton asiakastyöhön. Aineistonkeruu tapahtuu keräämällä 

käyttäjäkokemuksia kyselylomakkeella mittaria käyttäneiltä asiakkailta ja 

työntekijöiltä. Aineiston pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä mittarin 

soveltuvuudesta Nuorisovastaanoton käyttöön. Opinnäytetyön tietoperustassa 

kuvataan kehittämistehtävän kannalta keskeisiä teemoja, kuten nuoruusikää ja siihen 

liittyviä kehityshaasteita ja nuorten osallisuutta. Lisäksi esitellään 

Nuorisovastaanoton toimintaperiaatteet ja 3X10D-elämäntilannemittari ja sen 

perusteet. 

2 Nuoruusikä 

2.1 Nuoruusiän määrittelyä 

Nuoruusiän määrittely ei ole yksiselitteistä vaan se on useamman osatekijän summa. 

Nuoruusikää määritellään ainakin fysiologisten muutosten ja kypsymisen, ajattelutai-

don kehityksen, sosiaalisen kentän laajentumisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen ympä-

ristön muutoksien kautta. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 

2009, 126.) Nuoruuden määritelmään vaikuttaa myös mistä kontekstista sitä 

määrittelee ja kenen näkökulmasta (Sinkkonen-Tolppi 2005, 9). Nuoruusikää voidaan  

jaotella eri vaiheisiin; varhaisnuoruuteen, keskinuoruuteen ja myöhäisnuoruuteen. 

Tyttöjen ja poikien kehitys nuoruusiän vaiheissa on erilaista. Kehityksessä on myös 

paljon yksilöllisiä eroja. (Erkko & Hannukkala 2013, 49.) 
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Nuoruusikä on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta aikaa ja siihen kuuluu oleellisesti 

siirtymäriitit ja muutokset (Kainulainen & Juutinen 2017, 47-48). Nuoruusikään 

liittyvinä erityispiirteenä voi nähdä esimerkiksi siirtymävaiheen lapsuudesta 

nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen (Sinkkonen-Tolppi 2005, 9; Nurmi ym. 2009, 

124). Nuoruuden voidaan ajatella olevan enemmän kuin lapsuus, mutta vähemmän 

kuin aikuisuus (Kainulainen & Juutinen 2017, 47-48; Sinkkonen-Tolppi 2005, 9). 

Nuoruus ja aikuisuus erottuvat toisistaan myös iän, velvollisuuksien, oikeuksien, 

vastuun ja itsenäisyyden osalta (Sinkkonen-Tolppi 2005, 9). 

2.2 Nuoruusiän kehitysvaiheita ja -tehtäviä 

Puberteetin tuomat muutokset ovat nuoruusiässä konkreettisia ja näkyviä. Nuoruus-

iässä tapahtuu paljon muutakin kehitystä. Ajattelutaito kehittyy merkittävästi tässä 

ikävaiheessa. Ajattelu muuttuu konkreettisesta enemmän abstraktimmaksi ja mah-

dollistaa laajempaa ajattelua esimerkiksi minäkuvaan, moraaliin tai tulevaisuuden 

suunnitelmiin liittyen. Ajattelussa tapahtuu laadullinen muutos aivojen kypsymisen 

myötä, mikä mahdollistaa muun muassa ympäröivän maailman hahmottamisen pa-

remmin. (Nurmi ym. 2009, 126-128.) Nuori pyrkii muodostamaan omaa arvomaail-

maansa ja maailmankuvaansa (Erkko & Hannukkala 2013, 203). Sosiaalisista 

ympäristöistä perhe ja kaveripiiri vaikuttavat nuoren kehitykseen eniten. (Nurmi ym. 

2009, 130.) Toisaalta nuori myös hakee etäisyyttä vanhempiin ja jakaa ajatuksia ja 

tunteita enemmän kavereille (Erkko & Hannukkala 2013, 96). Kehityksen myötä 

itsenäisyys ja päätösvalta lisääntyvät (Nurmi ym. 2009, 130). 

Nuoruusiän kehitystehtävillä tarkoitetaan tiettyyn ikäryhmään kohdistuvia 

normatiivisia odotuksia (Nurmi ym. 2009, 131). Niihin lukeutuu muun muassa 

lapsuuden kodista irrottautuminen, koulutukseen hakeutuminen, työelämään 

suuntautuminen ja uudenlaisten pitkäkestoisten ihmissuhteiden muodostaminen 

(Kainulainen & Juutinen 2017). Sukupuoli-identiteetin ja ideologian omaksuminen 

ovat nuoruuden kehitystehtäviä (Nurmi ym. 2009, 131). 
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2.3 Haasteita nuoruusiässä 

Nuoruusikään kuuluu myös haasteita ja osalle nuorista kasautuu ongelmia, mikä voi 

näkyä pahoinvointina. Yleisiä tunneperäisiä ongelmia nuorilla ovat ahdistuneisuus ja 

masentuneisuus. (Nurmi ym. 2009, 150-151.) Ahdistuneisuuden ja 

masentuneisuuden taustalla voi olla geneettisten tekijöiden lisäksi stressaavia ja 

traumaattisia elämänätapahtumia tai kuormittavien elämäntapahtumien 

kasautuminen. Perheen sisäiset konfliktit ja huono vuorovaikutus voivat myös 

vaikuttaa heikentävästi nuoren mielenterveyteen. (Nurmi ym. 2009, 150-151; Erkko 

& Hannukkala 2013, 172.) Nuoten aikuisten mielenterveydenhäiriöistä johtuva 

työkyvyttömyys on lisääntynyt merkittävästi, jopa 30 prosenttia, viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Taustalla vaikuttavat masennushäiriöt, psykoottiset 

häiriöt ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. (Mattila-Holappa 2018, 39, 17.) 

Tutkimusten kautta on todettu, että nuorten ja vanhempien välisten konfliktien 

määrällä on yhteys nuorten ongelmakäyttäytymiseen. Vaikutussuunta voi myös olla 

toisin päin eli nuoren ongelmakäyttäytyminen voi lisätä konfliktien määrää nuoren ja 

vanhemman välillä. (Nurmi ym. 2009, 146.) 

Nuoruudessa kavereiden ja muiden samanikäisten ihmisten merkitys kasvaa. 

Kaverisuhteiden laadulla voi olla merkitystä nuoren hyvinvointiin. Omat arvot ja 

ajattelu ei ole vielä vakiintunutta, minkä vuoksi nuori on altis kavereiden esimerkille 

niin hyvässä, kun huonossakin. Kiusatuksi tuleminen tai porukan ulkopuolelle 

jättäminen voi heikentää hyvinvointia ja mielenterveyttä. (Nurmi ym. 2009, 147-149.) 

Ulkopuolelle jätetty voi kokea tilanteen hyvinkin musertavana. Kerran torjutuksi 

tulevalla kasvaa riski tulla uudelleen torjutuksi ihmissuhteissa myöhemmin. 

Kiusaamisella taas voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Kiusaaminen voi vaikuttaa 

heikentävästi minäkuvaan, itsetuntoon ja mielialaan. (Erkko & Hannukkala 2013, 126, 

129.) 

Päihteiden käyttö voi alkaa nuorilla jo peruskouluiässä. Päihteiden käytön taustalla 

voi olla useampia tekijöitä. Muun muassa etäinen vanhemmuus, vanhempien runsas 

päihteiden käyttö, kaveripiirin ja ryhmäpaineen vaikutus sekä persoonallisuus. 
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Varhaisella iällä aloitetun päihteiden käytön nähdään olevan yhteydessä 

myöhempään alkoholin tai huumeiden ongelmakäyttöön. (Nurmi ym. 2009, 154-

155.) 

Pelaaminen on parhaimmillaan hyvää ajanvietettä ja mukava harrastus. Toisinaan 

pelaaminen ja netin käyttö vie päivästä paljon aikaa ja energiaa. Joissain tapauksissa 

runsas pelaaminen ja netin käyttö johtaa riippuvuuteen. Liiallisella pelaamisella ja 

netin käytöllä voi olla erilaisia haittavaikutuksia. Käytöstä saattaa aiheutua fyysisiä 

haittoje kuten väsymystä ja unettomuutta, mitkä voivat altistaa masentuneisuuteen. 

Erilaisia lihaskipuja voi myös ilmaantua. Sosiaaliset suhteet saattavat vähentyä ja 

kärsiä. Liiallinen pelaaminen ja netin käyttö voi vaikuttaa perhesuhteisiin ja heijastua 

koulunkäyntiin sekä muuhun arjen hallintaan. Toisinaan pelaaminen tai netissä 

oleminen tuo lohtua ja on keino paeta nuoren todellisia ongelmia esimerkiksi 

kiusaamista tai yksinäisyyttä. (Peliongelmat 2020.) 

Nuoruusiässä tapahtuu fysiologisia muutoksia ja kehon muuttuminen voi haastaa 

nuoren mieltä. Kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin on 

osa seksuaaliterveyttä. Seksuaalisiin kokemuksiin pakottaminen, seksuaalisuuteen 

liittyvä syrjintä tai väkivalta voivat heikenteää nuoren hyvinvointia ja järkyttää 

mielenterveyttä. Seksuaali-identitettiin voi liittyä ristiriitaista pohdintaa, mihin nuori 

voi tarvita tukea sekä kokemusta siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan 

elämään ja tehdä itse valintoja omaan arvomaailmaan pohjautuen. (Erkko & 

Hannukkala 2013, 54-55.) 

2.4 Nuorten osallisuus 

Osallisuus on laaja käsite. Sitä on pyritty määrittelemään eri näkökulmista ja sitä on-

kin sanottu sateenvarjokäsitteeksi, sillä se kokoaa eri näkökulmia ja lähestymistapoja. 

(Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 9.) Osalli-

suus ja osallisuutta lisääviä tekijöitä on jaoteltu eri tutkimusalojen valossa osa-aluei-

siin. 1. Osallisuus omassa elämässä nähdään mahdollisuutena määritellä itse mihin 

toimintoihin tai minkälaisiin palveluihin osallistuu. 2. Osallisuudella yhteisössä ja vai-
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kuttamisen prosessissa tarkoitetaan mahdollisuutta kuulua yhteisöihin ja itselle tär-

keisiin ryhmiin. Se nähdään myös mahdollisuutena vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin 

myös tuetusti. 3. Osallisuus yhteisestä hyvästä tarkoittaa mahdollisuutta pystyä osal-

listumaan yhteisen hyvän tuottamiseen, jakamiseen ja siitä nauttimiseen. (Osallisuu-

den osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet 2020.)  

Nuorten ja lasten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on kirjattu eri la-

keihin. Suomen perustuslakiin on kirjattu, että nuoria ja lapsia on kohdeltava tasa-ar-

voisesti ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (Perus-

tuslaki 6 §). Kuntalakiin (ks. 26 §) ja nuorisolakiin (ks. 24 §) on kirjattu, että kunnan-

hallituksen on huolehdittava nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryh-

män toimintaedellytyksistä. Sosiaalihuoltolaissa (ks. 1 §) on maininta osallisuuden 

edistämisestä. Myös Suomen hallituksen yksi tavoitteista on edistää osallisuutta. 

Osallisuuden kokemuksella tavoitellaan muun muassa eriarvoisuuden ja syrjäytymi-

sen vähentämistä. Sitä pidetään myös yhtenä keskeisenä köyhyyden torjumiskei-

nona. (Osallisuus 2020.) Osallisuuden kokemus lisää hyvinvointia, sillä se lisää turval-

lisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen sekä omiin mahdollisuuksiin. Matalan osalli-

suuden kokemuksen on taas todettu olevan yhteydessä yksinäisyyteen ja psyykki-

seen kuormittuneisuuteen. (Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen pe-

riaatteet 2020.) 

Osallisuuden lisääminen on kirjattu Jyväskylän kaupunkistrategiaan 2017-2021. Kau-

punkistrategiassa on mainittu muun muassa asukkaiden osallistumisen ja vaikutta-

mismahdollisuuksien edistäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, yhteisöllisyyden 

vahvistaminen, harrastustoimintaan tukeminen ja yksinäisyyden vähentäminen. 

(Kaupunkistrategia 2020.) Osallisuutta voi edistää huomioimalla, että asiakkaalla on 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Vaikuttamisen mahdollisuutta voi lisätä esimer-

kiksi huomioimalla, että asiakas saa tiedon itseä koskevista asioista. (Osallisuus 

2020.) Nuorisovastaanotolla asiakkaiden osallisuuden edistäminen on yksi tavoite. 

Työn lähtökohtana on saada ymmärrys asiakkaan tilanteesta hänen kokemallaan ta-

valla. Asiakkaat voivat asettaa itselleen tavoitteita ja olla mukana oman palvelupro-

sessin hallinnassa. 
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3 Nuorisovastaanotto 

3.1 Nuorisovastaanoton perustaminen ja perustehtävä 

Ennen Nuorisovastaanottoa 

Jyväskylässä toimi 2000-luvun alkupuolella Nuorten erityspalvelut eli NEPA. NEPA 

tuotti matalankynnyksen palveluita jyväskyläläisille 13-21-vuotiaille nuorille, heidän 

perheilleen ja läheisilleen. NEPA sisälsi erityisnuorisotyön, nuorten päihde- ja 

huumetyön, riita- ja rikosasioiden hoidon, poliisilaitoksen sosiaalityön, Synkkis-

kriisipäivystyksen, tukiasuntotoiminnan sekä lastensuojelun tukihenkilötoiminnan. 

NEPA:n toiminta lakkautettiin vuoden 2009 lopussa ja palveluita hajautettiin. Huolta 

herätti palveluiden ulkopuolelle jäävät nuoret. (Nuorisovastaanoton historia 2018.) 

Ajatus Nuorisovastaanotosta alkoi muodostumaan ammattilaisten keskuudessa. 

Syntyi ajatus palvelusta, mikä koottaisiin eri palveluiden resursseista. Toiveena oli 

palvelu, mikä tuottaisi oikea-aikaista perustason hoitoa matalankynnyksen 

periaatteella. Palvelu takaisi nuorisotakuun (ks. L 1001/2012, L 482/2013, L 483/2013 

& L 484/2013) toteutumisen ja ehkäisisi asiakkuuksien siirtymistä 

erikoissairaanhoitoon. (Nuorisovastaanoton historia 2018.) 

Ammattilaisten ja kansalaisten huoli riittämättömistä nuorten mielenterveys- ja 

päihdepalveluista, palveluihin kohdistuneet selvitystyöt ja ennen kaikkea 30.12.2014 

annettu ja 1.4.2015 voimaan astunut sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja siihen liittyvät 

velvoitteet, edellyttivät palveluiden kehittämistä perustasolla.  

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 1 § 
 
Lain tarkoituksena on: 
1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta; 
2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta; 
3) turvata perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat 

sosiaalipalvelut sekä muut hvyinvointia edistävät toimenpiteet; 
4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään 

palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa; 
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5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä 
muiden toimijoiden välillä 1 - 4 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 

(L 1301/2014.) 

Sosiaalihuoltolakiin (L 1301/2014) on kirjattu 17 § sosiaalisesta kuntoutuksesta, 

minkä tarkoituksena on antaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn 

tukemiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Sosiaalihuoltolain 24 § (L 1301/2014) mukaan edellytetään päihdetyötä, mikä tukee 

päihteettömyyttä ja vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä hyvinviointia ja 

turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Sosiaalihuoltolaissa mielenterveystyöstä 25 § 

edellyttää yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista 

sekä niitä vaarantavien tekijöiden poistamista ja vähentämistä. 

Nuorisovastaanoton palvelua määrittää myös terveydenhuoltolaki 

(30.12.2010/1326). Terveydenhuoltolakiin on kirjattu mielenterveystyö 27 § ja 

päihdetyö 28 §. Laki velvoittaa kuntaa järjestämään tarpeellisen mielenterveys- ja 

päihdetyön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lain tarkoituksena on vahvistaa 

suojaavia tekijöitä ja vähentää tai poistaa terveyttä ja turvallisuutta uhkaavia 

tekijöitä. (L 30.12.2010/1326.) 

