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Kehittämisprojektin tarkoituksena oli nuoria osallistamalla selvittää, miten asiakaspolkuja tulisi 
parantaa. Tavoitteena oli lean-menetelmää hyödyntäen poistaa asiakaspoluista turha toiminta ja 
saada ne virtaamaan sujuvammin palveluiden läpi. Kehittämisprojekti toteutettiin Salon 
kaupungin nuorisopalveluihin vuosina 2020–2021. Kehittämisprojektin idea syntyi toiveesta 
kehittää etsivää nuorisotyötä sekä nuorten työpajatoimintaa. 

Kehittämisprojekti oli asiakaslähtöinen, joten se osallisti nuoret mukaan kehittämään. Nuorille 
suunnattu kysely etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta antoi asiakasnäkökulman 
parantamisen ja tehostamisen kohdista palveluissa. Kyselyn vastauksista muodostettiin 
kehittämiskohtien teemat ja niitä työstettiin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan 
henkilökunnan kanssa. 

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilökunta osallistui kehittämiseen eli 
leanaukseen nuorten vastauksien pohjalta. Leanauksessa keskityttiin hukan minimoimiseen sekä 
asiakaspolkujen tehostamiseen kyselyssä nousseiden teemojen mukaisesti. Leanauksessa 
kehitettiin uusia toimintamalleja nuorten asiakaspolkujen parantamiseen. 

Kehittämisprojektin tuotoksena syntyi tehostetut ja turhista toiminnoista riisutut asiakaspolut 
etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan asiakkaille. Kehittämisprojekti tuottaa myös 
kuvallisen tuotoksen etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan asiakaspoluista ja sen 
toteuttaminen osallistaa molempien palvelujen nuoret. Kuvitus tulee käyttöön sekä etsivässä 
nuorisotyössä että nuorten työpajatoiminnassa infolapun tavoin. 
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The purpose of the development project was to find out how client paths should be improved by 
involving young people. The aim was to use lean method to remove unnecessary activities from 
client paths and make them flow smoothly through the services. The development project was 
implemented for the youth services of the city of Salo in 2020-2021. The idea of the development 
project came from the desire to develop outreach youth work and youth workshops. 

The development project was client-oriented, so it involved young people in development. A 
survey of young people on outreach youth work and youth workshops provided a client 
perspective on areas for improvement and efficiency in services. The themes of the development 
points were formed from the answers to the survey, and they were worked on with staff of the 
outreach youth work and youth workshops. 

The staff of the outreach youth work and youth workshops participated in the development of lean 
based on the responses of the young people. Lean development focused on minimizing waste 
and streamlining client paths in line with the themes raised in the survey. Lean development 
brought new operating models to improve the paths of the young clients. 
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1 JOHDANTO 

Lean ei ole nykyään pelkästään autotehtailla hyödynnettävä kehittämisen menetelmä 

vaan se on levinnyt myös muille palvelualoille. Leania käytetään enenevässä määrin 

sosiaali- ja terveysalalla ja sen keskiössä on asiakkaan edun parantaminen. Lean pyrkii 

tuottamaan oikean määrän oikeanlaista toimintaa oikeaan aikaan toimitettuna oikeaan 

paikkaan oikean laatuisena. 

Asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen on lisääntynyt. On selvää, että 

käyttäjäkohtainen kokemus on palveluiden kehittämisessä olennaisena osana, jotta ke-

hittäminen osataan viedä oikeaan suuntaan ja että se palvelee nimenomaan palveluita 

käyttäviä asiakkaita. Lukuisat tutkimukset osoittavat osallistamisen lisäävän osallisuu-

den tunnetta. 

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli nuoria osallistamalla selvittää, miten etsivän nuori-

sotyön sekä nuorten työpajatoiminnan asiakaspolkuja voisi tehostaa. Kehittämisprojek-

tissa hyödynnettiin lean-menetelmää. Kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää etsivän 

nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakaspolkuja poistamalla poluista turha hukka 

sekä sujuvoittamalla niitä. Lean-menetelmän avulla pyritään poistamaan hukkaa sekä 

lyhentämään läpimenoaikoja. Hukka on asiakkaalle arvoa tuottamatonta toimintaa eli toi-

mintaa, johon asiakkaan aika kuluu eikä hän hyödy odottelusta mitenkään. Läpimeno-

aika määritellään aikana, joka kuluu tehtävän aloittamisesta tehtävän loppuun saattami-

seen.  

Aineisto kerättiin kehittämisprojektissa internetkyselyllä etsivän nuorisotyön ja nuorten 

työpajatoiminnan asiakkailta. Kyselyssä selvitettiin, miten nuoret kokivat palvelut nykyi-

sellään ja millaisia kehittämistoimenpiteitä he nostivat esille. Kehittämisprojekti on laa-

dullinen, koska keskiössä ovat nuorten kokemukset ilmiöstä. Nuorten vastauksissa toi-

vottiin parantamista yksilölliseen palveluun, jossa työntekijöiden läsnäolo ja keskustelut 

näyttelivät isoa roolia sekä konkreettiseen tekemiseen, jonka kautta nuoret lähentyisivät 

koulutus- ja työelämää sekä saisivat tulevaisuudessa hyödynnettäviä taitoja. 

Kyselyn tulosten pohjalta etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilökunta 

kehitti asiakaspolkuja. Kehittämisessä hyödynnettiin lean-menetelmää ja keskityttiin 

poistamaan asiakaspoluista nuorille arvoa tuottamatonta toimintaa ja lisäämään asia-

kaspolun sujuvaa etenemistä. Kehittäminen kohdistui yksilölliseen toimintaan, tekemisen 
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laadun parantamiseen ja hyödyllisyyteen sekä nuorilähtöisyyteen. Yhteistyön lisääminen 

ja tiivistäminen entisestään nähtiin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan vä-

lillä äärimmäisen tärkeänä asiana. 

Kehittämisprojektin tuotoksena tulee myös syntymään kuvitus etsivän nuorisotyön ja 

nuorten työpajatoiminnan asiakaspoluista. Asiakaspolun kuvituksella madalletaan pal-

veluihin osallistumista, lisätään tietoisuutta palveluista niin yhteistyöverkostoissa kuin 

palvelua tarvitsevien nuorten keskuudessa ja pyritään kuvituksen avulla kertomaan in-

formatiivisesti, mitä toiminta palveluissa on. Kuvitukseen osallistetaan sekä etsivän nuo-

risotyön että nuorten työpajatoiminnan nuoria. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Asiakaspoluissa esiintyvän hukan minimoiminen nuoria osallistamalla  

Työllistyminen ja kouluttautuminen ovat vaikeutuneet nuorten keskuudessa ja täten li-

sänneet haastetta kiinnittyä yhteiskuntaan. Koulutuksen keskeytyminen, työttömyys 

sekä työkyvyttömyys ovat havaittuja ja tunnistettuja ongelmia yhteiskunnallisella tasolla. 

(Lindh ym. 2017, 112.) Esimerkiksi sote-uudistusta valmisteltaessa tulisi huomio kiinnit-

tyä erityisesti nuorten kokemuksiin ja järjestelmän käytettävyyteen, jotta peruspalvelut 

mukautetaan elämänkulun mukaisiksi kokonaisuuksiksi tukien ennaltaehkäisyä ja koko-

naisvaltaista palveluohjausta, jossa sektorirajat eivät ole määrittävä tekijä. Kehitettäessä 

palvelujärjestelmää on nuorten oman asiantuntijuuden ja näkökulman hyödyntäminen 

kannattavaa. (Karvonen ym. 2018, 49.) 

Toimintaympäristöjen nopea muutosvauhti on lisännyt niin asiakkaiden kuin henkilöstön-

kin merkitystä palveluiden kehittämistyössä. Palveluiden tuottamisessa ei ole enää pel-

kästään kyse tuotettavista hyödykkeistä vaan asiakkaalle tuotettavan palvelun hyödylli-

syydestä, oikeellisuudesta ja todellisuudesta. (Pulkkinen ym. 2013, 146.) On siis oltava 

perillä siitä, mitä asiakas todella haluaa sekä pystyttävä tarjoamaan ratkaisu hänen on-

gelmiinsa. Tärkeää on myös pyrkiä antamaan ratkaisu asiakkaalle siellä, missä hän on 

sekä minimoida hänen odottelunsa. Ratkaisu ongelmaan tulisi antaa asiakkaalle silloin 

kun sillä on asiakkaalle eniten painoarvoa. (McCarthy & Rich 2008, 67; Torkkola 2015, 

90.) 