Terveydenhultolaki 30.12.2010/1326 27 § ja 28 § 
 
Lain 27 § tarkoituksena on: 
1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja 

sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja naeuvonta sekä 
tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 

2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen 
äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 

3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden 
tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. 

 (L 30.12.2010/1326.) 

Lain 28 § tarkoituksena on: 
1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja naeuvonta, joka 

koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä 
päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; 
sekä 
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2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja 
kuntoutuspalvelut. 

(L 30.12.2010/1326.) 

Nuorisovastaanoton perustehtävä 

Nuorisovastaanoton palveluiden käynnistäminen tapahtui asteittain keväällä 2015 

(Nuorisovastaanoton historia 2018). Toiminta luotiin vastaamaan osaltaan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden perustason matalankynnyksen mielenterveys- ja 

päihdepalveluita. Palvelu on asiakaslähtöistä, luottamuksellista, vapaaehtoista ja 

maksutonta. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti jyväskyläläisille 13-22-vuotiaille 

nuorille sekä heidän perheilleen sekä läheisilleen (Nuorisovastaanotto 2020). 

 

Jyväskylän kaupungin palveluissa Nuorisovastaanotto sijoittuu perheiden 

ennaltaehkäiseviin palveluihin, mikä on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tavoitteena on edistää kuntalaisten 

terveyttä, omatoimisuutta, toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. 

Palveluissa tuetaan sosiaalista turvallisuutta sekä osallistumista oman hyvinvoinnin 

parantamiseen. (Perusturva 2019/Kj., 2019.) 

3.2 Asiakkuus Nuorisovastaanotolla 

Asiakkaaksi voi hakeutua eri reittejä ja monista eri syistä 

Asiakkaaksi Nuorisovastaanotolle voi hakeutua monella eri tavalla ilman lähetettä. 

Palvelun piiriin voi hakeutua itse jättämällä sähköisen yhteydenottopyynnön, soitta-

malla soittoajalla tai kävelemällä suoraan paikan päälle avoimelle vastaanotolle. Asi-

akkaat voivat tulla myös esimerkiksi vanhempien, kaverin tai toisen ammattilaisen 

saattelemana.  

Yhteistyötahot ohjaavat asiakkaita aktiivisesti Nuorisovastaanotolle. Merkittäviä yh-

teistyötahoja ovat muun muassa lastensuojelu, varhaisen tuen palvelut, perheneu-

vola, lasten psykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, oppilashuolto, opiskeluter-

veydenhuolto ja terveysasemat. Käytännössä kaikki palvelut, joissa asiakkaana on 13-
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22-vuotias nuori tai nuoren vanhemmat, voivat olla mahdollisia yhteistyötahoja ja 

ohjata asiakkaita Nuorisovastaanotolle. 

 

Nuorisovastaanoton asiakkaaksi voi tulla monilla eri syyllä tai erilaisella taustalla. 

Syinä voivat olla esimerkiksi haasteet mielialan tai ahdistuneisuuden kanssa, ristirii-

dat vanhempien kanssa, haasteet kaveri- ja seurustelusuhteissa, päihteidenkäyttöön 

liittyvät ongelmat, pelaaminen tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat. (Nuorisovastaan-

otto 2020.) Nuorisovastaanotolla on myös nuorille ja nuorten vanhemmille suunnat-

tuja ryhmiä. 

 

Uudet asiakkaat 

Uusia asiakasyhteydenottoja tulee viikoittain. Uusia asiakkuuksia koskevien yhtey-

denottojen alkutiedot ovat vaihtelevia. Nuorisovastaanotolla on käytössä yhteyden-

ottolomake, jota kaikki työntekijät käyttävät. Alkutietojen tarkkuus vaihtelee kuiten-

kin paljon. Vaihteluun vaikuttaa muun muassa se, mistä alkutiedot saadaan (tulevalta 

asiakkaalta, yhteistyötaholta, läheiseltä) ja millä tavoin tiedot saadaan (esimerkiksi 

puheluna, tapaamisella, vireillepanona tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella). Al-

kutietoja kartoitettaessa kaikki oleellinen tieto ei välttämättä tule esiin. Esimerkiksi 

kolmannen osapuolen ilmoittamana lähtötietojen ja tuen tarpeen näkökulma voi olla 

aivan toisenlainen, kuin asiakkaan oma näkökulma. 

Asiakkaan osallisuuden lisääminen ja oman äänen kuuluville saaminen on osa Nuori-

sovastaanoton kehittämisen lähtökohtia, johon myös tällä kehittämistehtävällä pyri-

tään vaikuttamaan. Asiakkaan oma vastuu ja huolehtiminen omasta hyvinvoinnistaan 

on myös näkyvä kehitystrendi. Tämän lisäksi korostuu asiakkaan ja ammattilaisen vä-

lisen yhteistyön merkitys. (Kainulainen & Juutinen 2017.) 

Nuorisovastaanoton asiakasmäärät 

Palvelutarpeen kasvu on näkynyt asiakasmäärien kasvuna, mikä on esitetty kuviossa 

1. Nuorisovastaanoton palvelun perustusvuonna 2015 asiakasmäärä oli 124, kun taas 

vuonna 2019 kokonaisasiakasmäärä oli jo 1038. Vuoden 2020 asiakasmäärä ajalla 

1.1.-30.6.2020 oli 701, mikä on ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta 67,5 prosent-
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tia vuoden 2019 ja 93,0 prosenttia vuoden 2018 kokonaisasiakasmäärästä. Jos asia-

kasmäärä vuonna 2020 on loppuvuoden osalta sama kuin alkuvuonna, kasvaa asia-

kasmäärä tuolloin noin 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

 

Kuvio 1. Nuorisovastaanoton asiakasmäärät vuosina 2015-2019. 

 

Kuviossa 1. esitetyt asiakasmäärät eivät kuitenkaan kerro koko totuutta 

Nuorisovastaanoton asiakasmääristä. Asiakasmääriä on kerätty kahdesta eri 

järjestelmästä, sosiaaliefficasta ja terveysefficasta. Näissä kahdessa järjestelmässä 

tilastointi ei ole täysin samanlainen, mikä vaikuttaa saatuun kokonaisasiakasmäärän 

tulokseen. Asiakasmäärissä ei myöskään näy kaikki Nuorisovastaanoton avoimen 

vastaanoton asiakkaat. Avoimen vastaanoton asiakasmääristä on tehty omaa tilastoa 

vuodesta 2018, mutta sitä ei ole otettu tässä huomioon. Avoimen vastaanoton 

tilastointi on jätetty huomioimatta, koska tilastoista ei pysty erittelemään jo 

sosiaaliefficaan tai terveysefficaan tilastoituja asiakkaita. Asiakasmääriin ei myöskään 

ole laskettu puheluita. Vuoden 2020 tammikuussa Nuorisovastaanoton kaikki 

työntekijät saivat käyttöoikeudet terveysefficaan. Toukokuussa 2020 terveyseffican 

käyttö päättyi ja työntekijät siirtyivät käyttämään Lifecarea. Yhteisen 

tietojärjestelämän käytön myötä tilastojen tarkastelu ja tulkinta on tulevaisuudessa 

helpompaa ja luotettavampaa. 
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3.3 Nuorisovastaanoton resursointi 

Syksyllä 2015 Nuorisovastaanoton perustamisvaiheessa palvelun työntekijät koottiin 

eri hallintoryhmistä. Perustamisvaiheen työntekijät on esitetty kuviossa 2. 

Työryhmään kuuluivat terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja 50 prosentin 

työpanoksella psykiatrinen sairaanhoitaja. Määräaikaiseen työsuhteeseen palkattiin 

sosiaaliohjaaja. Lääkäriresurssi tuli perheneuvolan kautta. Lääkäripalvelu oli saatavilla 

yhtenä päivänä viikossa. Alkuvaiheessa työryhmässä oli myös mukana etsivän 

nuorisotyöntekijä, joka ohjasi asiakkaita palveluun ja toimi tarvittaessa työparina. 

 

Kuvio 2. Nuorisovastaanoton resursointi palvelun perustamisen yhteydessä. 

 

Ensimmäinen Nuorisovastaanotolle suoraan nimetty työntekijä oli sosiaaliohjaaja, 

joka palkattiin vuonna 2016. Etsivän nuorisotyöntekijän työpanos vetäytyi hiljalleen 

työryhmästä pois. Lääkäripalvelut saatiin edelleen perheneuvolasta. Vuoden 2016 

resurssointi esitetty kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Nuorisovajstaanoton resursointi 2016. 

 

Nuorisovastaanotto siirtyi aikuissosiaalityöstä hallinnoillisesti perheiden 

ennaltaehkäiseviin palveluihin 2017. Kuviossa 4. on esitetty vuoden 2017 muutokset 

resursoinnissa. Esimiestyö oli hoidettu aikuissosiaalityöstä käsin, mutta maaliskuussa 

2017 Nuorisovastaanotolle palkattiin johtava sosiaalityöntekijä, joka toimi samalla 

yksikön esimiehenä. Palveluun palkattiin myös psykolgi toimimaan 50 prosenttisella 

työpanoksella. 
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Kuvio 4. Nuorisovastaanoton resursointi 2017. 

 

Vuoden 2018 aikana reursointien suhteen tapahtui palvelun kannalta merkittäviä 

muutoksi. Ensimmäinen lisäys resurseihin tuli keväällä, kun palveluun palkattiin 

psykiatrinen sairaanhoitaja. (Ks. kuvio 5.) 

 

Kuvio 5. Nuorisovastaanoton resursointi keväällä 2018. 
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Kuviossa 6. on esitetty 2018 loppuvuoden resursointimuutokset. Syksyllä 2018 

rekrytoitiin kuusi uutta työntekijää. Tuolloin palkattiin kaksi päihdesairaanhoitajaa, 

psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi sosiaaliohjaajaa ja lääkäri. Nuorisovastaanoton 

oman lääkärin myötä perheneuvolan kautta saatu lääkäriresursi vapautettiin. 

Psykologin työpanos nousi sataan prosenttiin ja 50 prosenttisella työpanoksella ollut 

psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyi konsultatiiviseen rooliin.  

 

Kuvio 6. Nuorisovastaanoton resursointi syksyllä 2018. 

 

Rekrytointien jälkeen Nuorisovastaanotolla työskenteli entistä vahvempi 

moniammatillinen työryhmä (Ks. kuvio 7.), mikä koostui psykiatrisista 

sairaanhoitajista, päihdesairaanhoitajista, terveydenhoitajasta, sosiaaliohjaajista, 

psykologista, sosiaalityöntekijästä, johtavasta sosiaalityöntekijästä sekä lääkäristä. 

Resursien lisäys on monipuolistanut osaamista, auttanut vastaamaan palvelutarpeen 

kasvuun paremmin ja mahdollistanut entistä paremmin joustavien aukioloaikojen 

toteutumisen sekä jalkautuvan työotteen (Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja 

terveyspalvelut 2019 2019). 
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Kuvio 7. Nuorisovastaanoton resurssit lokakuusta 2018 lähtien. 

 

Lokakuun 2018 jälkeen Nuorisovastaanoton resurssit ovat vahvistuneet vielä yhdellä 

työntekijällä. Syyskuussa 2020 perustettiin sosiaalityöntekijän toimi. 

4 3X10D-elämäntilannemittari 

4.1 Mittarin valintaprosessi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL, tutkii suomalaisten hyvinvointia ja ter-

veyttä. THL:n tekemillä tutkimuksilla tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa ter-

veydestä ja hyvinvoinnista sekä sen jakautumisesta ja kehityksestä. (Tervahauta 

2019, 3.) Hyvinvoinnin tarkastelussa on huomioitu globaalien ilmiöiden, muun mu-

assa ilmastonmuutoksen, teknologian nopean kehityksen, maailman talouden heilah-

teluiden ja ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden vaikutuksia. Hyvinvointiyhteiskunnan 

kestävyys on kohdannut haasteita. Haasteina nähdään esimerkiksi luonnonvarojen 

ylikulutus, taloudellisen huoltosuhteen heikkeneminen, eriarvoisuuteen liittyvät jän-

nitteet, työllisyyspolitiikan murros ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset. Muun 
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muassa edellä mainittuihin haasteisiin pyritään vastaamaan ennakoimalla ja huomioi-

malla kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. Kestävä kehitys voidaan jakaa kol-

meen ulottuvuuteen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen. Kestävän kehityksen 

tausta-ajatuksena on turvata hyvät mahdollisuudet elämään. Hyvinvoiva väestö on 

yksi perusta kestävälle yhteiskunnalle. Hyvinvoinnin tukeminen vaatii investointeja ja 

panostusta muun muassa koulutukseen sekä varhaislapsuuteen. Yksi keskeinen näke-

mys sosiaalisesti kestävässä kehityksessä on taata hyvinvoinnin edellytyksiä myös tu-

leville sukupolville. (Kestilä & Karvonen 2019, 9-10.) 

Arkikielessä hyvinvointi liitetään nautintoon ja mielihyvään. Tutkimuksien 

näkökulmasta hyvinvointi ymmärretään laajempana käsitteenä, mikä sisältää muun 

muassa terveyden, sosiaaliset suhteet ja sosiaalisen identiteetin. (Karvonen 2019, 

96.) Nuorten hyvinvointia tutkitaan muun muassa THL:n toimesta kouluterveysky-

selyiden kautta. Kouluterveyskyselyt tehdään joka toinen vuosi 4. ja 5. sekä 8. ja 9. 

vuosiluokan peruskoululaisille, lukion ja ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiske-

lijoille (Kouluterveyskysely 2020). Valtion nuorisoneuvosto taas julkaisee joka vuosi 

nuorisobarometrin, missä mitataan 15-29-vuotiaiden arvoja ja asenteita (Nuorisoba-

rometri 2020). 

Elämänlaatua, hyvinvointia ja toimintakykyä voidaan mitata muun muassa erilaisten 

mittareiden kautta. TOIMIA-tietokanta sisältää mittareita, jotka ovat TOIMIAn arvi-

ointiprosessin läpi käyneitä ja niiden pätevyyttä, toistettavuutta ja käytettävyyttä on 

arvioitu (TOIMIA-tietokanta 2020). TOIMIA-tietokannasta (ks. Terveysportti.fi ja 

TOIMIA-tietokanta) on löydettävissä esimerkiksi The World Health Organization Qua-

lity of Life eli WHOQOL-BREF -mittari, mitä käytetään elämänlaadun mittaamiseen. 

Mittarista on alun perin tehty pitkä versio, mutta myöhemmin myös lyhyempi versio 

vastaamaan nopeampaa elämänlaadun kartoittamista. (Korpilahti & Takatupa 2015.) 

Toimintakykyä mittaava WHODAS sisältää muun muassa psyykkisen ja sosiaalisen toi-

mintakyvyn arvioimiseen liittyviä kysymyksiä (Paltamaa & Anttila 2015). Edellä maini-

tut mittarit on suunnattu aikuisille ja ikääntyville (Korpilahti & Takatupa 2015; Palta-

maa & Anttila 2015). Molempien mittareiden validiteetista ja reliabiliteetista on tut-

kittua tietoa ja niiden on todettu soveltuvan niille tarkoitettuun käyttöön. Myös 

3X10D-elämäntilannemittari löytyy TOIMIA-tietokannasta. Mittarista on asiantuntija-
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arvion ja käyttökokemusten kautta saatu tietoa sen soveltuvuudesta lasten ja nuor-

ten elämäntilanteen arviointiin (Kainulainen & Valkeinen 2020). 

Hyvinvointitutkimuksen historiassa on tehty useita erilaisia jäsennyksiä keskeisten 

aihepiirien löytämiseksi. Persona Wellbeing Index (PWI) -mittari on kansainvälisesti 

käytetty aikuisten hyvinvoinnin mittaamisessa. (Kainulainen 2019c, 17.) PWI-

mittarissa on kysytty tyytyväisyyttä elintasoon, terveydentilaan, saavutuksiin 

elämässä, henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin, omaan turvallisuuteen, ryhmiin 

kuulumiseen, turvattuun tulevaisuuteen ja hengellisyyteen (Kainulainen 2019c, 17; 

The International Wellbeing Group 2013, 15). OECD tarkastelee hyvintointia muun 

muassa terveydentilan, elämässä menestymisen, henkilökohtaisten ihmissuhteiden, 

henkilökohtaisen turvallisuuden, yhteisöllisyyden, osallisuuden, tulevaisuuden ja 

työn näkökulmasta (Kainulainen 2019c, 17; OECD Guidelines on Measuring Subjec-

tive Well-being 2013, 148-149). Koetulla hyvinvoinnilla tarkoitutetaan henkilön omaa 

kokemusta onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä elämään (Karvonen 2019, 96). 

Nuorisovastaanotolle käyttöönottokokeiluun valikoitui 3X10D-elämäntilannemittari. 

Mittari oli sopivan lyhyt, mutta riittävän informatiivinen. Mittari vaikutti 

lähtökohtaisesti helpolta ja nopealta ottaa käyttöön. Mittari oli suunnattu nuorille, 

joten sen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa oli käytetty aikaa soveltuvuuden 

huomioimiseen. Mittarin kysymykset asettuivat hyvin Nuorisovastaanoton 

asiakkuuuden alkukartoitukseen. 

4.2 3X10D-elämäntilannemittari ja käyttö 

3X10D-elämäntilannemittari on itsearviointikysely. Sillä voidaan kartoittaa elämää 

keskeisten elämänalueiden näkökulmasta. (Kainulainen 2019c, 12.) Mittari on 

kehitetty Kuopiossa kuntakokeiluhankeen aikana vuosina 2015-2016 (Kainulainen 

2019a). Mittari syntyi ideoinnin, tiedonhankinnan ja monivaiheisen testauksen 

myötä. Taustalla oli kerättyä tietoa Kuopiossa esiin nousseista kehitystarpeista, 

kuntakokeiluun liittyviä kuntakokeilulain (ks. L1350/2014) periaatteita sekä tuoretta 

tutkimustietoa syrjäytymistutkimuksesta. Tuolloin tarkoituksena oli luoda yhteinen 

alusta, joka ei perustu ainoastaan ammattiryhmien tekemiin arviointeihin, vaan siinä 
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olisi nuoren arvio omista tavoitteistaan ja elämäntilanteestaan. Kehittämisvaiheessa 

huomioitiin nuoruuden erityispiirteitä ja hyvinvointitutkimuksessa yleisesti 

määriteltyjä tärkeitä elämänalueita. (Juutinen & Kainulainen 2017, 47.) 

3X10D-elämäntilannemittarin elämän osa-alueita pohditaan sen tärkeyden, nykytilan 

ja tulevaisuuden toiveiden näkökulmasta (Kainulainen 2019c, 12). Nuorten 

arvomaailma voi olla erilainen kun vanhempien sukupolvien ja nuoruudessa 

tulevaisuusorientaatio on voimakasta. Tyytyväisyys nykyhetkeen on oleellista, mutta 

myös asioiden merkityksellisyys on huomioitava. (Kainulainen 2019c, 11.) 

Tulevaisuuden näkökulma on merkityksellinen, sillä 30-ikävuoteen mennessä suuri 

osa ihmisistä on löytänyt oman paikkansa keskeisiltä osin yhteiskunnassa 

(Kainulainen 2006, 382). 

3X10D-elämäntilannemittarin nimi rakentuu mittarin sisältämistä kysymyksiä kol-

mesta näkökulmasta (X=kertaa) ja kymmenestä eri ulottuvuudesta (D=dimension). 

(Ks. kuvio 8.) 

 Kolme näkökulmaa eli 3X: 
1. tärkeys  
2. tyytyväisyys  
3. tulevaisuus  

 

 Kymmenen keskeistä ulottuvuutta eli 10D: 
1. itsetunto 
2. resilienssi (ks. määrittely alla) 
3. terveys 
4. perhe 
5. ystävät 
6. pärjääminen 
7. talous 
8. asuminen 
9. harrastaminen 
10. onni 

 
(Kainulainen, 2019b.) 

Resilienssille ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sitä on määritelty muun 

muassa joustavuutena, lannistamattomuutena, pärjäävyytenä ja 

selviytymiskykyisyytenä (Poijula 2018, 16). Yhdellä tavalla määriteltynä resilienssi on 
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kykyä sopeutua vastoinkäymisiä, uhkaa tai voimakasta stressiä kohdatessa (American 

Psychological Association 2018). 

 

Kuvio 8. 3X10D Elämänpyörä (Kainulainen 2019c, 11). 

 

Ensimmäisessä 3X10D-elämäntilannemittarissa oli kymmenen kysymystä. Mittarista 

on tehty eri versioita eri vastaajaryhmille sopiviksi. Vastaajaryhmille on kartoitettu 

omat keskeiset elämänalueet ja tämän vuoksi kysymysten määrä voi vaihdella eri 

vastaajaryhmiin suunnitelluissa 3X10D-elämäntilannemittareissa. (Kainulainen 2019c, 

11.) Jaottelua on tehty muun muassa ikäryhmittäin ja perheelle soveltuvaksi 

(Kainulainen, 2019b). Kainulainen on laatinut Nuorisovastaanotolle oman 3X10D-

elämäntilannemittarin, jossa on 12 itsearviointikysymystä ja lisäksi 13. kysymys 

mittarin täyttömääriin liittyen. Toisessa osiossa on mittarissa oleviin elämänalueisiin 

liittyviä lauseita tavoitteiden asettamisen tueksi. 

3X10D-elämäntilannemittarissa arviointi tapahtuu kysymyksessä asteikolla 0-10. 

Asteikko on sama kaikissa 3X10D-elämäntilannemittareissa, mikä mahdollistaa 

erilaisten summatietojen laskemisen tarpeen mukaan. (Kainulainen 2019c, 12.) 
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Arviointiasteikon kolmiportainen tulkinta eli liikennevalot: 

 0 - 5 = vahva tyytymättömyys (punainen) 

 6 - 7  = kohtuullinen tyytyväisyys (keltainen) 

 8 - 10 = voimakas tyytyväisyys (vihreä) 
(Kainulainen 2019c, 49). 

Mittaria käytettäessä asiakas arvioi asteikolla 0-10 omaa tyytyväisyyttään kyseisen 

elämänalueen näkökulmasta. Arvioin lisäksi asiakkaan kanssa voi keskustella 

elämänalueen tärkeydestä. (Kainulainen 2019c, 12.) Tulosten tulkintaan on 

ohjeistettu, että asiakkaan valitessa pienempi numero kuin viisi, tulee elämänalue 

nostaa keskustelussa esiin ja ottaa se lähempään tarkasteluun (Kainulainen 2019b). 

Tavoitteiden asetteluun ja tulevaisuuden parantamiseen liittyviä lauseita asiakas voi 

pohtia yksin tai yhdessä työntekijän kanssa (Kainulainen 2019c, 12). 

Kainulaisen (2019b) mukaan mittarin avulla voidaan vahvistaa asiakkaan ääntä ja 

kuulluksi tulemista sekä hänen asemaansa asiakasprosessissa. Mittarin avulla 

saadaan kokemuksellista tietoa. Tiedon saaminen on kuitenkin täysin vastaajan 

varassa ja riippuu siitä, mitä tietoja asiakas haluaa itsestään antaa. Juutinen & 

Kainulainen (2017) ovat todenneet, että mittarin avulla nuoren on mahdollista 

tunnistaa merkittäviä asioita omasta elämästään ja sitä kautta ammattilaisen on 

mahdollisuus saada käsitys siitä, mitä asiakkaalle kuuluu, mitä hän pitää tärkeänä ja 

mitä hän omalta tulevaisuudeltaan toivoo. 

3X10D-elämäntilannemittari on käytössä yhtenä kuntoutustarpeen 

arviointimenetelmänä Kelan Nuotti-valmennuksessa (Kainulainen 2019a). Kuopiossa 

mittaria käytetään nuorten palveluissa (Kainulainen 2019b). Siilinjärvellä 3X10D-

elämäntilannemittaria käytetään perhetyössä muun muassa perhetyösuunnitelman 

pohjana (Moilanen 2019). Myös Ohjaamot käyttävät 3X10D-elämäntilannemittaria 

yhtenä työkalunaan asiakkaiden kanssa (Valtakari, Arnkil, Eskelinen, Mayer, Nyman, 

Sillanpää, Spangar, Ålander & Ylikoski 2020). Omaolopalvelun kautta 3X10D-

elämäntilannemittari on käytettävissä nuorilla ja heidän vanhemmillaan koulujen 

määräaikaistarkastuksissa (Pehrsson 2020). Yhteiskehittämistä eri palveluiden sekä 

kuntien kohdalla käydään aktiivisesti koko ajan. 
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4.3 3X10D-elämäntailannemittarin käyttö digitaalisessa palvelussa 

3X10D-elämäntilannemittaria on Kuntakokeilun 2015-2016 jälkeen laajennettu 

käyttökelpoiseksi myös perheille ja koululaisille. Se on ollut osana vuosien 2016-2018 

hallituksen kärkihanketta ODA:a (= Omat digiajan hyvinvointipalvelut). 

Kärkihankkeen aikana rakennettiin digitaalisia itsearviointikyselyitä kolmelle eri 

ikäryhmälle sekä vanhemmille. Digitaalisessa muodossa itsearviointi on kytkeytynyt 

osaksi oppilashuollon toimintaa. (Kainulainen 2019a.) 

ODA-hankkeen tarkoituksena oli uudistaa toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalla. 

Uudistukseen on kuulunut sähköisen palvelukokonaisuuden, Omaolo-palvelun, 

rakentaminen. Omaolo-palvelun tarkoituksena on hyödyntää ammattilaisten 

järjestelmissä olevia tietoja ja asiakkaiden itsensä tallentamat hyvinvointitiedot. 

Omaolo-palvelu on valmistunut syksyllä 2018, minkä jälkeen se on ollut kuntien ja 

sairaanhoitopiirien käytettävissä. (ODA-projektin kautta sosiaali- ja terveyspalvelut 

loikkaavat digiaikaan 2019.) Tällä hetkellä Omaolo-palvelu tavoittaa jo yli kolme 

miljoonaa suomalaista (Pehrsson 2020).  

Kesällä 2019 Nuorisovastaanotolla käytiin neuvotteluja 3X10D-elämäntilannemittarin 

käyttöönotosta Omaolo-palvelun kautta beta-testausympäristössä. Omaolo-palvelun 

digitaaliset palvelut nähtiin nykyaikaisena, ajankohtaisena ja käyttäjäystävällisenä 

mahdollisuutena. Heinäkuussa 2019 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöä testattiin 

Omaolo-palvelun kautta. Nuorisovastaanotolta testaukseen osallistui kolme 

vapaaehtoista asiakasta. Asiakkailta saadun palautteen pohjalta esiin nousi 

palvelussa olevaan mittariin liittyviä ongelmakohtia, mitä ei ollut siinä vaiheessa 

mahdollista muokata Nuorisovastaanoton asiakkaille soveltuviksi. Saatujen 

palautteiden ja testauksen perusteella päädyttiin tulokseen, että Omaolo-palvelussa 

ollut mittari ei sen hetkisessä muodossa vastannut Nuorisovastaanoton asiakkaiden 

ja työntekijöiden tarpeita. Tämän vuoksi 3X10D-elämäntilannemittari tuli 

Nuorisovastaanotolle käyttöönottokokeiluun paperiversiona. Tuotantoon 3X10D-

elämäntilannemittari on viety kesäkuussa 2020 Digi Finlandin, entisen SoteDigi Oy:n,  

toimesta (3X10D-elämäntilannemittari apuna hyvinvoinnin järjestelmällisessä 

seurannassa 2020).  
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5 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoite 

Tämä opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistyö ja sen toimeksian-

tajana toimii Jyväskylän kaupungin Nuorisovastaanotto. Tarkoituksena on kehittää 

Nuorisovastaanoton asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessin aikana heti asiakkuu-

den alkuvaiheessa, ottamalla käyttöön itsearviointiin perustuva elämäntilannemit-

tari. Opinnäytetyön tavoitteena on testata 3X10D-elämäntilannemittarin soveltu-

vuutta Nuorisovastaanoton asiakastyössä. Soveltuvuutta tarkastellaan ja arvioidaan 

sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta käyttäjäkokemusten kautta.  

Tutkimuskysymykset: 

 Millaisia kokemuksia asiakkaat kuvasivat 3X10D-elämäntilannemittarin hyö-
dyllisyydestä? 

 Millaisia kokemuksia asiakkailla oli 3X10D-elämäntilannemittarin toimivuu-
desta asioista puhumisen välineenä?   

 Millaisia kokemuksia työntekijät kuvasivat 3X10D-elämäntilannemittarin hyö-
dynnettävyydestä asiakastyön työvälineenä? 

 Millaisia kokemuksia työntekijöillä oli 3X10D-elämäntilannemittarin toimivuu-
desta puheeksioton välineenä? 

6 Kehittämistyön toteutus 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta määritellään systemaattiseksi toiminnaksi tiedon li-

säämistä varten (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 18; Toikko & Rantanen 2009, 

113). Tiedon avulla taas on mahdollista löytää uusia sovelluksia (Heikkilä ym. 2008, 

18). Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tiedon merkitys on kuitenkin toisen-

laista kuin perustutkimuksessa. Kehittämistoiminnan avulla tuotettu tieto on luon-

teeltaan käytännöllistä ja sen tarkoituksena on tukea kehittämistä. Kehittämistoimin-

nan tavoitteena on luoda uusia tai parempia palveluita. Kehittämistoiminnan tarkoi-

tuksena on myös parantaa oleellisesti jotain aiempaa. (Toikko & Rantanen 2009, 16, 

113.) 



27 

 

Ennen kehittämisprosessiin lähtemistä on syytä pohtia muutamia seikkoja. Lähtökoh-

taisesti on syytä miettiä mitä ja miksi kehitetään. Kehittäminen ei tapahdu itsestään 

vaan on määriteltävä, kuka tekee mitäkin ja millaisia resursseja se vaatii. Tämän jäl-

keen tulee varsinainen kehittäminen mitä seuraa toiminnan arvioiminen ja lopuksi 

uuden asian levittäminen tai juurruttaminen käytäntöön. (Toikko & Rantanen 2009, 

56-57.) 

6.1 Kehittämistyön lähtökohtia Nuorisovastaanotolla 

Laajentuneiden henkilöstöresurssien jälkeen Nuorisovastaanotolla alkoi muutospro-

sessi palvelun muokkaamiseksi uusilla resursseilla ja sitä kautta uusilla mahdollisuuk-

silla. Kehittämistyötä tehtiin koko työyhteisössä ja palvelurakenteissa. Toikon & Ran-

tesen (2009, 16) mukaan kehittämistyö voi kohdistua esimerkiksi prosesseihin tai laa-

dunvarmennukseen. Asiakkuuden aloitusvaihe ja lähtötilanteen selvittäminen oli kes-

keinen kehittämisteema Nuorisovastaanotolla. Asiakaslähtöinen työskentely ja asiak-

kaan osallisuus olivat toistuvasti esillä kehittämistyötä visioidessa. Lähtökohtana ke-

hittämistyölle voi toimia visio tulevaisuudesta (Toikko & Rantanen 2009, 57). Tässä 

tutkimuksessa käsiteltävä kehittämistyö on vain osa Nuorisovastaanotolla tapahtu-

nutta kehittämisprosessia. 