Osallisuus voidaan nähdä olevan syrjäytymisen vastakohta eli aktiivisuutta, mukanaoloa 

ja inhimillistä toimijuutta lisäävä asia. Osallisuus nähdään myös asiakkaan valtaistumi-

sena ja voimaantumisena. Kun osallisuutta tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökul-

masta, on sen tavoitteena tukea yhteiskuntaan kuulumista, vähentää negatiivista lei-

maantumista sekä sosiaalisista ongelmista aiheutuvaa syrjintää. Palvelujärjestelmän 

merkityksestä tarkasteltuna osallisuudella tavoitellaan laadukkaita, asiakkaan tarpeisiin 

ja toiveisiin vastaavia palveluja. (Lindh ym. 2017, 113-114.) 

Kehittämisprojektissani halusin tuoda nuorten äänen kuuluviin, koska nuoria osallista-

malla on mahdollista tuottaa heidän tarpeitaan paremmin vastaavia palveluja sekä osal-

listaa heidät aktiivisesti kehittämiseen mukaan. (Salonen ym. 2017, 18.) On tärkeää 

saada asiakaspolut virtaamaan ja vastaamaan nuorten nykytilannetta, palveluntarvetta 
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sekä tulevaisuuden suunnitelmia, jotta nuorille arvoa tuottamaton hukka saadaan pois-

tettua mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.  

2.2 Tavoite, tarkoitus ja tuotos 

Kehittämisprojekti toteutettiin Salon kaupungin nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyö-

hön sekä nuorten työpajatoimintaan. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli nuoria osallis-

tamalla selvittää, miten nuorten asiakaspolkuja tulisi kehittää, jotta ne olisivat tehok-

kaampia ja vastaisivat nuorten yksilöllisiin tarpeisiin palvelujen käyttäjinä. Turhaa toimin-

taa eli hukkaa esiintyy niin etsivän nuorisotyön kuin nuorten työpajatoiminnan asiakas-

poluissa. Erilaiset nuorilta saadut palautteet palveluista, työntekijöiden kanssa käydyt 

keskustelut sekä omakohtainen kokemus paljastavat, että palveluista löytyy sellaista toi-

mintaa, jota kehittämällä pystytään tehostamaan ja sujuvoittamaan nuorten asiakaspol-

kuja sekä minimoimaan hukkaa sen kaikissa olomuodoissa. 

Kehittämisprojektin tavoitteena oli lean-ajattelua hyödyntämällä tehostaa nuorten asia-

kaspolkuja minimoimalla hukka eli asiakkaalle arvoa tuottamaton toiminta sekä soljuvan 

liikkeen lisääminen toimintoihin (virtaustehokkuus) eli toisin sanoen lyhentää nuoren lä-

pimenoaikaa palveluissa. (Petersson ym. 2018, 32; Torkkola 2015, 57; Valli & Aaltonen 

2015, 74.) 

Salon kaupungin arvoina ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja oikeudenmu-

kaisuus. Asiakaslähtöisyys Salon kaupungissa on asiakkaiden ja heidän tarpeidensa 

tuntemista. Palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta ne vastaavat asiak-

kaiden tarpeita ja tätä kautta tekevät Salosta joka päivä paremman. (Salon kaupunki 

2021, 10.) Arvoista erityisesti asiakaslähtöisyys mukaili kehittämisprojektini tavoitetta ja 

tarkoitusta, koska se pyrki yhdessä asiakkaiden kanssa parantamaan palveluja asiak-

kaiden tarpeiden mukaisesti. 

Salon kaupunki käyttää kehittämisessä lean-ajattelua, koska tavoite on saada uusia aja-

tuksia toimintamalleihin ja toimintojen tehostamiseen, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja 

palveluja, pienentää kustannuksia, minimoida läpimenoaikoja ja parantaa työhyvinvoin-

tia (Kuntaliitto 2021). Lean-ajattelun linkittäminen osaksi kehittämisprojektia tuntui luon-

tevalta, koska se oli Salon kaupungilla jo entuudestaan käytössä. Kehittämisprojektin 

tuotoksena pyritään lisäämään myös nuorisopalveluihin lean-ajattelun mukaista 
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toimintaa. Tehostetut ja hukasta minimoidut asiakaspolut etsivässä nuorisotyössä sekä 

nuorten työpajatoiminnassa syntyivät kehittämisprojektin tuotoksena. 

Etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta ovat löytäneet paikkansa Salon kaupun-

gin palvelukentällä. On kuitenkin erityisen tärkeää lisätä tietoutta etsivästä nuorisotyöstä 

sekä nuorten työpajatoiminnasta eri palveluntuottajien ja asiakaskuntien keskuudessa, 

jotta palvelut tavoittaisivat ne nuoret, jotka palveluja tarvitsevat. Kehittämisprojektin tuo-

toksena syntyy myös kuvitettu nuoren asiakaspolku etsivässä nuorisotyössä ja nuorten 

työpajatoiminnassa. Kuvituksen tekovaiheeseen osallistetaan etsivän nuorisotyön sekä 

nuorten työpajatoiminnan nuoria. Kuvitettua asiakaspolkua voidaan käyttää esimerkiksi 

jaettavan infolapun tavoin sekä myös informatiivisena kuvauksena palvelusta. 

2.3 Toimintaympäristön kuvaus 

Kehittämisprojekti toteutettiin Salon kaupungin nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyö-

hön ja nuorten työpajatoimintaan. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta toimivat 

samassa rakennuksessa Salon kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Nuorisokeskus 

Steissillä. Nuorisokeskus Steissin tiloissa toimii myös erityisnuorisotyö sekä nuorisotila. 

Etsivässä nuorisotyössä työskentelee viisi työntekijää. Salon kaupunki on tehnyt A-kli-

nikkasäätiön kanssa yhteistyösopimuksen, jossa yhden A-klinikkasäätiön työntekijän 

työpanos on nuorisopalveluissa etsivässä nuoristyössä. Yhteistyösopimuksen tavoit-

teena on päihdehäiriöistä kärsivien nuorten tavoittaminen ja ohjaus. Nuorten työpajatoi-

minnassa työskentelee kahdeksan työvalmentajaa, kaksi yksilövalmentajaa ja yksi ryh-

mävalmentaja. Nuorisopalvelupäällikkö toimii sekä etsivän nuorisotyön että nuorten työ-

pajatoiminnan esimiehenä.  

Etsivä nuorisotyö tapaa asiakkaita Nuortenkeskus Steissin tiloissa, nuoren kotona, kah-

vilassa tai muissa paikoissa, jotka ovat nuorelle sopivia. Etsivässä nuorisotyössä toteu-

tetaan avointa ryhmätoimintaa 18-29-vuotiaille nuorille kaksi kertaa viikossa. Nuorten 

työpajatoiminta koostuu viidestä erilaisesta työpajasta, joita ovat kahvilapaja, taidepaja, 

retkeilypaja, mediapaja sekä starttivalmennus. Ryhmävalmennus on pienryhmätoimin-

taa työpajanuorille. Yksilövalmennuksessa taidepaja, mediapaja sekä kahvilapaja kuu-

luvat yhdelle yksilövalmentajalle ja retkeilypaja sekä starttivalmennus toiselle yksilöval-

mentajalle.  
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Etsivän nuorisotyön asiakaskunta koostuu 15-29-vuotiaista nuorista ja sen tavoitteena 

on tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät ole koulutuksen tai työelämän piirissä tai tarvitsevat 

apua oikeanlaisten palveluiden hankkimisessa. Nuorella on halutessaan mahdollisuus 

saada etsivältä nuorisotyöltä varhaista tukea. (Into 2021). Etsivän nuorisotyön asiakkai-

den kokonaismäärä Salossa vuonna 2020 oli 351 asiakasta. Nuorisopalveluissa asiak-

kaina oli yhteensä 280 nuorta ja A-klinikan asiakkaina 71 nuorta. Nuorten työpajatoimin-

nassa on 15-25- vuotiaita nuoria, joiden valmiuksia siirtyä koulutukseen tai suorittaa kou-

lutus loppuun sekä pääsyä kiinni työelämään tai tarvitsemiensa palveluiden piiriin tue-

taan valmennuksen kautta. Työpajatoiminta tavoittelee nuoren elämänhallintataitojen li-

sääntymistä sekä hänen kasvunsa, itsenäistymisen sekä osallisuuden edistämistä yh-

teiskunnassa. (Into 2021.) Salon nuorten työpajatoiminnassa oli yhteensä 102 asiakasta 

vuonna 2020. 