Kehittämisen myötä Nuorisovastaanotolle muodostui työntekijöistä kaksi tiimiä, alku-

tiimi ja hoitotiimi, joiden keskeiset työtehtävät on esitetty kuviossa 9. Luonnos teh-

tiin alun perin helmikuussa 2020, mutta sitä on muokattu ja tarkennettu sen jälkeen 

useamman kerran. Nykyinen luonnos on päivitetty syyskuussa 2020. Luonnos kuiten-

kin on nimensä mukaisesti vain suuntaa antava, mutta auttaa ymmärtämään alkutii-

min ja hoitotiimin työskentelyn eroja ja työnjakoa. 
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Kuvio 9. Luonnos (24.9.2020) Nuorisovastaanoton alkutiimin ja hoitotiimin 
työnjaosta. 

 

Työyhteisössä tapahtuvan kehittämisen rinnalla oli tarkoitus kuljettaa tutkimuksel-

lista kehittämistyötä liittyen 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokeiluun. 

(Ks. kuvio 10.) Kehittämistavoitteita voi olla useita, mutta käytännön toteuttamisen 

kannalta voi olla järkevää rajata kehittämistä yhteen tai kahteen tavoitteeseen 

(Toikko & Rantanen 2009, 57). Tämän kehittämistyön lähtökohdissa huomioitiin asi-

akkaiden osallisuus eli tässä tapauksessa nuorten mahdollisuus osallistua tutkimuk-

seen ja sitä kautta päästä vaikuttamaan heille suunnatun palvelun sisältöön. 

 

Kuvio 10. 3X10D-elämäntilannemittariin liittyvä käyttöönottokokeilu osana alkutiimin 
työtä ja palvelun kehittämistä. 
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6.2 Kyselylomakkeiden laatiminen ja testaaminen 

Nuorisovastaanotolla käyttäjäkokemusten kerääminen tehtiin paperisella kyselylo-

makkeella. Kyselylomake on perinteinen tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kysely voi-

daan toteuttaa paperisena versiona, mutta nykyisin vaihtoehtona on käytetty sähköi-

siä kyselyitä. (Valli 2015, 84.) Jos 3X10D-elämäntillannemittari olisi tullut testikäyt-

töön Omaolo-palvelun kautta, olisi käyttäjäkokemuksetkin kerätty digitaalisella ke-

räysmenetelmällä. Koska 3X10D-elämäntilannemittari otettiin käyttöön paperiver-

siona, oli luontevaa käyttää samaa tapaa käyttäjäkokemustenkin keräämisessä. 

Kyselylomaketta laatiessa on oltava huolellinen. Suurimmat virheet tutkimustulok-

sissa johtuvat kysymysten muodosta. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä, eivätkä sa-

namuodot saa olla epämääräisiä tai moniselitteisiä. Kysymykset eivät myöskään saa 

olla johdattelevia. (Valli 2015, 85.) Kyselylomakkeita laatiessani pyrin pitämään sana-

muodot ja kysymykset mahdollisimman neutraaleina ilman johdattelevia ilmaisuja. 

Kyselylomakkeen kysymykset voivat olla suoria tai epäsuoria (Gillham 2000, 2). Tutki-

musta varten laaditut kyselylomakkeet sisältävät kyllä/ei -vastausvaihtoehtoja ja 

avoimia kohtia perusteluita varten. 

Kyselylomakkeen kysymykset tulisi muodostaa tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimus-

ongelmien mukaisesti. Aineistonkeruun tulisi tapahtua vasta kun tutkimusongelmat 

ovat täsmentyneet. Silloin vältytään ylimääräisen ja tutkimuksen kannalta epäoleelli-

sen tiedon keräämiseltä ja osataan kysyä kaikki oleelliset asiat. (Valli 2015, 85.) Kyse-

lylomakkeen muoto voi olla erilainen riippuen siitä, mille kohderyhmälle se on suun-

nattu ja mikä kyselylomakkeen tarkoitus on (Valli 2015, 84). Tätä tutkimusta varten 

kyselylomakkeita tehtiin kaksi erilaista. Toinen kyselylomake on suunnattu asiakkaille 

(ks. liite 1.) ja toinen työntekijöille (ks. liite 2.). Kyselylomakkeita oli useampia versi-

oita, mitä muokattiin ja pyrittiin tuottamaan riittävän tarkoilla, oleellisilla ja selkeillä 

kysymyksillä. 

Ennen varsinaista tutkimusta asiakkaille suunnattua kyselylomaketta testattiin kah-

della ikänsä puolesta tutkimusryhmään sopivalla henkilöllä, jotka eivät osallistuneet 

varsinaiseen tutkimukseen. Työntekijöille suunnattu kyselylomake käytiin läpi kahden 
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kollegan kanssa, jotka tekevät hyvin samantyylistä työtä, kun työntekijät Nuorisovas-

taanotolla. Työntekijöille suunnattua kyselylomaketta ei ollut mahdollista testata sa-

malla tavalla, kun asiakkaiden kyselylomaketta, sillä kollegoilla ei ollut kokemusta 

3X10D-elämäntilannemittarin käytöstä asiakastyössä. Kollegoille esiteltiin ensin 

3X10D-elämäntilannemittari, tutkimuskysymykset ja opinnäytetyön tavoite sekä tar-

koitus. Tämän jälkeen kollegoilta pyydettiin palautetta työntekijöille suunnatusta 

käyttäjäkokemuksia keräävästä kyselylomakkeesta. Palautteen perusteella asiakkai-

den ja työntekijöiden kyselylomakkeita tarkasteltiin vielä huolellisesti. 

Aineistoa voidaan kerätä kyselylomakkeella usealta vastaajalta samanaikaisesti, jol-

loin täyttöohjeistus on kaikille täysin sama (Valli 2015, 84-85). Nuorisovastaanotolla 

asiakkailta kerättiin käyttäjäkokemukset asiakastapaamisen yhteydessä. Näin ollen 

jokainen asiakas on saanut ohjeen henkilökohtaisesti omalta työntekijältään, joka on 

saanut sekä suullisen että kirjallisen ohjeistuksen kyselylomakkeen täyttämistä var-

ten. 

Kyselylomake rakentui kysymyksiin, mihin pyydettiin lyhyttä kyllä/ei -vastausta ja tä-

män jälkeen perusteluita vastaukseen. Kyllä/ei -kysymykset laadittiin, jotta voitiin 

varmistaa edes joidenkin vastausten saaminen. Tausta-ajatuksena oli, että kyllä/ei -

vastaus kertoo aina enemmän, kuin tyhjäksi jätetty kohta. 

6.3 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokeilu 

Rajaaminen 

Kehittämistyössä toimijoiden määrittely on keskeistä. Toimijat voivat muodostaa esi-

merkiksi työryhmän. (Toikko & Rantanen 2009, 58-59.) Nuorisovastaanotolla alkutii-

min työntekijät tapaavat lähes kaikki uudet asiakkaat ja heidän työnkuvaansa kuuluu 

asiakasyhteydenottojen vastaanottaminen. Oli luontevaa sopia työyhteisössä, että 

alkutiimin työntekijät ovat mukana 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokei-

lussa. Hoitotiimissä työskentelevät tapaavat myös uusia asiakkaita, mutta heille oh-

jautuvat asiakkaat ovat usein olleet edeltävästi kontaktissa toiseen ammattilaiseen. 

Tuolloin työskentelyä ja arvioita lähtötilanteesta on jo tehty. Näistä syistä käyttöön-

ottokokeilu rajattiin aluksi alkutiimiin. Alkutiimin asiakkuudet ovat lyhyempiä ja näin 
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ollen uusia asiakkaita tavataan nopeammalla aikajänteellä. Ajatuksena oli, että alku-

tiimin kautta asiakkaiden käyttäjäkokemuksia saadaan nopeammin kerättyä. 

Tavoitteena oli saada 30-40 käyttäjäkokemusta asiakkailta. Kehittämistoiminnassa on 

joskus syytä rajata aineistonkeruuta ja tuolloin voidaan puhua laadullisesti perustel-

lusta kattavuudesta. Kehittämistoiminnalla kerätty tieto ei ole niin syvällistä, kun pe-

rinteisissä tutkimuksissa, mutta tiedon tulee kuitenkin olla kehittämistoiminnan logii-

kan kannalta perusteltua. (Toikko & Rantanen 2009, 119.) Käyttäjäkokemusten ke-

räämisen käynnistyttyä, huomattiin tavoitemäärän kertyvän hitaasti. Kehittämistoi-

minnan toteutuksessa saattaa nousta esiin ideointia, mikä auttaa tavoitteen saavut-

tamista ja tuolloin uusia ideoita voi tarkastella perustellusti (Toikko & Rantanen 

2009, 59). Käyttäjäkokemusten keräämisen jouduttamiseksi ja tavoitemäärään pää-

semiseksi päädyttiin laajentamaan käyttäjäkokemusten keräämistä myös hoitotiimin 

asiakkailta. 

 

Osa työntekijöistä rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen alussa määritel-

tiin, että alle vuoden Nuorisovastaanotolla työskennelleet eivät osallistu tutkimuk-

seen. Tämä rajaus oli siksi, että yli vuoden työskennelleet olivat olleen mukana Nuo-

risovastaanoton kehittämistyössä jo pidempään. Kehittämistyöhön on oleellisesti liit-

tynyt yhteisen ymmärryksen luomista asiakasprosesseista, työskentelyn raameista ja 

uusien asiakkuuksien aloittamisesta. Tutkimuksesta rajattiin pois myös muutama 

työntekijä ammattinimikkeen ja sitä kautta työnkuvan kautta. Edellä mainituista 

syistä esimerkiksi lääkäri ja johtava sosiaalityöntekijä rajautuivat pois tutkimuksesta. 

 

Työntekijöiden ohjeistus 

Kehittämistyön organisointiin kuuluu osallisten informoiminen (Toikko & Rantanen 

2009, 58). Alkutiimin työntekijöille infotilaisuus 3X10D-elämäntilannemittarin käyt-

töönottokokeiluun liittyen toteutui 24.1.2020. Yksi työntekijöistä oli estynyt osallistu-

masta infotilaisuuteen, joten hän sai ohjeistuksen myöhemmin. Työntekijöille esitel-

tiin 3X10D-elämäntilannemittari ja käyttäjäkokemuksia koskeva kyselylomake. Info-

tilaisuudessa työntekijöille kerrottiin kehittämistyön tavoite ja tarkoitus. Työnteki-

jöille annettiin kirjallinen ohjeistus 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokei-

luun, käyttäjäkokemusten keräämiseen ja tutkimusluvan pyytämiseen liittyen. Ohje 
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käytiin keskustellen läpi. Työntekijöillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheeseen 

liittyen. Infotilaisuudessa painotettiin salassapitovelvollisuutta ja anonymiteettisuo-

jaa. Tutkimukseen osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista ja heidän on mahdolli-

suus kieltäytyä osallistumasta. 

Alkutiimin työntekijät sitoutuivat käyttämään 3X10D-elämäntilannemittaria syste-

maattisesti ohjeistuksen mukaisesti uusien asiakkaiden kanssa. Ohjeistuksen yhtey-

dessä työntekijöille kerrottiin, että käyttöönottokokeilujen kerääminen päättyy, kun 

käyttäjäkokemuksia on kertynyt 30-40 kappaletta. Asiakkailta käyttäjäkokemusten 

keräämisen lopettamisesta luvattiin ilmoittaa työntekijöille erikseen. 

Hoitotiimin työntekijät saivat yhtäaikaisesti ohjeistuksen 3X10D-elämäntilannemitta-

rista 9.3.2020 ja asiakkailta käyttäjäkokemusten keräämisestä. Hoitotiimin työnteki-

jöille jaettiin henkilökohtaisesti tarvittava materiaali ja samalla ohjeistus kerrattiin. 

Työntekijät saivat materiaalin myös sähköisesti. Hoitotiimin työntekijät sitoutuivat 

käyttäjäkokemusten keräämiseen 

Työntekijöiden uudelleenohjeistus 

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti koronaviruksen aiheuttaman covid-19-epide-

mian pandemiaksi 11.3.2020. Suomessa hallitus julisti poikkeusolon 16.3.2020. (Va-

rautuminen koronavirukseen 2020.) Ehkäisytoimenpiteiksi työterveyslaitos laati työ-

paikoille toimintaohjeita koronavirusepidemian ajaksi (Ohjeita työpaikoille koronavi-

rusepidemian ehkäisyyn 2020). Poikkeusolojen myötä myös Nuorisovastaanotolle tuli 

muutoksia työntekoon. Opinnäytetyön aineiston keräämiseen keskeisesti vaikuttavia 

muutoksia olivat fyysisten kontaktien välttäminen ja etätyösuositukset (ks. Työter-

veyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi 

2020). Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi työyhteisössä ja koko palvelujärjestel-

mässä jouduttiin pohtimaan työn sisältöä muun muassa lisäämällä puhelinaikoja sekä 

varautumalla mahdollisiin tukipalveluihin. Poikkeusolot vaativat töiden priorisointia 

ja hetkellisesti käyttäjäkokemusten kerääminen keskeytyi.  
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Toimintojen uudelleenjärjestäytymisen myötä työntekijät ohjeistettiin keräämään 

käyttäjäkokemuksia etävastaanotolla haastatellen asiakasta käyttämällä kyselyloma-

ketta haastattelun pohjana. Kyselylomake oli sama kuin aiemmin, mutta uuden oh-

jeistuksen myötä työntekijä luki kysymyksen ja kirjasi asiakkaan vastauksen kyselylo-

makkeeseen sanasta sanaan.  

6.4 Aineiston kerääminen 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, mikä on tyypillisesti määrällisen tutkimuksen ai-

neistonkeruumenetelmä (Vilkka 2005, 73). Kyselylomaketta kuitenkin käytetään 

myös laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73). Tässä kyseisessä tut-

kimuksessa kyselylomakkeen avulla kerättiin kokemuksellista tietoa, mikä taas viittaa 

laadulliseen tutkimukseen. Kyselylomakkeen muoto viittaa myös laadulliseen tutki-

mukseen, sillä pääpaino oli avoimissa kysymyksissä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 74). Ky-

selylomakkeessa oli myös kyllä/ei -kysymyksiä, millä taas saatiin määrillistä aineistoa. 

Voidaankin todeta, että tutkimuksessa oli sekä laadullisen että määrällisen tutkimuk-

sen elementtejä. 

Käyttäjäkokemusten kerääminen asiakkailta 

Käyttäjäkokemusten kerääminen asiakkailta kesti yhteensä neljä kuukautta ja toteu-

tui aikavälillä 24.1.2020 - 24.5.2020. Käyttäjäkokemuksia kertyi yhteensä 27 kappa-

letta (n=27). Neljä (n=4) asiakasta kieltäytyi vastaamasta käyttäjäkokemuskyselyyn. 

Tavoitteena oli saada palautuneita käyttäjäkokemuksia vähintään 30 kappaletta. Ai-

neistonkeruuaikana vastauksia ei kertynyt tavoiteltua määrää, mutta tutkimuksen 

näkökulmasta käyttäjäkokemuksia saatiin riittävästi ja keräämistä ei ollut tarpeellista 

jatkaa. Kertyneessä aineistossa oli havaittavissa samankaltaisuuksia. Käyttäjäkoke-

muksia sai kerätä kaikilta uusilta asiakkailta, jotka olivat käyttäneet 3X10D-elämänti-

lannemittaria Nuorisovastaanotolla.  

Alkutiimissä käyttäjäkokemuksia kerättiin 19 kappaletta (n=19) ja hoitotiimissä kah-

deksan (n=8). Tapaamisten yhteydessä käyttäjäkokemuksia kerättiin 18 (n=18) ja etä-

vastaanotolla niitä kertyi yhdeksän (n=9). Vastaajien ikäjakauma oli 14-21-vuoden vä-

lillä. Vastaajista 21 (n=21) oli naisia ja kuusi (n=6) miehiä tai muunsukupuolisia. 
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Käyttäjäkokemusten kerääminen työntekijöiltä 

Käyttäjäkokemusten kerääminen Nuorisovastaanoton työntekijöiltä sijoittui aikavä-

lille 29.5.2020-18.6.2020. Käyttäjäkokemuksia kerättiin yhteensä seitsemältä (n=7) 

työntekijältä. Kaikille työntekijöille, jotka olivat keränneet asiakkailta käyttäjäkoke-

muksia, toimitettiin työntekijöille suunnattu kyselylomake koskien käyttäjäkokemuk-

sia. Kaikki kyselylomakkeen saaneet työntekijät vastasivat käyttäjäkokemuskyselyyn 

ennen määräajan päättymistä.  

6.5 Aineiston analysointi 

Aineiston analysoimisessa käytettiin kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli 

määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Kehittämistehtävän pääpaino kuitenkin oli laa-

dullisella puolella. Määrällistä tietoa kuitenkin tarkasteltiin käyttäjäkokemuskyselyi-

den kyllä/ei -vastauksissa. Oli vaikea ennakoida, kuinka asiakkaat suhtautuvat kyse-

lyyn ja kuinka valmiita he olivat siihen vastaamaan. Oletuksena oli, että asiakkaat vas-

taisivat ainakin kyllä/ei -kysymykseen ja näin ollen on mahdollista saada ainakin jo-

tain aineistoa ja tietoa. Aineisto olisi kuitenkin jäänyt hyvin pinnalliseksi, jos avoimia 

kysymyksiä ei olisi ollut. 

Laadullinen tutkimus voi sisältää määrällisen tutkimuksen osatarkasteluja. Määrälli-

sessä analyysissä esitetään muuttujia ja muuttujien välisiä yhteyksiä. Siinä keskity-

tään tilastollisten erojen etsimiseen ja selittämiseen ja tämän vuoksi muuttujien tu-

lee olla eroteltavissa. Merkitystulkinnat taas analysoidaan laadullisen analyysin me-

netelmin. (Alasuutari 1995, 37, 53.) Asiakkailta kerätyistä kyllä/ei -vastauksista luotiin 

kuviot sisällön hahmottamista helpottamaan. Kuvioista saa määrällistä tietoa siitä, 

miten vastaukset ovat jakaantuneet. Perustelukentästä taas on koottu laadullisen 

tutkimuksen aineisto. 

Laadullisessa tutkimuksen aineiston analysoinnissa voidaan käyttää sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysin voi toteuttaa teorialähtöisenä tai aineistolähtöisenä. Nimensä mu-

kaisesti aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineistosta pyritään luomaan teoreet-

tinen kokonaisuus. Analyysiä voi toteuttaa luokittelemalla, tyypittelemällä tai tee-
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moittelemalla. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103-108.) Tässä tutkimuksessa aineistoa ana-

lysoitiin teemoittelun avulla. Teemoittelu sopii aineiston analysointitavaksi käytän-

nöllisten ongelmien ratkaisuissa (Eskola & Suoranta 2000, 178). 

Aineiston analysointi aloitettiin asiakkaiden käyttäjäkokemuksista. Kaikki asiakkaiden 

vastaukset kirjoitettiin Excel-taulukkoon samanlaisena, kuin ne oli kyselylomakkeisiin 

kirjoitettu. Kirjaamisen yhteydessä jokaiseen kyselylomakkeeseen kirjoitettiin sama 

numerokoodi, millä vastaus kirjattiin Excel-taulukkoon, jotta kyseiseen vastaukseen 

on mahdollisuus tarvittaessa palata. Tässä vaiheessa vastaukset oli myös merkitty su-

kupuolen ja keräämistavan mukaan. Aineisto voidaan ryhmitellä eri tarpeiden mu-

kaan ennen teemoittelua. Ryhmittelyn jälkeen aineistoista voi etsiä näkemyksiä liit-

tyen teemoihin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107.) Käyttäjäkokemusten kirjoittamisen 

yhteydessä sai ensivaikutelman aineiston sisällöstä. Lähemmin aineistoa tarkastelta-

essa ilmi kävi, ettei sukupuoli tai käyttäjäkokemusten keräämistapa (vastaanotolla tai 

etätapaamiselle) tuonut esiin erityispiirteitä vastauksissa. 

Käyttäjäkokemusten kirjaamisen jälkeen autenttisista ilmaisuista tehtiin pelkistettyjä 

ilmaisuja. Pelkistämisvaiheessa epäoleelliset asiat karsitaan pois (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 123). Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelmien näkökul-

masta oleellisia teemoja. Eli ensin aineistosta poimitaan ja sen jälkeen erotellaan tut-

kimusongelman kannalta oleelliset aiheet (Eskola & Suoranta 2000, 174, 178; Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 105). Poimintojen kautta nousseet sanat ja asiat kirjoitettiin jokai-

nen omalle riville, minkä jälkeen sanat tai asiat jaoteltiin omiin ryhmiin, eli omiin tee-

moihin. Tämä mahdollistaa aineistossa esiintyvien teemojen vertailun (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 107). Teemat muodostuivat melko luontevasti. Vastauksista oli löydettä-

vissä samankaltaisuuksia omin sanoin kerrottuna. Vastauksia ja teemoja peilattiin 

tutkimuskysymyksiin koko prosessin ajan. Aineiston analysointiprosessi kuvattu pää-

piirteittäin kuvioon 11.  
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Kuvio 11. Aineiston analysointiprosessin vaiheet pääpiirteittäin. 

 

Tutkimuskysymyksissä haettiin vastauksia liittyen mittarista koettuun hyötyyn ja mit-

tarin toimivuudesta puheeksioton välineenä. Näiden kahden otsakkeen alle muodos-

tuivat teemat. Asiakkaiden ja työntekijöiden aineistosta mittarin hyödyt -kohtaan 

esiin nousi neljä erillistä teemaa ja puheeksioton välineenä -kohtaan kaksi teemaa. 

Teemat asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista poikkesivat jonkin verran, mutta 

niissä oli myös paljon samaa. 

7 Käyttäjäkokemusten keskeiset tulokset ja kehittämistyön 

yhteenveto 

Tulokset käydään läpi kyselylomakkeen kysymysten kautta. Vastauksissa käyttäjäko-

kemuskyselylomakkeesta käytetään termiä kysely ja 3X10D-elämäntilannemittarista 

termiä mittari. Asiakkailla tarkoitetaan niitä asiakkaita, jotka osallistuivat tähän tutki-

mukseen ja olivat täyttäneet käyttäjäkokemuksia keräävän kyselylomakkeen. Työnte-

kijöillä tarkoitetaan tähän tutkimukseen osallistuneita työntekijöitä, jotka olivat täyt-

täneet työntekijöille suunnatun käyttäjäkokemuskyselyn. 

7.1 Asiakkailta kerättyjen käyttäjäkokemusten tulokset 

Kuinka koit 3X10D-elämäntilannemittarin täyttämisen? 

Kysymys oli avoin. Kaikki asiakaat olivat vastanneet kysymykseen. Suurin osa 

asiakkaista oli kuvannut kokemustaan positiivisena. Asiakkaat kertoivat kokeneensa 

mittarin täyttämisen hyvänä, helppona ja selkeänä. Asiakkaiden mielestä 

täyttäminen oli herättänyt ajattelemaan omia asioita. 
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”Hyvänä, saa vähän lisää selkeyttä omaan tilanteeseen.” 
 
”Tää oli selkeä ja positiivinen. Tuli mietittyä asioita mitä ei muuten 
miettisi, semmonen sopiva.” 
 
”Laittoi ajattelemaan asioita, mikä on tärkeää ja mikä vaikeaa.” 

 

Osa asiakkaista ei kokenut mittarin täyttämistä erityisesti hyvänä tai huonona asiana. 

Joidenkin mielestä taas kysymykset olivat vaikeita, täyttäminen turhaa ja arvojen 

antaminen oli haastavaa. 

 

 ”Ihan jees. Vähän vaikeita kysymyksiä.” 
 

”Hankalana, koska pitää antaa hyvinvoinnille ja elämän osa-alueille 
arvosana.” 
 
”Vaikea, turha.” 

 

Koitko 3X10D-elämäntilannemittarin täyttämisen hyödyllisenä? 

Asiakkaita pyydettiin vastaamaan ensin kohtaan kyllä/en ja tämän jälkeen perustele-

maan vastauksensa avoimessa kentässä. Asiakkaista 89 prosenttia kertoi kokeneensa 

mittarin täyttämisen höydyllisenä. Seitsemän prosenttia asiakkaista ei kokenut mitta-

rin täyttämistä hyödyllisenä ja neljä prosenttia asiakkaista oli laittanut merkin koh-

tien ”kyllä” ja ”en” väliin. (Ks. kuvio 12.) 
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Kuvio 12. Asiakkaiden (n=27) kokemus 3X10D-elämäntilannemittarin täyttämisen 
hyödyllisyydestä. 

 

Suurin osa asiakkaista koki mittarin täyttämisen hyödyllisenä. Vastauksissa asiakkaat 

kertoivat mittarin olevan hyödyllinen, sillä se selkiyttää omaa tilannetta, auttaa hah-

mottamaan omaa elämää paremmin sekä auttaa konkretisoimaan asioita. Vastauk-

sissa kerrottiin, että mittarin avulla on helpompi löytää asioita mihin toivoisi muu-

tosta ja mihin on tyytyväinen. 

 

”Tajusin asioita mitä en ole ennen tajunnut.” 
 

”Selvensi mun päätä vähän, minkälainen tilanne mulla on.”  
 
”Pystyy näkemään mihin asioihin haluaisin muutosta ja mihin on 
tyytyväinen.” 

Osa asiakkaista ei kokenut mittaria hyödyllisenä tai epäili sen hyödyllisyyttä. 

”Se oli vain turha.” 
 

”En tiedä, ei vaikuttanut oikeastaan mitenkään.” 

Kyllä; 89%

En; 7%
Kyllä/En; 4%

Tyhjä; 0%

KOITKO 3X10D-ELÄMÄNTILANNEMITTARIN 
TÄYTTÄMISEN HYÖDYLLISENÄ?

Kyllä En Kyllä/En Tyhjä
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Oliko 3X10D-elämäntilannemittarin täyttämisestä ja sen läpikäymisestä apua asioi-

den puhumisessa? 

Asiakkaita pyydettiin vastaamaan kysymykseen kyllä/ei -vastauksella ja tämän jäl-

keen perustelemaan vastaus avoimeen kenttään. 70 prosenttia asiakkaista arvioi mit-

tarista olleen apua asioista puhumisessa, kun taas 15 prosenttia asiakkaista ei koke-

nut mittarista apua asioiden puhumiseen. 15 prosenttia asiakkaista olivat merkinneet 

rastin ”kyllä” ja ”ei” vastausten väliin tai jättäneet vastauksen tyhjäksi. (Ks. kuvio 13.) 

 

Kuvio 13. Asiakkaiden (n=25) kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin 
läpikäymisestä ja avusta asioista puhelumisessa. 

 

Suurin osa asiakkaista oli vastannut, että mittarin täyttämisestä ja sen läpikäymisestä 

oli ollut hyötyä asioista puhumisessa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että 

asiakkaiden mielestä mittarin avulla asioiden läpikäyminen selkiytti omaa elämänti-

lannetta ja antoi asiakkaalle itselleenkin tarpeellista tietoa omasta elämästä. Vastaus-

ten perusteella asiakkaat kokivat, että mittari helpotti keskustelua. Mittarin kautta 

esiin nousi myös asioita, jotka olivat hyvin. 

 

  
  

Kyllä; 70%

Ei; 15%

Kyllä/Ei; 7,50%

Tyhjä; 7,50%

OLIKO 3X10D-ELÄMÄNTILANNEMITTARIN TÄYTTÄMISESTÄ 
JA SEN LÄPIKÄYMISESTÄ APUA ASIOIDEN PUHUMISESSA?

Kyllä Ei Kyllä/Ei Tyhjä
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”Sai omia mielipiteitä ja tunteita selkeäksi.” 
 

”Oli helpompi löytää oikeat asiat mitä käydä läpi yhdessä.” 
 

”Sai annettua numeron eri osa-alueista niin näki kuinka hyvin ne on 
paperilla.” 

 

Osa asiakkaista koki, ettei mittari erityisesti auttanut asioiden puhumisessa vaan 

asiat olisivat tulleet muutenkin kerrottua. Asiakkaiden vastauksissa nousi esiin, että 

mittarin käyttö voisi auttaa jotain toista asioiden puhumisessa, vaikka ei sitä itse ko-

kenut tarvitsevansa. 

 

”Samalla lailla puhuisi ilman mittaria.” 
 

”Kyllä mä muutenkin pystyn puhumaan.” 
 
”Voishan niistä olla jollekkin. Itselle ei niinkään.”  

Olisiko jokin asia jäänyt kertomatta ilman 3X10D-elämäntilannemittaria? Mikä? 

Asiakkaita pyydettiin vastaamaan kysymykseen ensin kyllä/ei -vaihtoehdolla ja sen 

jälkeen perustelemaan ja kertomaan mikä asia olisi jäänyt kertomatta. Asiakkaista 41 

prosenttia vastasi, että jokin asia olisi jäänyt kertomatta ilman mittaria. 44 prosenttia 

asiakkaista puolestaan oli sitä mieltä, että asioita ei olisi jäänyt kertomatta. 15 

prosenttia asiakkaista oli merkinnyt vastuksen ”kyllä” ja ”ei” kohtien väliin tai ei ollut 

vastannut kysymykseen ollenkaan. (Ks. kuvio 14.) 
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Kuvio 14. Asiakkaiden (n=25) kokemuksia, olisiko jotain jäänyt kertomatta ilman 
3X10D-elämäntilannemittaria. 

 

Osa asiakkaista uskoi, että joitain asioita olisi jäänyt kertomatta ilman mittaria. Vas-

tausten perusteella kertomatta olisi jäänyt omatuntoon, itsetuntoon, terveydenti-

laan, ristiriitaisuuksiin läheisten kanssa, perheeseen tai tulevasuuteen liittyviä asioita. 

Osa asiakkaista uskoi, että jotkin asiat olisi jäänyt kertomatta, sillä niitä ei olisi muis-

tanut ilman mittaria. 

 

 ”Itsetunnosta ei olisi tullut puhuttua ilman mittaria.” 
 

”En ole itse tajunnut niitä asioita” 
 
”Emmä ois noita kaikkia muuten sanonu. En ois muistanu” 

 

Osa asiakkaista ei  kokenut, että asioita olisi jäänyt kertomatta ilman mittaria. 

Vastausten perusteella tuli ilmi, että kaikki oleellinen kysyttiin mittarissa eikä ollut 

tarve nostaa muita asioita keskusteluun. 

 

  
  

Kyllä; 41%

Ei; 44%

Kyllä/Ei; 7,50%

Tyhjä; 7,50%

OLISIKO JOKIN ASIA JÄÄNYT KERTOMATTA ILMAN 
3X10D-ELÄMÄNTILANNEMITTARI?

Kyllä Ei Kyllä/Ei Tyhjä
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”Ei tule mieleen.” 
 
 ”Olisin luultavasti kertonut suunnilleen samat asiat muutenkin.” 
 
 ”Kysyttiin aika monipuolisesti kaikesta.” 
 

Mitä muuta haluaisit sanoa 3X10D-elämäntilannemittarin käytöstä? 

Kysymys oli avoin. Yli puolet asiakkaista oli jättänyt vastaamatta, merkinneet siihen 

viivan tai kommentoineet ettei heillä ole muuta kommentoitavaa. Osa oli vastannut. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että osa asiakkaista oli kokenut mittarin 

hyödyllisenä ja hyvänä välineenä kartoittaa elämän eri osa-alueita. Mittari oli koettu 

myös käytännölliseksi. 