2.4 Kehittämisprojektin toteutus ja eteneminen 

Ammattikorkeakoulun tutkimustyö pyrkii käytännönläheisyyteen, työelämälähtöisyyteen 

ja ajankohtaisuuteen. Sen tehtävänä on työelämän palveleminen, mutta myös kehittämi-

nen, muuttaminen, ylläpitäminen tai jopa uusien käytäntöjen kehittäminen. (Vilkka 2015, 

17-18.) Kehittämisprojektin ideavaihe sekä syntynyt tavoite lähtivät liikkeelle omasta kiin-

nostuksesta sekä esimieheni toiveista. Olimme esimieheni kanssa yksimielisiä siitä, että 

kehittämisprojekti suunnattaisi koskemaan nuorisopalvelujen asiakaskuntaa. Etsivän 

nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan asiakkaat valikoituivat kehittämisprojektin 

keskiöön, koska halusin kehittää omaa työtäni, läheisintä yhteistyötahoa sekä osallistaa 

nuoret mukaan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Kun tehdään työelämätutkimusta, tu-

lee sen aihe nousta käytännöistä sekä mielenkiinnon kohteista, koska tavoite on saada 

hyötyjä kehittämiseen, päätöksentekoon ja toimintaan (Vilkka 2015, 58). 

Kehittämisprojekti on laadullinen, koska se pyrkii elämismaailman tutkimiseen, jossa 

keskiössä ovat merkitykset (KvaliMOTV 2021). Laadullinen tutkimus tavoittelee tutki-

muksen aikana syntyneiden tulkintojen kautta näyttämään esimerkiksi ihmisen toimin-

nasta jotain, joka ei ole välittömän havainnon tavoitettavissa. Ne ovat kuin mysteerejä, 

joita tutkimus pyrkii ratkaisemaan. Arvoitusten ratkaiseminen eli tulkintojen tekeminen 

tapahtuu ihmisten kuvaamien kokemusten ja käsitysten avulla. (Vilkka 2015, 120.) Ke-

hittämisprojektin keskiössä olivat nuorten omat kokemukset etsivän nuorisotyön sekä 

nuorten työpajatoiminnan asiakaspolkujen kehittämistarpeista. 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kira Lehtinen 

Suunnitteluvaiheessa tutustuin kehittämisprojektin aihealueeseen kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Hain aiemmin tehtyjä tutkimuksia sekä tutustuin aiheen kirjallisuuteen. Kirjalli-

suuskatsaus antoi paljon lisätietoa kehittämisprojektin aiheesta avaten samalla uusia nä-

kökulmia ja toteutustapoja oman työn osalta. Kehittämisprojektin viitekehyksen haltuun-

oton jälkeen tein nuorille suunnatun kyselyn saatekirjeineen. Kyselyn suunnittelussa ja 

laadinnassa hyödynsin projektityöryhmän, mentorin ja Salon kaupungin kehityspäällikön 

apua. Testasin kyselyn toimivuuden ja ymmärrettävyyden etsivän nuorisotyön ja nuorten 

työpajatoiminnan asiakkailla ja tein tarvittavat muutokset kyselyyn ja saatekirjeeseen.  

Kehittämisprojektin toteutusvaihe sisälsi nuorille suunnatun kyselyn sekä etsivän nuori-

sotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilökunnan kanssa tehdyn kehittämisosion eli 

leanauksen. Kyselyn toteutus sekä käytetyt tutkimusmenetelmät olen käynyt vaihe vai-

heelta läpi luvussa 4 sekä henkilökunnan kehittämisosion kappaleessa 5. 

Päättämisvaihe koostui loppuraportin kirjoittamisvaiheesta sekä tulosten raportoinnista 

mentorille, ohjausryhmälle ja tutorryhmälle. Arviointi- ja implementointivaiheessa tavoite 

on saavutettu ja saadut tulokset juurrutetaan osaksi etsivää nuorisotyötä ja nuorten työ-

pajatoimintaa. Implementointivaihe käsittää kuvitetun tuotoksen valmistumisen etsivän 

nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakaspoluista. Seuraavassa olen hahmotta-

nut kehittämisprojektin etenemisen taulukkomuotoon. 
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Taulukko 1. Kehittämisprojektin eteneminen. 

 

1-2/2020

TAVOITE

• Kehittämisprojektin tavoite ja idea selkiytyy

• Idean suunnittelu 

• Keskustelut mentorin kanssa aihevalinnasta peilaten kaupungin tarpeeseen/toiveeseen

2-6/2020

SUUNNITTELU

• Kirjallisuuskatsaus

• Opinnäytetyösuunnitelma

• Tutkimuslupahakemus

• Kyselyn ja saatekirjeen luominen ja kyselyn testaaminen -> Korjausehdotukset etsivän nuorisotyön ja 
nuorten työpajatoiminnan nuorilta, mentorilta, projektiryhmältä ja Salon kaupungin kehityspäälliköltä

7-11/2020

TOTEUTUS

• Aineistonkeruu nuorille suunnatulla internetkyselyllä

• Kyselytulosten purkaminen ja analysointi -> teemoittelu ja pylväsdiagrammit

• Kehittäminen lean-työskentelyä hyödyntäen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan 
henkilökunnan kanssa

12/2020-3/2021

PÄÄTTÄMINEN

• Loppuraportin kirjoittaminen

• Raportointi tutorryhmässä, mentorille ja ohjausryhmälle

12/2020-3/2021

ARVIOINTI

• Kehittämisprojektin tavoitteen saavuttaminen

• Mentorin arvio kehittämisprojektin tavoitteiden toteutumisesta

2021 
IMPLEMENTOIN

TI

• Tulosten juurruttaminen etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan

• Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakaspolkujen kuvitus 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TEOREETTINEN 

VIITEKEHYS 

3.1 Etsivä nuorisotyö  

Etsivää nuorisotyötä on toteutettu jo pitkään ja sen tyyppisen työskentelyn voidaan kat-

soa syntyneen Englannissa 1800-luvulla. Silloiset hyväntekeväisyysjärjestöt toteuttivat 

työtä tarjoamalla nuorille moraali- ja terveyskasvatusta nuorten omilla alueilla. Työsken-

tely perustui vapaaehtoisuuteen, jota tarjosivat koulutetut työntekijät. Työntekijöiden ta-

voite oli tavoittaa tavoittamattomissa olevat nuoret, joilla oli suurempi riski jäädä yhteis-

kunnan ulkopuolelle. Nuorten tunnistetut haasteet ovat kehittäneet nuorisotyötä vuosien 

saatossa luoden erilaisia projekteja sekä ohjelmia nuorten auttamiseksi kuten rikollisuus- 

ja köyhyysohjelmat sekä yhteistyön lisääminen eri viranomaistahojen kanssa. 1990-lu-

vulla työ laajennettiin koskemaan myös esimerkiksi asunnottomiin ja huumeongelmista 

kärsiviin nuoriin. (Crimmens ym. 2004, 7-9.) 

Suomessa etsivää nuorisotyötä on tehty 1960-luvulta alkaen, jolloin työn perusta oli hu-

maanius ja diakoniatyö. Työtä tehtiin ennaltaehkäisevällä otteella jalkautumalla kaduille 

nuorten pariin. 1980-luvulla varsinainen etsivä työ alkoi raamittua sekä silloin kouluttau-

tumisen tärkeys pitkäjänteisen työn tueksi ymmärrettiin. Suomi haki Norjasta mallia etsi-

vän työn toteuttamiseen ja ensimmäinen malli pilotoitiin Tampereella vuonna 1991. 

(Kaartinen-Koutaniemi, 2012, 15-18.)  

Etsivä nuorisotyö on toiminut kunnissa kokeiluna vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2011 

alussa nuorisolakiin lisättiin pykälät monialaisesta yhteistyöstä sekä etsivästä nuoriso-

työstä. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 28; Lybeck & Walldén 2011, 25.) Etsivä nuorisotyö 

toteuttaa verkostoyhteistyötä, joten nuorten palvelujärjestelmän tuntemus on tärkeää. 

Etsivä nuorisotyö huolehtii nuoren kuulluksi tulemisesta ja päätöksenteko-oikeudesta 

verkostotyöskentelyssä, mutta ei paikkaa kaupungin palveluvajeita. Tiivis yhteistyö nuor-

ten asioissa tapahtuu muun muassa oppilaitosten, nuorten työpajojen, TE-palveluiden, 

sosiaali- ja terveystoimen, Kelan sekä työllisyyspalveluiden kanssa. Useamman toimijan 

työskennellessä nuorten asioissa saman aikaisesti on erityisen tärkeää rajata oma ja 

toisen toimijan työtehtävät. (Vilen 2018, 52-55.) 
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Etsivä nuorisotyö on säädetty nuorisolaissa. Nuorisolain tavoitteena on muun muassa 

nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen, itsenäistymisen ja yh-

teisöllisyyden tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisolain mukaan 

etsivän nuorisotyön järjestäminen kuuluu kunnalle tai usealle kunnalle yhdessä. Etsivän 

nuorisotyön järjestäminen on mahdollista myös niin, että kunta hankkii palveluja nuorten 

palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta on vastuussa hankkimiensa palvelujen lain-

mukaisuudesta. (Nuorisolaki 1285/2016.) 

Aluehallintoviraston kautta jaettavilla valtionavustuksilla Opetus- ja kulttuuriministeriö 

avustaa etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkakustannuksissa. Avustus myönnetään ka-

lenterivuodeksi kerrallaan. Avustuksien avulla pyritään vähentämään nuorten syrjäyty-

mistä, koulupudokkuutta, nuorisotyöttömyyttä ja lisäämään nuorten osallisuutta. Avus-

tuksien käyttöä seurataan kolmesti vuodessa PARkki-tietokantaan raportoiduissa tilas-

toissa, joista käy ilmi organisaatiotiedot sekä tilastolliset asiakastiedot. (Aluehallintovi-

rasto 2020; Opetus- ja kulttuuriminiteriö 2020; Vilen 2018, 20-21.) Vuonna 2019 etsivä 

nuorisotyö oli yhteydessä 29 096 nuoreen koko maassa. Tavoitettuja nuoria oli 20 924. 

(Bamming & Hilpinen 2020, 9.) 

3.1.1 Etsivä nuorisotyö tekee työtä yhdessä nuoren kanssa 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea alle 29-

vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai tarvitsevat 

apua tarvitsemiensa palveluiden saavuttamiseksi (Vilen 2018, 4). Etsivässä nuoriso-

työssä pyritään haittojen vähentämiseen ja tuetaan nuoria löytämään motivaatio ja voi-

mavaroja oman tilanteensa muuttamiseksi. Työ keskittyy syrjäytyneisiin tai syrjäytymis-

vaarassa oleviin nuoriin. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen toimintaa, jolloin ete-

neminen tapahtuu nuoren ehdoilla. Työ perustuu avoimeen vuoropuheluun, jolloin pa-

kotteet tai seuraamukset eivät määritä toimintaa. Epävirallisuus mahdollistaa riittävän 

epämuodollisuuden. Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen sekä nuoren omaan 

haluun vastaanottaa apua ja tukea. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 22, 24.)  

Etsivä nuorisotyö ei korvaa palveluja, vaan täydentää jo olemassa olevia. Perustehtävä 

on tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät ole palveluiden piirissä tai tarvitsevat rinnalla kulkijaa 

ja ohjausta palveluista huolimatta. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä nuorten val-

miuksia koulutukseen tai työmarkkinoille kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen 

ja yksilöllisten haasteiden ratkomisen kautta. (Vilen 2018, 22.) Työn keskipisteenä on 
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nuori, joten tärkeintä etsivälle nuorisotyölle on auttaa nuorta luomaan omat tavoitteensa 

sekä tukea ja turvata ne (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 26).  

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa olevat nuoret ja löytämään nuoren 

tarvitsemat palvelut yhdessä nuoren kanssa. Nuoren kanssa tehtävä työ perustuu nuo-

ren itsensä antamiin tietoihin ja omaan arvioon tuen tarpeen muodoista. Nuoren ollessa 

alaikäinen tulee tilannetta läpikäydä yhdessä huoltajan kanssa, mikäli se ei vaaranna 

nuoren etua. (Lybeck & Walldén 2011, 42.)  

Ohjautuminen etsivään nuorisotyöhön tapahtuu erityisesti oppilaitosten, sosiaali- ja ter-

veystoimen, työllisyyspalvelujen, työpajojen ja nuorisotyön kautta. Nuori tai nuoren lä-

heinen voi myös oma-aloitteisesti olla etsivään nuorisotyöhön yhteydessä. Useimmat et-

sivään nuorisotyöhön ohjautuvat nuoret ovat suorittaneet peruskoulun, mutta eivät am-

mattikoulua. Ammattiopinnot saattavat olla keskeytyneet tai niitä suoritetaan paraikaan. 

(Kinnunen 2016, 13.) 

Etsivässä nuorisotyössä voidaan sanoa olevan viisi työskentelyn vaihetta: kontakti, mo-

tivointi, työskentely, välittäminen ja lopetus. Jotta työskentely etsivän nuorisotyöntekijän 

ja nuoren välillä voi alkaa, tarvitaan nuoren oma päätös sen aloittamisesta. (Kaartinen-

Koutaniemi 2012, 67-69.) Etsivän nuorisotyöntekijän ja nuoren tapaamiset voivat tapah-

tua internetissä, kasvokkain, kauppakeskuksissa tai muissa vastaavissa nuorille ominai-

sissa paikoissa. Tärkeää etsivässä nuorisotyössä on pitää yhteyttä nuoreen nuoren 

omilla ehdoilla. (Walldén & Lybeck 2011, 42.) Työskentely nuoren kanssa vaatii kunnioi-

tusta ja tästä syystä työskentelyn suuntaa ei voi pakottaa. Jokainen nuori on yksilö ja 

työskentely nuoren kanssa on omanlaisensa prosessi. (Kaartinen-Koutaniemi 2012, 68-

69.) 

3.1.2 Nuorten yksilöinti- ja yhteystiedot 

Nuorisolaissa on määritelty etsivässä nuorisotyössä käytettävien tietojen luovuttamisvel-

vollisuudesta. Kunnan etsivä nuorisotyö saa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä tiedot 

niistä nuorista, jotka ovat keskeyttäneet koulutuksen tai eivät ole siirtyneet peruskoulun 

jälkeisiin opintoihin. Myös puolustusvoimat sekä siviilipalveluskeskus ovat ilmoitusvelvol-

lisia kunnan etsivään nuorisotyöhön, mikäli nuori on vapautettu varusmies- tai siviilipal-

veluksesta. Pääsääntöisesti yksilöinti- ja yhteystiedot luovutetaan nuoren suostumuk-

sella, mutta mikäli tietojen luovuttamiseen ei saada nuorelta suostumusta, perustuu 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kira Lehtinen 

ilmoitus ilman nuoren suostumusta aina viranomaisen arvioon nuoren tuen tarpeesta. 

Yksilö- ja yhteystietoja ovat nuoren nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja tar-

vittaessa henkilötunnus. Nuorten tiedot voidaan nuorisolain 7 d §:n 1 momentin mukai-

sesti ilmoittaa sähköisesti. (Nuorisolaki 1285/2016; Vilen 2018, 14-15; Walldén & Lybeck 

2011, 47-48.)  

Nuorista saatuja tietoja voidaan yhdistää ja muutoin käsitellä, jotta tuen tarpeessa olevat 

nuoret pystytään yksilöimään ja saamaan varhaisen tuen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä 

voi välittää nuorta koskevaa tietoa toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, mikäli nuori on 

alaikäinen, hänen huoltajansa suostumuksella. Tietojen käsittely perustuu salassapitoon 

sekä työn edellyttämään tarpeeseen. (Nuorisolaki 1285/2016; Walldén & Lybeck 2011, 

54-57.) 

3.1.3 Monialainen yhteistyö 

Monialainen yhteistyö on paikallistasolla tehtävää eri toimialojen viranomaisyhteistyötä. 

Se käsittää nuorisotyön- ja politiikan kehittämisen ja toteuttamisen ohjaus- ja palveluver-

kostossa, jonka kohderyhmää ovat kaikki kunnan nuoret. Sen tehtäviin kuuluu nuorten 

kasvu- ja elinolotietojen kokoaminen ja arviointi sekä nuorten palvelujen yhteensovitta-

misen, palveluihin ohjaamisen ja tiedonkulun edistäminen. Tehtäviin kuuluu myös yh-

teistyön edistäminen nuorisotoiminnan toteutumiseksi. Ohjaus- ja palveluverkostossa 

ovat edustettuina opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimi sekä työ- ja poliisihallinto. 

(Lybeck & Walldén 2011, 25-27; Nuorisolaki 1285/2016.) Moniammatillinen yhteistyö ko-

rostaa asiakaslähtöisyyttä, tiedon ja eri näkökulmien yhteen kokoamista, vuorovaikutuk-

sellista yhteistyötä, rajojen ylittämistä sekä verkostojen huomioimista. Yhteistyön lähtö-

kohtana on kokonaisvaltaisesti huomioitu asiakas. (Kontio 2010, 9.) 