 

 ”Se on hyödyllinen ja kannatti sitä käyttää.” 
 

”Hyvä ja helppo tapa kartoittaa omaa tilanneta.” 
 
”Todella käytännöllinen.” 
 

Osa asiakkaista ei välttämättä kokenut mittarin käyttöä omalla kohdaallaan 

tarpeellisena, mutta olivat nähneet mittarilla käyttöarvoa joillekin toisille. He olivat 

ajatelleet, että mittari voi auttaa joitan kertomaan omista asioistaan tai auttaa 

ymmärtämään asiakkaan elämän kokonaiskuvaa. 

 

”Hyvin soveltuu sellaisille ihmisille, jotka eivät saa mitään itse 
sanotuksi.” 
 
”Oli todella hyvin käyty eri alueita läpi, jotta tulee hyvä kokonaiskuva 
henkilön tilanteesta.” 

 

Voisitko kuvitella täyttäväsi 3X10D-elämäntilannemittaria joskus uudestaan? 

Viimeisenä kysymyksenä asiakkailta kysyttiin kyllä/en -kysymys. Asiakkaista 96 pro-

senttia asiakkaista olisi valmiita täyttämään mittarin uudestaan ja neljä prosenttia 

asiakkaista ei täyttäisi mittaria uudelleen. (Ks. kuvio 15.) 
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Kuvio 15. Asiakkaiden (n=27) vastauksia 3X10D-elämäntilannemittarin uudelleen 
täyttämiseen liittyen. 

 

Vastaukset tukevat ajatusta siitä, että mittari olisi soveltuva työväline Nuorisovas-

taanoton käyttöön. Vastausten perusteella Nuorisovastaanoton asiakkaat ovat val-

miita käyttämään mittaria useammin kuin kerran. 

7.2 Yhteenveto asiakkaiden käyttäjäkokemuksista 

Asiakkaiden kokemuksia hyödyistä 

Tutkimuskysymyksissä asiakkailta haettiin vastausta, millaisia kokemuksia he kuvasti-

vat mittarin hyödyllisyydestä. Asiakkaiden aineistosta nousi neljä teemaa hyödyllisyy-

teen liittyen. Hyödyt on kuvattu teemoittain kuviossa 16. Tulosten perusteella mittari 

selkiyttää, auttaa ja herättää ajattelemaan. Mittarin ominaisuudet nähdään hyvänä. 

 

Kyllä; 96%

En; 4%

Kyllä/En; 0%

Tyhjä; 0%

VOISITKO KUVITELLA TÄYTTÄVÄSI 
3X10D-ELÄMÄNTILANNEMITTARIA JOSKUS UUDESTAAN?

Kyllä En Kyllä/En Tyhjä
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Kuvio 16. Asiakkaiden kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin hyödyistä. 

 

Asiakkaat kokivat mittarin tuovan selkeyttä. Selkeyttä saatiin omiin tunteisiin, ajatuk-

siin, näkemyksiin, kokemuksiin ja elämäntilanteeseen. Mittari selkiytti arviointias-

teikon avulla mihin elämän osa-alueisiin on tyytyväinen ja mikä omassa elämässä on 

tärkeää. Mittari selkiytti myös mihin toivottiin muutosta. Kysymysten ja omien arvioi-

den kautta oli selkiytynyt oman toiminnan ja valintojen vaikutus elämään. Ymmärret-

tiin vaikuttamisen mahdollisuus tulevaisuuteen, mutta myös elämässä aiempien ta-

pahtumien vaikutusten ulottuminen nykyhetkeen. 

Mittarin käyttämisestä koettiin olevan apua. Asiakkaiden mukaan mittari auttoi ym-

märtämään omia asioita paremmin ja syvällisemmin. Valmiit kysymykset olivat hel-

pottaneet asioista kertomista. Kysymysten avulla omaa elämää oli mietitty laajasti eri 

osa-alueiden kautta, mikä auttoi myös ymmärtämään yhteyksiä elämän eri osa-aluei-

den välillä. 

Asiakkaat kokivat mittarin herättävän ajattelemaan omaan elämänhistoriaa, nyky-

hetkeä ja tulevaisuutta. Mittarin herättämien ajatusten avulla omasta elämästä oli 

ymmärretty myös uusia asioita, sellaisiakin mitä ei ollut aiemmin ajatellut. Mittarin 

kysymykset aukaisivat arkea ja elämää eri osa-alueiden kautta, mikä herätti ajattele-

maan osa-alueiden vaikututusta kokonaisuuteen. Asiakkaat olivat löytäneet asioita, 
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mitkä elämässä ja arjessa sujuvat ja ovat hyvin, vaikka päällimmäisenä saattoi olla ko-

kemus siitä, että kaikki on huonosti. Mittari oli konkretisoitunut senhetkistä elämän-

tilannetta. Mittarista nähtiin olevan hyötyä oman tulevaisuuden pohdinnassa. 

Mittarin ominaisuudet koettiin hyvinä. Mittaria pidettiin selkeänä ja helppokäyttöi-

senä. Kysymykset olivat selkeitä, monipuolisia, riittävän yksinkertaisia ja järkeviä. 

Mittarin arviointiasteikko koettiin sopivana ja hyvänä. Arviointiasteikko oli helpotta-

nut tyytyväisyyden hahmottamista. 

Asiakkaiden kokemuksia mittarin toimivuudesta puheeksioton välineenä 

Tutkimuskysymyksissä asiakkailta haluttiin selvittää mittarin toimivuudesta puheek-

sioton välineenä. Enemmistö asiakkaista oli kokenut mittarin helpottavan asioista pu-

humisessa. Kaikki eivät kokeneet mittarin auttavan asioista puhumisessa. (Ks. kuvio 

17.) 

 

 

Kuvio 17. Asiakkaiden kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin toimivuudesta 
puheeksioton välineenä. 

 

Osa asiakkaista koki mittarin helpottavan asioista puhumista. Puhumista helpotti 

valmiit kysymykset. Asiakkaan ei tarvinnut itse tietää tai muistaa, mikä kaikki olisi 

oleellista kertoa. Valmiiden kysymysten avulla myös vaikeita asioita oli helpompi sa-



46 

 

noa ääneen. Mittarin avulla omaa tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin oli jo mie-

titty ennen varsinaista keskustelua työntekijän kanssa, minkä nähtiin helpottavan, 

sillä omat ajatukset ja mielipiteet olivat jo selkiytyneet.  

 

Osa asiakkaista ei kokenut mittarin vaikuttavan asioista puhumiseen. Koettiin, että 

samat asiat olisi tullut kerrottua ilman mittariakin tai asioista puhuminen on lähtö-

kohtaisesti luontevaa. Vaikka itse ei apua asioiden puheeksiotossa tarvitsisikaan, 

nähtiin mahdollisena, että joku toinen voisi siitä tarvita. Osa asiakkaista koki keskus-

telun tarpeettomana ja näin ollen ei mittaristakaan kokenut hyötyvänsä. 

 

7.3 Työntekijöiltä kerättyjen käyttäjäkokemusten tulokset 

Työskenteletkö alkutiimissä vai hoitotiimissä? 

Vastaajista kolme työskenteli alkutiimissä ja neljä hoitotiimissä. Jokainen työntekijä 

oli vastannut kaikkiin kyselylomakkeen kysymyksiin. 

Oletko käyttänyt 3X10D-elämäntilannemittaria asiakastyössäsi? 

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä jokainen oli käyttänyt mittaria asiakastyössä 

käyttöönottokokeilun aikana. Tämän perusteella voidaan todeta, että rajausten puit-

teissa sovituista työntekijöistä jokainen oli käyttänyt mittaria. Kysymyksellä varmis-

tettiin, että vastaukset perustuvat omiin kokemuksiin. 

Kuinka koit 3X10D-elämäntilannemittarin käyttämisen asiakastyössä? 

Vastauksista kävi ilmi, että kaikki työntekijät kokivat mittarin käytön hyödyllisenä. 

Sen käyttö asiakastyössä oli helppoa, luontevaa ja joustavaa. Mittaria pidettiin help-

pona ja sopivan yksinkertaisena. Kysymyksiä pidettiin konkreettisena ja selkeinä. 

Osan mielestä mittarin käyttö soveltui paremmin täysi-ikäisten kanssa käytettäväksi. 

Tavoitteiden asetteluun liittyviä kysymyksiä pidettiin haastavina, mutta tarpeellisena. 

Mittarin avulla koettiin helpoksi kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta sekä koke-

muksia. Mittari oli helpottanut kysymään asioita, mitä ei muuten olisi kysytty. Sen 

avulla esiin nousi myös asiakkaiden voimavarat ja asiat, mitkä elämässä on hyvin. 
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Oliko 3X10D-elämäntilannemittarin käyttämisestä apua asioiden puheeksiottami-

sessa? 

Jokaisen työntekijän mielestä mittarista oli apua asioiden puheeksi ottamisessa. 

Työntekijät kokivat, että samoja asioita olisi tullut kysyttyä ilman mittariakin, mutta 

mittarin avulla se oli vieläkin helpompaa. Koettiin hyvänä, että asiakas oli etukäteen 

miettinyt omaa elämää ja miten kokee asioiden olevan. Työntekijät olivat saaneet 

mittarin käytöstä asiakastapaamisilla hyvää palautetta puheeksioton välineenä. Mit-

tari oli auttanut työntekijöitä tekemään lisäkysymyksiä elämän osa-alueisiin liittyen. 

Mittarin janamuotoinen arviointiasteikko oli auttanut hahmottamaan, mitkä asiat 

asiakkaalla oli hyvin, missä hän saattaisi kaivata tukea ja mihin toivoo muutosta. 

Onko 3X10D-elämäntilannemittari mielestäsi soveltuva työväline asiakastyöhön 

Nuorisovastaanotolle? 

Työntekijöiden mielestä mittari soveltuu Nuorisovastaanotolle työvälineeksi. Mittari 

nähdään hyvänä esimerkiksi asiakassuhteen alussa oleellisten tietojen kartoittami-

seen. Mittarin kysymyksissä kysytään tyytyväisyyttä samoihin aihealueisiin, minkä 

vuoksi asiakkaita hakeutuvat Nuorisovastaanotolle. Mittarin avulla saadaan arvo-

kasta tietoa asiakkaan kokemasta tyytyväisyydestä elämän eri osa-alueisiin, hänen 

arjestaan ja toimintakyvystään. Työntekijöiden mielestä mittarilla voi kartoittaa hel-

posti monimuotoisiakin elämäntilanteita. Mittari ohjaa asiakasta miettimään omaa 

elämää ja auttaa työntekijää nostamaan neutraalisti asioita keskusteluun. Mittarin 

nähtiin lisäävän asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan asiakasprosessiin. 

Mitä muuta haluaisit sanoa 3X10D-elämäntilannemittarista tai sen käytöstä? 

Työntekijät kertoivat mittarin sopivan Nuorisovastaanoton työvälineeksi. Lisäksi ker-

rottiin, että puhelimessa haastattelemalla mittarin käyttö, kun yksilötapaamisella 

vastaanotolla. Mittarista toivottiin myös mobiiliversiota, mikä nähtiin asiakasryhmän 

huomioon ottaen käyttökelpoisena ja nykyaikaisena vaihtoehtona. Työntekijät koki-

vat, että mittari auttoi asiakasta hahmottamaan ja sanoittamaan omaa tilannettaan. 

Mittarin käytön koettiin lisäävän asiakkaan osallisuutta. 
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Voisitko kuvitella käyttäväsi 3X10D-elämäntilannemittaria joskus uudestaan? 

Jokainen työntekijä vastasi kysymykseen kyllä. Työntekijät kokivat, että mittarin 

avulla asiakkaan omat ajatukset tulevat hyvin esiin. Osa kertoi jo ottaneensa mittarin 

yhdeksi työvälineeksi. 

7.4 Yhteenveto työntekijöiden käyttäjäkokemuksista 

Työntekijöiden kokemuksia hyödyistä 

Tutkimuskysymyksissä työntekijöiltä selvitettiin, millaisia kokemuksia työntekijät ku-

vasivat mittarin hyödyllisyydestä asiakastyössä. (Ks. kuvio 18.) Työntekijöiltä kerä-

tystä aineistosta nousi neljä teemaa hyötyihin liittyen. Mittari toi selkeyttä ja osallisti 

asiakasta. Mittari koettiin toimivana työvälineenä ja työntekijöiden mielestä siinä oli 

hyviä ominaisuuksia, mitkä edesauttoivat mittarin käyttöä. 

 

Kuvio 18. Työntekijöiden kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin hyödyistä. 

 

Mittarin koettiin tuovan selkeyttä asiakkaan asioihin. Mittarin avulla selkiytyi, kai-

paako asiakas muutosta johonkin elämän osa-alueeseen ja jos kaipaa niin mihin ja 
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minkälaista. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottui paremmin ja mittarin kautta löy-

dettiin elämän osa-alueet mihin asiakas on tyytyväinen ja mitkä hänen voimavarat 

ovat. 

Työntekijöiden mukaan, mittarin käyttö osallistaa asiakkaita. Mittarin kysymysten ja 

tavoitteiden asettamisen nähtiin osallistavan asiakasta omaan asiakasprosessiin ja 

mahdollistavan osallisuuden ja toimijuuden kokemusta. Mittari pohjautuu puhtaasti 

asiakkaan itsearviointiin ja tämän nähtiin saavan asiakkaan ääntä kuuluviin. Mittarin 

kysymykset ja niiden läpikäyminen ohjaavat asiakasta kertomaan omaa kokemustaan 

ja kuulemaan omia ajatuksiaan sekä pohtimaan muutoksen tarvetta. 

Työntekijät kokivat mittarin olevan toimiva työväline asiakastyössä. Nähtiin, että mit-

tarin kysymykset kohdistuvat samoihin asioihin, minkä vuoksi Nuorisovastaanotolle 

hakeudutaan. Työntekijöiden mukaan mittarin avulla oli mahdollista saada uutta tie-

toa asiakkaasta. Osa mittarin aihealueista oli sellaisia, mitä ei välttämättä olisi tullut 

kysyttyä. Mittarin nähtiin mahdollistavan toisinaan vaikeidenkin asioiden esiin nosta-

mista neutraalisti. Työntekijöiden kokemus oli, että keskusteluun nousi asiakkaan 

elämästä merkityksellisiä asioita ja myös voimavaroja, mitkä usein jäävät vähemmälle 

huomiolle. 

Työntekijät nostivat esiin mittarin ominaisuuksia. Mittari nähtiin sekä asiakkaalle että 

työntekijälle helppokäyttöisenä. Arviointiasteikko koettiin sopivana ja sen avulla oli 

helppo hahmottaa asiakkaan kokema tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin. Mittari 

koettiin joustavaksi, luontevaksi, johdonmukaiseksi ja sopivan yksinkertaiseksi. 

Työntekijöiden kokemuksia mittarin toimivuudesta puheeksioton välineenä 

Tutkimuskysymysten kautta työntekijöiltä haettiin vastauksia mittarin toimivuudesta 

puheeksioton välineenä. Aineistosta kävi ilmi, että työntekijät kokivat mittarin hel-

pottavan puhumista. Työntekijät olivat tehneet myös muita huomioita mittarin käyt-

töön liittyen. (Ks. kuvio 19.) 
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Kuvio 19. Työntekijöiden kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin toimivuudesta 
puheeksioton välineenä. 

 

Työntekijät kokivat mittarin helpottavan puhumista. Valmiit kysymykset helpottivat 

eikä kaikki asiat olisi nousseet keskusteluun ilman mittaria. Työntekijöiltä olisi jäänyt 

osa kysymyksistä kysymättä. Mittarin kysymykset toimivat hyvänä keskustelun avaa-

jana ja helpotti jatkokysymysten tekemistä. 