Monialaisen yhteistyöverkoston tulee käsittää nuoren kannalta tärkeimmät palvelualat. 

Kunnan järjestäessä etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa, tulee näiden pal-

veluiden edustus olla osa ohjaus- ja palveluverkostoa. (Lybeck & Walldén 2011, 29.) 

Monialaisessa yhteistyöverkostossa nuorisotyön asiantuntemus nähdään tärkeänä pa-

lasena, koska nuorisotyön työskentelytapa mahdollistaa asiakkaan yksilöllisen kohtaa-

misen ja sitä kautta kokonaisvaltaisen työskentelyn. Nuorisotyön vahvuus on sen epävi-

rallisuus. (Nuoperi 2021.) Edellytykset laadukkaalle ja monipuoliselle nuorisotyölle on 

verkostoyhteistyön aitous sekä hyödyllisyys (Nuorisotyöstä Suomessa 2021). 
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3.2 Nuorten työpajatoiminta  

Ensimmäiset työpajat perustettiin Suomessa 1980-luvulla, vaikkakin työpajatyyppistä toi-

mintaa on Suomessa ollut pidempään. Työpajatoiminnassa oli alun alkaen kyse lähinnä 

nuorisotyön välineestä, jonka avulla haettiin uusia ratkaisuja koulutuksesta ja työelä-

mästä syrjäytymisen ongelmiin, jossa kouluttamattomat ja työttömät nuoret olivat kohde-

ryhmä. (Hämäläinen & Palo 2014, 10-11.) 

1990-luvun lama ja massatyöttömyys lisäsivät työpajojen tarvetta ja valmennus laajeni 

nuorista työikäisiin (Gissler ym. 2018, 83). 1990-luvun lopulla myös tukityöllistäminen, 

oppisopimuskoulutus ja työpajatoiminta yhdistettiin. Kehitystyötä on jatkettu tälle vuosi-

tuhannelle tultaessa, asiakasryhmä on laajentunut ja valtaosa kunnista tarjoaa työpaja-

tyyppistä toimintaa. Kehitys on luonut matalan kynnyksen palvelun starttivalmennuksen, 

yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa sekä oppilaitosyhteistyötä opinnollistamiseen liit-

tyen. (Hämäläinen & Palo 2014, 10-11.) 

Kuten etsivän nuorisotyön niin myös nuorten työpajatoiminnan raamit tulevat nuoriso-

laista. Nuorisolain pohjalta työpajatoiminta pyrkii edistämään nuorten vaikuttamismah-

dollisuuksia, osallisuutta, toimijuutta yhteiskunnassa sekä itsenäistymistä, yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa. Nuorten työpajatoiminnan järjestämisvastuu on kunnalla tai usealla 

kunnalla yhdessä. Myös nuorten palveluja tuottava yhteisö voi järjestää kunnan puolesta 

työpajatoimintaa. Aluehallintovirasto myöntää nuorten työpajatoimintaan valtionavustuk-

sia, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten työpajan valtionapukel-

poiseksi. Valtionapukelpoisuus edellyttää työpajan toteuttavan nuorten työpajatoiminnan 

tehtäviä ja tarkoitusta. Valtionavustuksen määrään vaikuttaa nuorten työpajatoiminnan 

laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten työpaja toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä 

tavoitteita ja lähtökohtia. Avustuksen kautta tuetaan nuorten työpajatoimintaa. (Aluehal-

lintovirasto 2020; Nuorisolaki 1285/2016.) Vuonna 2019 työpajatoiminnassa oli 25 971 

henkilöä, joista alle 29-vuotiaita oli 14 424 henkilöä (Bamming & Hilpinen 2020, 10). 

3.2.1 Perustehtävänä sosiaalinen vahvistaminen ja työelämätaitojen harjaantuminen 

Nuorisotyöllisyysaloite (YEI) on yksi EU:n nuorisotakuuohjelmista, jonka tavoitteena oli 

tukea nuoria, jotka asuivat alueilla, joissa nuorisotyöttömyys oli noussut yli 25 %:n 

vuonna 2012. Nuorisotyöllisyysaloitteen tarkoitus on tukea niitä nuoria, jotka ovat 
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koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (Not in employment, education or training=NEET-

nuoret) sekä pitkäaikaistyöttömiä ja TE-palveluiden ulkopuolella. Nuorisotakuun suunni-

teltiin koskevan kaikkia alle 25-vuotiaita nuoria, joille tulee tarjota laadukasta työtä, jat-

kokoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelupaikkaa neljän kuukauden kuluttua 

koulutuksen päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. (European Commission 2021.) 

Vuonna 2013 EU:n laajuinen nuorisotakuu hyväksyttiin. Suomessa nuorten yhteiskunta-

takuu eli nuorisotakuu tarkoitti, että jokainen alle 25-vuotias nuori tai alle 30-vuotias vas-

tavalmistunut saa tarjouksen työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikasta 

viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jäätyään työttömäksi. (Edustakunta 2021.) Nuo-

rille suunnattu työpajatoiminta kuuluu nuorisotakuuseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2020). 

Työpaja pyrkii parantamaan nuorten valmiuksia koulutukseen tai työhön hakeutumi-

sessa, mutta myös vahvistamaan heidän arjenhallintaansa. Työpaja toimii yhteisön ta-

voin, jossa keskeisintä on tekemällä oppiminen valmennuksen ja työn avulla. (Into 2020; 

Kinnunen 2016, 7.) Työpajatoiminta kuuluu sosiaaliseen työllistämiseen (Kolehmainen 

2017, 195). 

Työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus ovat nuorten työpajatoiminnassa käytettäviä valmenta-

misen menetelmiä (Huumonen 2014, 23). Työvalmennus pyrkii työelämätaitojen ja oppi-

misen kehittämiseen. Työvalmentaja ohjaa ja opettaa valmentautujaa sekä tukee taitojen 

tunnistamisessa, edistymisen havaitsemisessa sekä oppimisen vastuunotossa. Valmen-

tautujille annettava rakentava palaute, tasapuolinen, arvostava ja oikeudenmukainen 

kohtelu ovat työvalmennuksessa tärkeässä roolissa. Työvalmennuksessa tavoitellaan 

valmentautujan työkyvyn parantumista sekä työ- ja koulutussuunnitelmien selkiytymistä. 

(Kinnunen 2016, 16.) 

Yksilövalmennus pureutuu nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti tarjoten mo-

niammatillista tukea arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn lisäämiseksi. Yksilövalmennus 

ja työvalmennus toimivat lähekkäin täydentäen toinen toistaan. (Välimaa ym. 2012, 27.) 

Tavoitteet muodostuvat jokaisen nuoren yksilöllisistä tarpeista, mutta useimmiten pää-

määränä on parantaa heidän työkykyänsä sekä selkiyttää suunnitelmia työhön ja koulu-

tukseen siirtymisestä (Huumonen 2014, 23-24). 

Ryhmävalmennus tavoittelee nuoren sosiaalista vahvistumista. Ryhmävalmennuksessa 

tuetaan nuoren arjenhallinta- ja työelämätaitoja sekä luodaan vuorovaikutustilanteita, 

joista nuoren on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia. Vaikkakin nuorten 
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taitoja pyritään kehittämään toiminnallisin menetelmin vertaisryhmässä, on kiinnitettävä 

erityistä huomiota menetelmien valintaan, jotta nuori kokee tulleensa huomioiduksi ja 

hyväksytyksi. (Huumonen 2014, 23; Välimaa ym. 2012, 27.) 

Valmennuksen tavoitteena on siis tukea nuorten yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvis-

tumista ja osallisuutta, joten valmentamisen menetelmiä yhdistetään nuorten tarpeita 

vastaaviksi kokonaisuuksiksi (Huumonen 2014, 10). Työpajan valmennus on kasvatuk-

sellista ja pedagogista. Nuorten tarpeet ovat toiminnassa keskiössä ja työn sisältö muo-

vaantuu sen mukaisesti. Yhteisöllisyyden rakentuminen, sosiaalinen vahvistaminen, 

joustavuus ja asioihin reagointi ovat työpajatoiminnan erityispiirteitä. (Bamming & Hilpi-

nen 2016, 30; Hämäläinen & Palo 2014, 12.)  

3.2.2 Nuorten työpajatoiminnan asiakkaat 

Nuorten työpajatoiminnan asiakkaat koostuvat monenlaisista ryhmistä. Valmennuspal-

velut työpajalla voidaan ryhmitellä starttivalmennukseen, joka toimii matalan kynnyksen 

palveluna lisäten nuorten arjenhallintaa ja toimintakykyä, kuntouttavaan valmennukseen, 

jossa sosiaalinen vahvistaminen on keskiössä, työvalmennukseen, jossa tavoitellaan 

nuorten koulutus- ja työllistymisasioita sekä työhönvalmennukseen, jonka tavoitteena on 

löytää työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työhönvalmennusta on myös seinätön val-

mennus, jossa nuorta tuetaan yhdessä työhönvalmentajan, työnantajan tai työpaikkaoh-

jaajan kanssa. Tavoitteena on työsuhteen solmiminen. (Huumonen 2014, 18, 26-27). 

Peruskoulun päättötodistus saattaa puuttua tai valmentautujilla on haasteita toisen as-

teen opintojen suorittamisessa, jolloin opintojen keskeyttäminen on mahdollista. Työpa-

jatoiminnassa valmentautujien elämäntilanteet vaihtelevat pitkäaikaistyöttömyydestä 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin. Myös valmentautujien arjenhallinnalliset haasteet 

ovat yleisiä työpajatoiminnassa. Työpajatoimintaa voidaan järjestää myös työttömille ai-

kuisille, joilla ei ole tarvittavaa työkokemusta tai koulutuksessa on puutteita työllistyäk-

seen työmarkkinoilla. (Huumonen 2014, 18.) Salon nuorten työpajatoiminta on 15-25-

vuotiaille nuorille suunnattua työpajatoimintaa, mikä sisältää starttivalmennuksen ja työ-

valmennuksen, jossa nuoren pajajakson tukena toimii myös ryhmävalmennus sekä yk-

silövalmennus. 

Ohjautuminen nuorten työpajalle tapahtuu pääsääntöisesti TE-palveluiden, kuntien so-

siaali- ja terveystoimen sekä koulujen kautta. Yleisimmät sopimusmuodot työpajalla ovat 
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kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu sekä myös palkkatukityö. Työpajalla voidaan jär-

jestää myös mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta ja maahanmuuttajien kotou-

tumispalveluja. (Kinnunen 2016, 11.) Kuntouttava työtoiminta sekä omasopimus ovat 

Salon nuorten työpajatoiminnassa eniten käytettyjä sopimusmuotoja. Nuorten työpaja-

toiminnassa on mahdollistettu myös alle 17-vuotiaiden, TE-palveluiden ulkopuolella, sai-

rauslomalla tai määräaikaisella eläkkeellä olevien nuorten osallistuminen toimintaan. So-

pimuksena on nuorisopalvelujen kanssa solmittava sopimus, omasopimus. Sopimus ei 

oikeuta nuorta rahalliseen korvaukseen, vaan oikeuden osallistua toimintaan. 

Kuntouttava työtoiminta vaatii aktivointisuunnitelman, mikä tehdään kolmikannassa TE-

palveluiden, kunnan sosiaalitoimen edustajan ja asiakkaan kanssa. Varsinkin alle 25-

vuotiaille nuorille tulee tehdä aktivointisuunnitelma, mikäli he täyttävät aktivointisuunni-

telman tekemiselle asetetut kriteerit. Kriteereinä ovat työttömyys- ja sosiaalietuuksien 

saaminen tietyn aikaa sekä suunnitelmien laatiminen TE-palveluiden kanssa. (Kuntout-

tavan työtoiminnan käsikirja 2001, 15; Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.) Kuntouttavaa 

työtoimintaa määrittää laki kuntouttavasta työtoiminnasta, jossa on kirjattu lain tarkoitus 

ja tavoite sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön oikeudet ja velvollisuu-

det. Aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan velvollisuuksien laiminlyönti 

saattaa vaikuttaa nuorelle myönnettyihin rahallisiin etuuksiin. (Laki kuntouttavasta työ-

toiminnasta 189/2001.) Nuoren osallistuminen kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella 

työpajatoimintaan saattaa perustua jonkun muun päätökseen, jolloin nuoren oma tahto 

jää osallistumisesta mahdollisesti puuttumaan. Pakotettu osallistuminen saattaa vaikut-

taa pajajakson aloittamiseen tai onnistumiseen. 

Työkokeilua määrittää laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, jossa työkokeiluun 

osallistumisesta, osallistujan oikeuksista ja velvollisuuksista ja määräajoista on säädetty. 

Työkokeilussa viiden päivän yhtäjaksoinen poissaolo tai toistuvat poissaolot voivat kat-

kaista työkokeilusopimuksen. (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012). 

Sopimuksen katkeaminen suunnittelemattomasti vaarantaa työkokeiluun myönnetyt 

etuudet sekä työpajatoiminnassa jatkamisen. Kuntouttavassa työtoiminnassa tai työko-

keilussa olevalla nuorella on mahdollisuus kohentaa taloudellista tilannettaan, mutta 

osallistuminen velvoittaa noudattamaan toimenpiteiden velvollisuuksia. 

Kuntouttava työtoiminta tavoittelee nuoren elämänhallinnan, toimintakyvyn ja työelämä-

valmiuksien lisääntymistä. Työkokeilussa nuori pyrkii esimerkiksi koulutusvaihtoehtojen 

selkiytymiseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Työpajalla perus- tai ammattiopintoja 

suorittavalle nuorelle käytännönläheinen työskentely voi edistää opintojen eteenpäin 
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saattamista. (Kinnunen 2016, 11). Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyötä sekä 

työpajojen opinnollistamista onkin kehitetty ESR-hankkeiden avulla. Opinnollistamisella 

tarkoitetaan osaamisen tunnistamista ja kuvaamista opetussuunnitelman mukaisesti 

joko työpajoilla tai muissa työympäristöissä. (Savolainen ym. 2015, 27.) Salon nuorten 

työpajatoiminta toteuttaa opinnollistamista. Palkkatuetussa työssä nuori pääsee harjoit-

telemaan työelämää matalan kynnyksen palkkatyössä. (Kinnunen 2016, 11). Palkkatuen 

määrästä ja kestosta päättää TE-toimisto. Palkkatuen kestoon ja määrään vaikuttaa 

myös henkilön työttömyyden pituus. (TE-palvelut 2021.)  

Valmennuksen alettua, tehdään nuoren kanssa tilannekartoitus, jossa käydään nuoren 

elämäntilanne, koulutukset ja työkokemukset, toiveet ja tavoitteet läpi. Nuoren kanssa 

tehdään tavoitteellisia suunnitelmia, joita tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti, kui-

tenkin aina tarpeen mukaan. Työpajajakson päättyessä tehdään nuoren kanssa loppu-

arviointi. Nuoren kanssa jatkopolkutyöskentelyä on tehty läpi työpajajakson, mutta ta-

voitteiden saavuttaminen ei aina onnistu ja nuori saattaa työpajajakson jälkeen palata 

työttömäksi työnhakijaksi. (Hämäläinen & Palo 2014, 44-45.)  

3.3 Lean asiakastyytyväisyyden tehostajana 

Lean tulee sanoista Lean Production (Petersson ym. 2018, 31).  Lean, joka yhdistetään 

Toyota Production System-toimintamalliin (TPS), on kehitetty Toyotan tuotantoperiaat-

teiden pohjalta. TPS-toimintamallin isänä pidetään Taiichi Ohnoa. Nykyään lean on le-

vinnyt lähes kaikille toimialoille. (Girón Blanco & Dederichs 2018, 5; Kouri 2010, 6; Modig 

& Åhlström 2013, 124.) 

Lean tuottaa arvoa asiakkaalle täyttämällä hänen toiveensa. Asiakkaaseen keskittymi-

nen on leanin arvoista tärkein. (Modig & Åhlström 2013, 130; Torkkola 2017, 89.) Ennen 

arvon tuottamista on selvitettävä yksikkö eli kenelle arvoa tuotetaan. Esimerkiksi sosiaa-

lialalla yksikkönä on pääsääntöisesti asiakas, jonka tarpeet pyritään tyydyttämään eri-

laisten toimintojen avulla. Tätä kutsutaan virtaustehokkuudeksi, koska fokus on silloin 

asiakkaassa, joka virtaa läpi organisaation. (Modig & Åhlström 2013, 13, 24.) Organisaa-

tion tulisi olla siis virtaustehokas, jotta asiakas ei joutuisi odottamaan tyhjän panttina, 

toisin sanoen asiakkaan läpimenoaika olisi mahdollisimman pieni ja fokus olisi tehtävien 

valmistumisessa (Torkkola 2017, 57).  
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Prosessien määrittelyssä tulee huomio kiinnittää virtausyksikön näkökulmaan. Virtaus-

yksikkö on siis prosessissa eteenpäin vietävä (jalostettava) asia. Myös ihminen tai ma-

teria voi toimia virtausyksikkönä. Tärkeää on keskittyä määrittämään prosessi nimen-

omaan virtausyksikön kautta, jotta tehtävät toiminnot suuntautuvat oikeaan kohteeseen. 