Työntekijät olivat tehneet muita huomiota mittarin käyttöön liittyen. Tavoitekysy-

myksiä pidettiin haastavina ja oli pohdittu kysymysten yksinkertaistamista. Osa kysy-

myksistä koettiin soveltuvan paremmin täysi-ikäisille asiakkaille. Etävastaanotolla 

mittarin käyttäminen puhelimitse oli koettu työläänä ja hiukan hankalana. Paperiver-

sion rinnalle toivottiin mobiiliversiota. 

7.5 Kehittämistyön yhteenveto 

Kehittämistyö kesti kaikkinensa yli vuoden. Kehittämisprosessi eteni vaiheittain ja sen 

aktiivisuustaso vaihteli. Osa kehittämistyöstä ei näkynyt työyhteisössä vaan se on ta-

pahtunut tutkijan toimesta muun muassa suunnittelutyönä, valmisteluina, aineiston 

analysointina sekä raportointina. Kehittämistyön vaiheet on kuvattu pääpiirteittäin 

kuviossa 20. 
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Kuvio 20. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi Nuorisovastaanotolla. 

 

Päätösvaihe on tärkeä osa kehittämistyötä ja sen prosessia. Päätösvaiheeseen kuului 

keskeisten tulosten esittäminen työyhteisön työntekijöille. Keskeiset tulokset esitet-

tiin 26.10.2020. Tulosten esittämisen jälkeen työyhteisöllä oli mahdollisuus keskus-

tella tutkimukseen liittyvistä asioista. Todettiin, että tulokset ovat olleet hyviä ja mit-
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tarin käyttö jatkossakin olisi perusteltua. Osa työntekijöistä kertoi jo käyttävänsä mit-

taria asiakastyössä. Mittarin käytön todettiin ylläpitävän asiakaslähtöistä työskente-

lyä ja lisäävän asiakkaiden osallisuutta palvelussa. Mittarin todettiin myös sopivan 

hyvin niin sosiaalipuolen, kun terveyspuolenkin työntekijöille. Yhteisesti sovittiin, että 

jatkossa 3X10D-elämäntilannemittaria käytetään Nuorisovastaanotolla. 

Kehittämistyön keskeisistä tuloksista tehtiin asiakkaille luettavaksi A4-tiedote Nuori-

sovastaanoton odotusaulaan. Kehittämistyöhön osallistuneiden nuorten on mahdol-

lista saada tiedotteesta kootusti tietoa tuloksista ja siitä mitä työyhteisössä on kehit-

tämistyön päätteeksi mittarin käytöstä sovittu. Tiedotteessa on tutkijan yhteystiedot 

mahdollisten lisätietojen pyytämistä varten. 

 

Valmis tutkimus välitetään eteenpäin Sakari Kainulaiselle, joka on ollut kehittämässä 

3X10D-elämäntilannemittaria ja edelleen jatkokehittämässä mittarin laajempaa käyt-

töä kohdennetusti eri asiakasryhmille. Tutkimus jaetaan myös Keski-Suomen omaolo-

palvelun projektipäällikölle, joka on ollut mahdollistamassa kesällä 2019 Omaolo-pal-

velun kautta tehdyn 3X10D-elämäntilannemittarin testauksen. 

 

8 Pohdinta 

Tutkimuksellinen kehittämistyö tapahtui yhdessä maassa, yhdessä kunnassa, yhden 

palvelun sisällä, kyseisen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa. Kehit-

täminen liittyy kuitenkin aina laajempaan kokonaisuuteen esimerkiksi palveluiden 

uudistamiseen, jossa asiakkaan osallisuuden kehittäminen on todettu tärkeäksi. Pal-

velujärjestelmällä on merkittävä rooli nuorten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä 

(Karvonen, Kestilä & Kauppinen 2019, 229). Osallisuuden edistämisenä voidaan 

nähdä kaikki, mikä lisää osallisuuteen liittyviä tietoja, periaatteita, toimintamalleja tai 

esimerkiksi palvelun osia (Isola ym. 2017, 24). Tämä kehittämistyö on antanut tutki-

muksellista ja kokemuksellista tietoa, mitä voidaan jatkossa hyödyntää ja soveltaa 
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vastaavissa palveluissa tai vastaavan asiakasryhmän kanssa. Laajemmin kokonai-

suutta tarkasteltaessa, voidaan nähdä kehittämistyön yhteys hyvinvointitutkimuk-

seen. 

Hyvinvointiin vaikuttavat useat eri tekijät ja ne ilmenevät eri tavoin eri elämänvai-

heissa (Kestilä, Karvonen, Parikka, Seppänen, Haapakorva & Sutela 2019, 121). Nuor-

ten hyvinvointia tarkastellessa huomioidaan perheen sosiaalisen aseman mukana 

tuomat hyvinvointierot, kuten vanhempien koulutus, ammattiasema sekä tulot. 

Nuorten koulutusvalinnoilla nähdään myös vahva yhteys myöhempään hyvinvointi-

kokemukseen. Hyvinvoinnin kokemuksia olisikin syytä tukea juuri heikoimmassa ase-

massa olevien perheiden kohdalla (Kestilä ym. 2019, 120-121.) Lähtökohtaisesti Nuo-

risovastaanotolle hakeudutaan, kun nuori tai perhe on kohdannut elämässään jonkin 

haasteen mihin toivoisi tukea. Nuorisovastaanoton ennaltaehkäisevä näkökulma, 

asiakaslähtöinen työskentelytapa ja moniammatillinen tuki ovat hyvinvoinnin tuke-

mista varten. 3X10D-elämäntilannemittari antaa asiakkaalta kokemuksellista tietoa 

omasta tyytyväisyydestään eri elämän osa-alueille, mikä taas antaa arvokasta tietoa 

työskentelyyn siitä, kuinka tyytyväisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia voitaisiin lisätä 

asiakkaan elämässä. 

8.1 Tulosten tarkastelua 

Kehittämistyö on lähtökohtaisesti konkreettista, mutta siihen liittyy myös pohdintaa 

ja analysointia. Kehittämistyötä itsessään on tärkeä arvioida. On aiheellista arvioida, 

onko kehittämistyö vastannut tarkoitustaan. Arvioinnilla pyritään myös tuottamaan 

tietoa kehittämistyön onnistumisista ja pyrkiä osoittamaan sen hyödynnettävyys. 

(Toikko & Rantanen 2009, 60-61.) Kehittämistyö Nuorisovastaanotolla oli konkreetti-

sesti suunnattu palvelussa uusien asiakkuuksien alkuvaiheen kartoittamiseen näkö-

kulmana lisätä asiakkaan osallisuutta. Kehittämistyön myötä uusien asiakkaiden alku-

kartoitus on yhdenmukaistunut ja asiakkaat ovat siinä aktiivisesti mukana. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että tässä onnistuttiin. 
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Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta tulosten olleen positiivisia ja kannusta-

via. 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokeilussa yksi tärkeimmistä kysy-

myksistä oli, onko mittari soveltuva työväline asiakastyöhön Nuorisovastaanotolle. 

Sekä asiakkaat että työntekijät olivat sitä mieltä, että mittari on soveltuva työväline. 

Kaikista tutkimukseen osallistuneista vain yksi ilmoitti, ettei olisi valmis enää käyttä-

mään mittaria uudestaan. Merkityksellistä oli, että myös ne asiakkaat, jotka eivät itse 

kokeneet hyötyvänsä mittarin käytöstä, olisivat valmiita käyttämään sitä myöhemmin 

uudestaan. Nuorisovastaanoton työyhteisölle keskeisten tulosten ja kokemusten esit-

tämisen jälkeen tehtiin päätös, että 3X10D-elämäntilannemittari käytetään jatkossa 

asiakastyössä. 

Työntekijät ja osa asiakkaista kokivat mittarin helpottavan asioista puhumista ja asi-

oiden puheeksiottamista. Koettiin, että osa asioista olisi joko jäänyt kertomatta tai 

kysymättä ilman mittaria. 3X10D-elämäntilannemittaria systemaattisesti käyttämällä 

asiakkailta tulisi kerättyä samat lähtötiedot, riippumatta työntekijästä tai asiakkaan 

tavasta kertoa asioistaan. Lähtötilanteen kartoitus olisi tasalaatuista, eikä se silti sul-

kisi pois yksilöllistä kohtaamista tai tarkentavien kysymysten tekoa. Kysymysten näh-

tiin peilaavan syihin, jonka vuoksi Nuorisovastaanotolle hakeudutaan. Syyt taas ovat 

nuoruusiässä yleisesti tunnistettuja haasteita. 

Kehittämistyön tarkoituksena oli lisätä asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissa. 

Jotta voi olla osallinen omassa elämässään, on tunnistettava omat tarpeet ja voima-

varat. Osallisuuteen liittyy myös mahdollisuus olla mukana vaikuttamisprosesseissa, 

joissa pohditaan muun muassa arvojen muodostumista ja merkityksellisyyttä. (Isola 

yms. 2017, 29.) Työntekijät olivat kokeneen mittarin lisäävän asiakkaan toimijuutta ja 

osallisuutta. On aikuisten vastuulla vahvistaa nuorten toimijuutta, antaa vastuuta ja 

mahdollisuutta onnistua ja epäonnistua (Laatukriteerit 2020). Mittari kokonaisuudes-

saan, mutta erityisesti tavoitteisiin liittyvät kysymykset osallistivat asiakkaita ja tarjosi 

heille mahdollisuuden vaikuttaa. Usein ihmiset toimivat, niin kuin heidän uskotaan 

toimivan. Esimerkiksi jos asiakas nähdään vaikeuksissa olevana tai pystymättömänä, 

niin herkästi asiakas saattaa toimia oletusten mukaisesti. Jos taas asiakkaan kykyyn 

toimia tai vaikuttaa uskotaan, vahvistaa se asiakkaan omaa kokemusta kyvystä toimia 

ja vaikuttaa. (Isola yms. 2017, 31). Erityisesti tavoitteiden asettelu ohjaa asiakkaita 
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pohtimaan itse omaa tyytyväisyyttä elämään. Keskustelujen kautta asioiden äärelle 

pysähtyminen haastaa asiakkaita tuomaan omia mielipiteitä esille. Mittarin kautta 

konkretisoitui asiakkaan oman arvion merkitys. Vanhemman, läheisen tai toisen 

työntekijän arviot ovat myös arvokkaita, mutta eivät yksin riitä. Samat asiat nousivat 

esiin asiakkaiden kokemuksista eri sanoin kirjoitettuna. Asiakkaat olivat kuvanneet 

itseymmärryksen lisääntyneen ja saaneen näkökulmia tulevaisuuteen liittyen. Asiak-

kaat olivat huomanneet, että voivat vaikuttaa omaan elämäkulkuunsa ja toisaalta 

taas kuinka omat teot ovat vaikuttaneet jo tapahtuneisiin asioihin.  

3X10D-elämätilannemittari nosti esiin niitä elämän osa-alueita, mitkä ovat hyvin ja 

mihin koettiin tyytyväisyyttä. Voimavarat tulivat näkyviksi. Usein mittareilla kartoite-

taan oireita, puutteita ja tuen tarpeita. Nuorisovastaanotolla ja monessa muussa 

nuorille suunnatussa palvelussa on käytössä esimerkiksi masennuskysely (ks. BDI tai 

RBDI) ja ahdistuskysely (ks. Beckin ahdistuskyselylomake BAI), millä kartoitetaan ma-

sentuneisuuden tai ahdistuneisuuden oirekuvaa ja sen voimakkuutta. Mittarit ovat 

luotettavia, hyviä ja yleisesti käytössä olevia, mutta voimavaroja ne eivät kerää. Tuol-

loin jää asiakkaan tai työntekijän vastuulle osata poimia ja huomioida ne kohdat, 

mistä pisteitä ei kerry. 3X10D-elämäntilannemittarissa tyytyväisyyden aste kertoo 

positiivisen palautteen, mitä työntekijä voi vahvistaa keskustelujen kautta. Mittari it-

sessään nähtiin helppona ja sopivana työvälineenä. Sekä asiakkaat että työntekijät 

kokivat mittarin käyttöominaisuudet hyvinä. Heidän mielestään mittarin täyttäminen 

oli helppoa ja arviointiasteikko oli sopiva. Verrattaessa 3X10D-elämäntilannemittaria 

BREF- tai WHODAS -mittariin, näyttäytyy 3X10D-elämäntilannemittari lyhyempänä, 

selkeämpänä ja soveltuvampana nuorten kanssa käytettäväksi.  

Nuorisovastaanotolla kokeiltiin 3X10D-elämäntilannemittaria Omaolo-palvelun 

kautta. Mittarin käyttö digitaalisen palvelun kautta olisi joustavampaa ja jatkossa 

varmasti myös mahdollista. Omaolo-palvelu mahdollistaa mittarin vastausten 

tallentamisen asiakkaan omiin tietoihin. Sieltä asiakkaan on mahdollista myöhemmin 

palata omiin vastauksiin ja yhteenvetoon. Omaolo-palvelun käytössä olisi myös se 

etu, että asiakas voisi halutessaan jakaa tiedot muiden ammattilaisten kanssa. Tällä 

hetkellä asiakkaan on mahdollista saada paperiversio itselleen, mutta sen 

säilyttäminen jää asiakkaan vastuulle. Digitaalisessa muodossa oleva mittari on niin 
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sanotusti aina tarvittaessa saatavilla. 3X10D-elämäntilannemittarista on tulossa 

jälkihuollon asiakkaille suunnattu versio Omaolo-palveluun. Versio vastaa 

todennäköisesti myös Nuorisovastaanoton tarpeita. On mahdollista, että 

Nuorisovastaanotto voi käyttää jälkihuollon asiakkaille suunnattua versiota ja näin 

ollen paperiversiosta voisi siirtyä digitaaliseen muotoon. 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Luotettavuutta tarkastellaan erilaisissa tutkimuksissa eri näkökulmista. Määrällisessä 

tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin eli luotettavuuden ja 

validiteetin eli pätevyyden kautta. Laadullisessa tutkimuksessa taas painotetaan 

vakuuttavuuden käsitettä. Kehittämistoiminnassa luotettavuutta käsitellään 

käyttökelpoisuuden kautta. Kehittämistoiminnan kautta syntyvän tiedon on oltava 

todenmukaista, mutta ennen kaikkea hyödyllistä. Validiteetti liittyy käytetyn mittarin 

ja tutkittavan ilmilön väliseen suhteeseen ja siihen, että mitataan sitä mitä on 

tarkoituskin mitata. Käytössä olevien käsitteiden ja tehtyjen valintojen tulee olla 

johdonmukaisia. Oleellista on, että  aineistosta tehdyt tulkinnat on tehty oikein. 

Kehittämistoiminnassa reliabiliteettiin liittyy ongelmia. Esimerkiksi sosiaalisissa 

prosesseissa toistetavuus voi olla haasteellista. Tässä kehittämistoiminnassa kerättiin 

käyttäjäkokemuksia rajatulta kohderyhmiltä ja kokemukseen perustuvat vastaukset 

ovat aina yksilöllisiä. Kehittämistoiminna tulokset eivät ole aina suoraan siirrettävissä 

toiseen toimintaympäristöön. Tuolloin oleellisempaa onkin avata tutkimuksen 

totetutus ja konteksti siten, että muut voivat arvioida tulosten käyttökelpoisuuden. 

(Toikko & Rantanen 2009, 121-123, 126.) Nuorisovastaanotolla tehty 

kehittämistoiminta on pyritty kuvaamaan siten, että lukija saa riittävän tiedon 

prosessin etenemisestä ja voi sen kautta pohtia tulosten ja tiedon siirrettävyyttä.  