(Modig & Åhlström 2013, 19.) 

Ihmisten ollessa virtausyksiköitä, on erityisen tärkeää ymmärtää välittömän ja välillisen 

tarpeen ero. Välittömällä tarpeella tarkoitetaan usein konkreettista tulosta ja välillisellä 

tarpeella itse kokemusta. Virtausyksiköiden ollessa ihmisiä, pitää huomioida välitön, että 

välillinen tarve, vaikkakin välitöntä tarvetta painotetaan. Esimerkkinä käytetään ensihoi-

toa. Ensihoito painottaa ymmärrettävästi välitöntä tarvetta, kun taas lääkärin ilmoittaessa 

potilaalleen syöpädiagnoosia, tulee painotukseen välillinen tarve. (Modig & Åhlström 

2013, 24.) 

Lean on ajattelumalli, jonka kautta toimintaa kehitetään hukkaa vähentämällä asiakkai-

den tyytyväisyyden lisäämiseksi. Hukka on työtä ja / tai toimintaa, joka ei anna asiak-

kaalle minkäänlaista arvoa. Lean määrittää hukaksi ylituotannon, odottelun, tarpeetto-

man kuljettamisen, ylikäsittelyn, tarpeettomat varastot, tarpeettoman liikkeen, virheelliset 

tuotteet sekä taitojen tai luovuuden käyttämättä jättämisen. (Petersson ym. 2018, 21, 31-

34; Sanila 2017, 81-87) Hukkien suunnitelmallinen poistaminen tehostaa työn laatua ja 

lisää sen tuottavuutta, joten asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi tulee olla selvillä, mitkä 

asiat edistävät asiakkaan tarpeiden toteutumista ja mitkä tuottavat hukkaa. (Girón 

Blanco & Dederichs 2018, 6; Kouri 2010, 10.) Lean pyrkii tekemään vähemmällä enem-

män, käyttämällä vähemmän aikaa sekä ponnisteluja, kuitenkin tarjoamalla asiakkaille 

juuri sitä, mitä he haluavat (Womack & Jones 2003, 15). 

Lean on toimintastrategia, ennen kaikkea strategia tavoitteen saavuttamiseksi, jota to-

teutetaan arvojen, periaatteiden, menetelmien ja työkalujen avulla. Jotta lean-työ voi on-

nistua, tulee organisaatiossa työskentelevien ymmärtää ja hallita näiden vaikutus toi-

siinsa. (Petersson ym. 2018, 35.) Vaihtoehtoja lean toimintastrategian toteuttamiseen on 

monia eri keinoja. Kun muutos on abstrakti, korostuu siinä arvojen yhdenmukaistaminen 

ja periaatteiden soveltaminen. Muutoksen ollessa konkreettinen, painottuu siinä mene-

telmien ja työkalujen toteuttaminen. On siis huomioitava, miten asiat liittyvät toisiinsa. 

(Modig & Åhlström 2013, 141).  
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3.4 Lean hyvinvointipalveluissa 

Lean on ottanut jalansijaa viimeisten vuosikymmenten aikana myös julkiselta sektorilta. 

Lean-menetelmän arvioidaan olleen tai olevan käytössä jopa 70 % suomalaisista sairaa-

loista. (Hirvonen 2019.) Käytettäessä lean-menetelmää terveydenhuollossa, asiakkaana 

on potilas. Tavoitetila terveydenhuollossa on systemaattinen laadun parantaminen, jotta 

tarpeettomat vaiheet eivät pysäytä potilaan hoitopolkua. Keskitytään siis asiakaskoke-

muksen tehostamiseen resurssien käytön parantamisen sijasta. (Andersson ym. 2020; 

Suneja & Suneja 2017, 192.)  

Leanin keskeiset aiheet ja näkökulmat hyvinvointipalveluissa ovat laadun parantaminen, 

hukan vähentäminen, virtaus ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet (Andersson ym. 

2020). Lean pyrkii tuottamaan arvoa tuhoamalla kaiken ylimääräisen eli hukan. On tie-

dettävä täsmälleen tuotteen tai palvelun arvo sekä mikä on hukkaa. Arvon ja tehokkuu-

den määrittelyssä varsinkin julkisissa palveluissa voi esiintyä vaikeuksia, jos palvelun 

onnistumista peilataan asiakkuuden suureen tai pieneen määrään tai näkökulmavalinta 

koskettaa arviointiperusteita eli arvioidaanko kustannustehokkuutta tai asiakkaan koke-

musta. Esimerkiksi leanin soveltaminen lastensuojelu- tai päihdetyön palveluprosessei-

hin voi olla ongelmallista. (Tammelin, Anttila & Mänttäri-van der Kuip 2016.) 

Leania on yksinkertaisempi soveltaa teollisuuden alalla, koska virtausyksikköinä toimivat 

esineet tai tavarat. On nostettu esiin, että leanin poisvienti autotehtaista julkiselle sekto-

rille saattaa aiheuttaa huomion kiinnittämisen täysin vääriin asioihin. Niitä voivat olla ym-

märrettävät työkalut ja nopeasti läpivietävät parannukset. Tämä saattaa aiheuttaa vää-

ränlaisen kulttuurimuutoksen ja kehittymisen. (Hirvonen 2019.) Leanin tutkimista erityi-

sesti hyvinvointipalveluissa tulee lisätä, jotta sen käytettävyydestä saadaan enemmän 

tietoa. Tällä hetkellä leanin tutkiminen julkisten palvelujen uusien käyttäjien näkökul-

masta on vähäistä (Andersson ym. 2020). 

3.5 Aikaisempia tutkimuksia 

Juka ja Ukonaho (2015) ovat opinnäytetyössään tutkineet utajärveläisten nuorten oma-

kohtaisia kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Tutkimuk-

sessa on nuoria haastattelemalla hankittu kokemustietoa toiminnoista. Nuorten haastat-

teluista käy ilmi, että etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta olivat tukeneet nuoria 
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hyvin kokonaisvaltaisesti ja tukea sekä ohjausta on saanut tarvittaviin asioihin ja tilantei-

siin. Tukea oli annettu koulutus- ja työllistymisasioihin kuten myös taloudellisten asioiden 

selvittämiseen. Tuen määrä oli kuitenkin koettu joissakin määrin hieman liialliseksi, mikä 

oli saanut vastaajat tuntemaan omatoimisuudessaan puutteita. Selvitettäessä nuorten 

omaa toimintaa palveluissa, näyttäytyi se isossa roolissa. Oma toiminta linkitettiin suo-

raan toiminnassa olemiseen sekä oman tulevaisuuden jatkuvuuteen esimerkiksi koulu-

tus- ja työllistymisasioissa. Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan nähtiin vai-

kuttaneen positiivisesti koulutus- ja työllisyysasioihin, oikeanlaisten palveluiden piiriin 

pääsyssä sekä elämänhallinnallisten voimavarojen lisääntymisessä. 

Ojanperä (2016) on tutkimuksessaan perehtynyt työpajatoiminnan vaikuttavuuteen syr-

jäytymisen ehkäisyssä sosiaalisen vahvistamisen keinoja hyödyntäen. Tutkimusaineisto 

kerättiin nuorilta avoimen kyselylomakkeen sekä teemahaastattelun avulla. Tutkimuk-

sesta selviää, että nuorten elämänhallinta oli hankaloitunut ja mielenterveydelliset tekijät 

olivat ongelmallisia ennen pajajakson aloittamista. Pajajakson aikana tärkeiksi ja nuoren 

tilannetta edesauttaviksi toiminnoiksi koettiin läsnäolon ja keskustelujen lisäksi ohjaava 

työvalmennus. Nuoret toivoivat pajajakson jälkeen koulutukseen pääsyä sekä työllisty-

mistä. Tutkimuksessa työpajatoiminta koetaan todella tärkeäksi ja positiiviseksi asiaksi 

nuorten elämässä.  