Tutkimusta pyritään tekemään objektiivisesti, mutta tutkijan on hyvä ymmärtää, että 

hänen omat lähtökohtansa ja tausta vaikuttavat tekemiseen väistämättä. Tutkija luo 

tutkimusasestelman ja toimii sen tulkitsijana, joten myös sen vaikutus on 

huomioitava. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 158, 160.) Tutkimuksen aikana on pyritty 

huomioimaan, että objektiivisuus säilyy ja ettei tutkija ole tuonut asiakkaille tai 
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työntekijöille omia ennakko-odotuksia, mielipiteitä tai pohdintoja ilmi. Asiakkaille ja 

työntekijöille on annettu mahdollisuus muodostaa oma näkemys ja tuoda se esiin. 

Tutkimusmenetelmät, tutkimusprosessi ja tutkimustulokset ovat tarkastelun alla 

luotettavuuden näkökulmasta (Toikko & Rantanen 2009, 121; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 164). Tutkimus on raportoitu yksityiskohtaisesti ja jokainen vaihe on pyritty 

kuvaamaan riittävällä tarkkuudella. Raportoinnissa on tuotu esiin kehittämistehtävän 

tarkoitus, kuinka aineisto on kerätty ja analysoitu ja miten kehittämistyö on viety 

päätökseen. Raportissa on tuotu esiin myös tutkimuksen aikana tapahtuneet 

muutokset ja perustelut.  

Maaliskuussa 2020 julistettu covid-19 pandemia ja Suomessa vallitsevat poikkeusolot 

heijastui myös kehittämistyön etenemiseen. Nuorisovastaanotolle tuli työntekoon 

liittyviä muutoksia muun muassa etätyön suosimisen ja sitä kautta osittain 

etävastaanottoon siirtyminen. Yhteydenottojen määrä väheni hetkellisesti ja uusien 

asiakkuuksien aloittaminen hidastui. Tämä hidasti ja muutti myös 

käyttäjäkokemusten keräämistä. Etävastaanotto nousi vahvasti esiin 

työskentelymuotona ja alkuperäinen käyttäjäkokemusten keräämiseen littyvä 

ohjeistus oli tehty vastaanottotapaamisille. Tässä vaiheessa työntekijät ohjeistettiin 

uudestaan, mikä oli iso, mutta tarpeellinen muutos kesken tutkimuksen. Tämä 

huomioitiin aineiston analysointivaiheessa mekkaamalla vastauksiin, kuinka ne oli 

kerätty. 

Luotettavuutta tarkastellessa on muistettava, että asiakkailta käyttäjäkokemuksia ke-

räsi useampi työntekijä. Kehittämistoiminnan ollessa sosiaalinen prosessi, kehittäjän 

ja toimijoiden sitoutuminen vaikuttaa luotettavuuteen (Toikko & Rantanen 2009, 

124). Jokainen työntekijä keräsi aineistoa itsenäisesti ja näin ollen kaikilla asiakkailla 

käyttäjäkokemuskyselyyn vastaaminen ei ollut samanlainen tilanne. Asia huomioitiin 

etukäteen ja luotettavuutta pyrittiin lisäämään siten, että kaikki työntekijät saivat sa-

manlaisen ohjeistuksen ja samanlaisen kirjallisen materiaalin. Useamman henkilön 

toimesta aineiston kerääminen nähtiin myös mahdollisena sen vuoksi, että asiak-

kailta pyydettiin käyttäjäkokemuksia mittariin liittyen eikä esimerkiksi omista arka-
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luontoisista asioista. Tämän lisäksi työntekijät olivat sitoutuneet kehittämistoimin-

taan ja ymmärsivät käyttäjäkokemusten keräämisen merkityksen. Työntekijöiden si-

toutumisen voi nähdä lisäävän luotettavuutta.  

Etävastaanotolla kerättyjen käyttäjäkokemusten kerääminen oli tapahtunut 

yhdenmukaisesti. Alkuperäiseen ohjeistukseen nähden vastausten kerääminen 

poikkesi siten, että työntekijä luki kysymyksen ääneen ja asiakas vastasi suullisesti. 

Työntekijä kirjoitti vastaukset kyselylomakkeeseen. Alkuperäisessä ohjeistuksessa 

asiakas lukee itse kysymyksen ja kirjoittaa itse vastauksen paperille. Työntekijät oli 

ohjeistettu kirjoittamaan vastaukset juuri sillä tavoin, kun asiakas asian ilmaisi. Kaikki 

työntekijät olivat kirjoittaneet vastaukset asiakkaiden sanoin eikä vastauksia oltu 

muokattu. On kuitenkin mahdollista, että työntekijän kirjoittaessa vastausta asiak-

kaan puolesta, vastaus on tullut hiukan erilaisena, kun asiakas olisi sen itse kirjoitta-

nut. Aineiston analysointivaiheessa Excel-taulukkoon oli merkattu, mitkä vastauksista 

oli kerätty etävastaanotolla. Lopullisessa analysointivaiheessa ei löytynyt merkittäviä 

eroja vastaanotolla tai etävastaanotolla kerättyjen aineistojen välissä. 

Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään ajankohtaisia ja luotettavia lähteitä. 

Teoriaosuudessa on myös hyödynnetty suoria yhteyksiä henkilöihin, joilla on tietyistä 

aihealueista luotettavaa tietoa. Nuorisovastaanoton historiasta ja 

perustamisvaiheesta ei ole virallista koottua tietoa. Tiedot näihin liittyen on kerätty 

kasiosta, mikä sisältää muun muassa Nuorisovastaanoton perustamisvaiheeseen 

liittyviä sähköposteja, kokousmuistioita ja esitteitä. Luotettavuuden lisäämiseksi 

Nuorisovastaanoton taustasta kertovan osuuden luki, kommentoi ja tarkensi kaksi 

työntekijää, jotka ovat olleet mukana jo Nuorisovastaanoton palvelun 

suunnitteluvaiheessa ja myöhemmin työntekijöinä. Huomioiden perusteella tiedot 

muokattiin valmiiseen raporttiin. 3X10D-elämäntilannemittarilla on keskeinen rooli 

tietoperustassa. Mittaria koskeva osuus on tarkastutettu mittaria kehittäneeltä 

henkilöltä, Sakari Kainulaiselta. Tutkimuksessa on tuotu esiin muiden tutkijoiden työ 

ja saavutukset asianmukaisesti lähdemerkinnöillä (Varantola, Launis, Helin, Spoof, & 

Jäppinen 2012, 4). 
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8.3 Tutkimuksen eettisyys 

Nuorisovastaanotolla tehtävässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä noudatettiin 

hyviä tieteellisiä käytänteitä. Niitä noudattamalla tutkimus on luotettava sekä eetti-

sesti hyväksyttävä ja tutkimuksesta saadut tulokset ovat uskottavia. Tutkimustulos-

ten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimuksen ja tulosten arvioinnissa tulee 

noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta. Tiedonhankintaan, tutkimuk-

seen ja arviointiin käytetään siihen soveltuvia ja tutkimuksen kriteerien mukaisia me-

netelmiä. (Varantola ym. 2012, 6.) Ennen tutkimuksen aloittamista, anottiin tutki-

muslupa Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan palvelujohtajalta. Tutkimus 

aloitettiin, kun lupa oli myönnetty. 

Tutkimukseen osallistuvalle tulee antaa riittävä tieto tutkimuksen tavoitteista, osallis-

tumisen vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Tutki-

mukseen osallistuvan on myös tiedettävä, kuka tai ketkä tutkimusta tekevät. (Kuula 

2006, 101-102; Tutkimustieteellinen neuvottelukunta 2009, 6.) Nuorisovastaanotolla 

tehdyssä tutkimuksessa työntekijät olivat saaneet ohjeistuksen tutkimukseen osallis-

tuneiden asiakkaiden informoimiseksi. Työntekijän vastuulla oli antaa asiakkaalle kir-

jallinen tiedote tutkimuksesta ja käydä se läpi suullisesti ennen käyttäjäkokemusky-

selyyn vastaamista. Asiakkailta kerättiin myös erillinen, henkilökohtainen lupa, käyt-

tää kyselylomakkeissa saatua tietoa opinnäytetyössä. (Ks. liite 3. ja 4.) Tutkittava voi 

antaa oman suostumuksensa kirjallisesti tai suullisesti (Tutkimustieteellinen neuvot-

telukunta 2009, 4). Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta palautui kirjallinen lupa 

aineiston käyttöön liittyen, joten yhtään vastausta ei tarvinnut jättää huomioimatta. 

Tämä antaa myös syyn olettaa, että jokaisella tutkimukseen osallistuneella on ollut 

riittävä tieto siitä, mihin tutkimukseen he osallistuivat.  

Tutkimukseen osallistuvan on mahdollista tehdä vapaaehtoinen päätös osallistumi-

sesta, vasta saatuaan riittävän informaation (Kuula 2006, 107; Tutkimustieteellinen 

neuvottelukunta 2009, 4). Kirjallisessa tiedotteessa kerrottiin mitä tutkitaan, mihin 

tarkoitukseen tutkimusta tehdään, kuka tutkimusta tekee ja tutkijan yhteystiedot. 

Asiakkailla oli tieto tutkimuksen vapaaehtoisuudesta ja siitä, että osallistuminen tut-



60 

 

kimukseen on mahdollista keskeyttää missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Vapaa-

ehtoisuuden merkitys korostuu, jos tutkimusaineistoa kerätään viranomaisen toi-

mesta. Asiakkaalle ei saa tulla painostuksen tunnetta tutkimukseen osallistumisesta. 

(Kuula 2006, 108.) Tutkimukseen osallistuminen tai sen tulokset, eivät saa vaikuttaa 

haitallisesti asiakkaaseen (Lagström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti 2010, 16). Asiakkai-

den tutkimukseen osallistumisella tai kieltäytymisellä ei ollut vaikutusta asiakaspro-

sessiin. Työntekijöille osallistuminen tutkimukseen oli myös vapaaehtoista. Työnteki-

jät saivat tutkimukseen liittyvän tiedon suullisesti ja heillä oli mahdollisuus olla tarvit-

taessa yhteydessä tutkijaan tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä. Työntekijöiltä ky-

syttiin suostumus käyttäjäkokemuslomakkeen materiaalin käytöstä opinnäytetyössä 

käyttäjäkokemuskyselyn yhteydessä. 

Asiakkailta kerätyt luvat ja käyttäjäkokemuskyselyt laitettiin erikseen niille varattuun 

kansioon. Luvat laitettiin erilleen kyselylomakkeista ja niitä ei tämän jälkeen enää yh-

distetty. Laadullisessa tutkimuksessa perinteisesti poistetaan suorat tunnistetiedot, 

kun aineiston toimivuus on tarkastettu (Kuula 2006, 214). Asiakkaiden ja työntekijöi-

den käyttäjäkokemuskyselyissä ei kysytty sellaisia tunnistetietoja, minkä avulla tietyt 

vastaukset voisi yhdistää tiettyyn henkilöön. Aineisto kokonaisuudessaan käsiteltiin 

ilman nimiä tai tarkempia tunnistetietoja. Työntekijöiden työpaikka tiedetään, mikä 

mahdollistaa asioiden yhdistämisen tiettyyn ryhmään. Tuloksia ei kuitenkaan voida 

lopullisesta raportista yhdistää vain johonkin tiettyyn työntekijään. Myös tästä syystä 

työntekijöiden vastauksista ei kirjattu raporttiin suoria lainauksia. Kaikki käyttäjäko-

kemuskyselyt säilytettiin niille varatussa kansiossa lukollisessa kaapissa, lukollisessa 

toimistossa. Sähköiseen muotoon siirretyt aineistossa ei ollut tunnistetietoja jäljellä 

ja ne olivat vain tutkijan käytössä. Käyttäjäkokemuskyselyitä tarkasteli vain tutkija. 

Tutkimusaineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä.  

8.4 Johtopäätökset 

Kehittämistehtävän myötä saatiin arvokasta kokemuksellista tietoa 3X10D-

elämäntilannemittarin käytöstä Nuorisovastaanotolla asiakkaiden ja työntekijöiden 

näkökulmasta. Alkuperäisenä ajatuksena kehittämistyö oli, että se koskee alkutiimin 

työskentelyä ja siinä erityisesti uusien asiakkuuksien alkuvaihetta. Kehittämistyön 
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edetessä myös hoitotiimin työntekijät osallistuivat käyttöönottokokeiluun. Samalla 

havahduttiin, että mittarin käyttö soveltuu kaikille asiakkaille riippumatta siitä onko 

hänen tilannettaan jo ennestään arvioitu toisessa palvelussa. 3X10D-

elämäntilannemittarin käyttö on luontevaa ja perusteltua kaikkien asiakkaiden 

kohdalla.  

Voidaan todeta, että asiakasta osallistaville menetelmille on tilausta. Osallisuus 

nähdään laajassa mittakaavassa merkittäväksi ja sen hyödyt on tunnistettu. 

Merkitystä vahvistaa se, että se on huomioitu laissa. (Ks. peusturvalaki 6 §, kuntalaki 

26 §, nuorisolaki 24 §, sosiaalihuoltolaki 1 §.) Tämän kehittämistyön tulosten 

perusteella voidaan todeta, että tämäntyylinen työskentely ja mittarin käyttö 

soveltuu nuorten kanssa työskentelyyn. Tulokset perustuvat kokemukseen ja sitä 

kautta ne eivät ole suoraan siirrettävissä toisaalle, mutta siitä saa suuntaa antavaa 

tietoa millaisessa käytössä mittarista on todettu olevan hyötyä. Mittarin käyttö ei 

vaadi erityistä koulutusta tai ammattitaustaa vaan on monipuolisesti käytettävissä eri 

ammattiryhmillä.  

Tekniikan kehittyminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on jo nyt mukana 

tämän päivän sosiaali- ja terveyspalveluita, mihin Nuoriosvastaanoton palvelukin 

kuuluu. Digitaalisessa muodossa olevia mittareita hyödynnetään jo nyt palvelussa 

paljon esimerkiksi mielialan oireiden kartoittamisessa Mielenterveystalo.fi -sivuston 

kautta. On luontevaa ajatella, että seuraava vaihe 3X10D-mittarin käytössä liittyykin 

sen käyttöönottoon Omaolo-palvelussa.  

Jatkotutkimuksena voisi selvittää vaikuttavuutta 3X10D-elämäntilannemittarin avulla. 

Mittarilla voisi tehdä asiakkaan kanssa alkumittauksen omasta tyytyväisyydestään 

elämään ja ennalta sovitussa kohdassa mittauksen voisi tehdä uudestaan. Tämän 

avulla voisi selvittää onko prosessin aikana tapahtunut muutosta. Tämä toki vaatisi 

tarkempaa suunnittelua ja pohdintaa mitä asioita mittausten välissä on tapahtunut.   

3X10D-elämäntilannemittari sisältää kysymyksiä tavoitteisiin liittyen. Olisi mielenkiin-

toista seurata esimerkiksi case-tutkimuksen kautta tavoitteiden asettelua ja tavoittei-

siin suuntaamista. Case-tutkimuksen kautta voisi kuvata asiakkaan prosessia hyvinkin 
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yksityiskohtaisesti ja pyrkiä selvittämään sen kautta niitä asioita, tekoja, päätöksiä ja 

tapahtumia, mitkä prosessin aikana ovat vaikuttaneet ja mahdollisesti edistäneet ta-

voitteisiin pääsemistä. 

Vanhemmille on tehty oma versio 3X10D-elämäntilannemittarista ja sitä on käytetty 

muun muassa kouluilla laajennettujen terveystarkastusten yhteydessä. Tähän liittyen 

voisi tutkia alaikäisten nuorten kohdalla, mitä nuoren tyytyväisyys on hänen omasta 

mielestään ja kuinka vanhemmat sen kokevat. Asetelmasta voisi tutkia 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, jakavatko kaikki osapuolet saman 

ymmärryksen tilanteesta ja muutoksen tarpeista. Mittaria voisi hyödyntää laajemmin 

perhetyössä.  
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