Henriksson (2015) on pro gradu- tutkielmassaan tutkinut etsivän nuorisotyön asiakkai-

den sekä yhteistyökumppaneiden kokemusten avulla vastaako Lempäälän etsivä nuori-

sotyö kohderyhmänä olevien asiakkaiden tarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin asiakkailta 

sekä yhteistyötahoilta verkkokyselyiden sekä teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuk-

sesta käy ilmi, että etsivä nuorisotyö nähdään niin asiakkaille kuin yhteistyötahoille mer-

kityksellisenä ja tärkeänä toimintana. Tärkeänä toiminnassa nähtiin mahdollisuus luoda 

nuoreen luottamuksellinen, voimaannuttava ja tukeva suhde, jonka avulla nuoren oli 

mahdollista pohtia omaa tulevaisuuttaan ilman painostavaa asetelmaa sekä kasvattaa 

omaa toimijuuttaan läsnä olevan, motivoivan ja osaavan aikuisen kanssa. Toiminnassa 

tärkeänä pidettiin tapaa kohdata ja nähdä nuori. Työntekijöiden hyvä tavoitettavuus nos-

tettiin tärkeään rooliin tutkimuksessa. Etsivän nuorisotyön ja nuoren suhde koettiin posi-

tiivisena ja nuorta tukevana muiden toimijoiden silmissä. 

Herskoi (2019) on opinnäytetyössään tutkinut, miten lean-menetelmän avulla tapaamis-

paikan asiakasprosessin yhtenäistäminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen onnis-

tuu. Tutkimuksessa kuvattiin asiakasprosessin nykytila asiakaslähtöisesti ja prosessi va-

kioitiin tavoitetilaksi hyödyntäen arvovirtaprosessia (VSM). Tutkimuksessa ratkottiin 
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asiakasprosessin pienet haasteet, suurimmat nostettiin kehittämiskohteiksi sekä asetet-

tiin tavoitteita. Asiakkaiden palautteet huomioitiin tutkimuksessa ja niiden pohjalta toimin-

taa kehitetiin asiakasystävällisemmäksi. A3-menetelmä jäi tutkimuksen mukaan elä-

mään jatkuvan kehittämisen muodossa. Tutkimuksen perusteella voidaan lean-menetel-

mien VSM sekä A3 avulla todeta asiakasprosessin kehittämisen onnistuvan hyvin.  

Kauppisen (2019) opinnäytetyö perehtyy asiakaskyselyiden ja henkilöstön osallistumi-

sen avulla asiakasprosessin kehittämiseen. Kehittämisessä hyödynnettiin lean-työkalua. 

Asiakkaan näkökulma nostettiin kehittämistyön keskiöön ja sen pohjalta kehitettiin asia-

kastyötä. Asiakastyön parantamiseen kehitettiin palvelunumero, jonka kautta asiakkai-

den asiakaspolkua pyrittiin parantamaan ja tehostamaan. Sähköinen asiointiopas kehi-

tettiin helpottamaan ja nopeuttamaan asiakkaiden pääsyä oikealle henkilölle ja sen 

avulla työprosessit tehostuivat. Opinnäytetyössä asiakkaiden kuuleminen nousi tärkeään 

rooliin, koska palvelujen kehittäminen asiakasystävällisemmäksi vaati käyttäjäkokemuk-

sen. 

Kuurre (2010) on tutkinut tutkimuksessaan työpajatoiminnan vaikuttavuutta. Tutkimus on 

toteutettu osana PAJAVERKKO-projektia vuosina 2008-2010 Helsingin yliopiston Kou-

lutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoimana. Tutkimukseen on osallistunut Hel-

sinki, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Nurmijärvi ja Porvoo. Tutkimuksen tavoitteena oli sel-

vittää työpajojen aseman muutosta nuorten hyvinvointipalvelujärjestelmän kokonaisuu-

dessa sekä miten työskentely tulee muuttumaan työpajatoiminnassa huomioiden nuor-

ten tilanteiden muutokset. Tavoitteena oli saada selville myös tutkimustiedon hyödyntä-

minen ja tiedon tehokkaampi käyttö sekä projektin vaikuttavuuden arviointi. Kyselyn 

avulla kerättiin tietoa toiminnasta, työntekijöistä pajoilla, merkityksistä nuorille sekä hei-

dän vanhemmilleen. Työpajatoiminnan yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisääntyi ja oh-

jaajien kyky nuoren kokonaisvaltaiseen huomioimiseen lisääntyi ja vahvistui työmuotona. 

Vuoropuhelu nuorten, yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa lisääntyi projektin 

aikana. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi levisi koko työpajakentälle. 
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4 NUORILLE SUUNNATUN KYSELYN TULOKSET 

4.1 Kyselyn toteutus 

Tavoitteenani oli nuorille suunnatun kyselyn kautta selvittää, miten etsivä nuorisotyö ja 

nuorten työpajatoiminta olisi parempaa, tehokkaampaa ja miten työskentelystä saisi 

poistettua turhuudet eli hukat, jotka eivät tuota nuorelle hyötyä. Toteutin etsivän nuoriso-

työn ja nuorten työpajatoiminnan asiakkaille internetkyselyn, koska sen voidaan uskoa 

olevan kohderyhmälle ominaisin tapa vastata kyselyyn tietokoneiden helppouden vuoksi 

(Valli 2018, 101-102).  

Kysely toteutettiin mentimeter-kyselytyökalun avulla. Mentimeter-kyselytyökalu on ylei-

sesti käytössä Salon nuorisopalveluissa, joten kyselyn käyttö tuntui loogiselta valinnalta. 

Koin kyselyä tehdessä ideaalisimmaksi tilanteeksi sekoittaa kyselyyn sekä laadullisia 

että määrällisiä kysymyksiä, jotta nuorten vastausprosentti olisi mahdollisimman suuri, 

vaikkakin avointen kysymysten avulla projektipäällikkö voi saada sellaista tietoa, mitä 

suljetut kysymykset eivät tuottaisi (Vehkalahti 2014, 25). Internetkysely osoittautui hy-

väksi aineistonkeruutavaksi myös siksi, koska vastaajia oli suuri määrä eivätkä kaikki 

vastaajat olleet samassa ympäristössä (Vilkka 2007, 28). Internetkysely lähestymista-

pana tuntui hyvältä, koska halusin mahdollistaa nuorille kyselyyn vastaamisen ilman 

omaa läsnäoloani. Kyselyyn nuori pystyi vastaamaan joko omalla älypuhelimella tai tie-

tokoneella.  

Ennen kyselyn ja saatekirjeen virallista käyttöönottoa sekä etsivän nuorisotyön ja nuor-

ten työpajatoiminnan nuori testasi kyselyn vastaamalla siihen. Pyysin myös mentorin, 

projektityöryhmän sekä Salon kaupungin kehityspäällikön mielipidettä kyselystä ja saa-

tekirjeestä. Nuorten, projektityöryhmän sekä kehityspäällikön mielipiteiden ja korjauseh-

dotusten perusteella tehtiin kyselyyn ja saatekirjeeseen muutoksia. Näin kyselystä ja 

saatekirjeestä saatiin selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Korjausehdotusten jälkeen kysely 

ja saatekirje otettiin käyttöön. 

Kyselyyn vastaamisessa ainoana kriteerinä oli etsivän nuorisotyön ja / tai nuorten työpa-

jatoiminnan asiakkuus. Nuoret saivat itse päättää, halusivatko osallistua vastaamiseen. 

Jokaiselle tarjottiin mahdollisuus tutustua saatekirjeeseen, jossa kerrottiin, miksi kysely 

toteutetaan, ketä sen toteuttaa ja miten se toteutetaan. Saatekirjeestä kävi myös ilmi, 

mitä saaduilla vastauksilla tehdään sekä tietojen käsittelyn luottamuksellisuus. 
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Kysely toteutettiin kesä- ja heinäkuun 2020 aikana. Kysely alkoi taustatietokysymyksillä 

ja jatkui monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymyksiin vastausasteikoksi valikoitui li-

kertin viisiportainen asteikko, jonka vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jok-

seenkin samaa mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Likertin 

asteikko on erinomainen mielipideväittämissä (Vilkka 2007, 46). Kyselyn alussa selvitet-

tiin myös avoimella kysymyksellä, minkälaista ennakkotietoa nuori oli saanut etsivästä 

nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta osallistuessaan ensimmäistä kertaa pal-

veluun. Nuoria ohjeistettiin vastaamaan sen palvelun kysymyksiin, jossa on tällä hetkellä 

tai mikäli nuori on tai on ollut molempien palvelujen asiakkaana, vastaisi hän molempia 

palveluja koskeviin kysymyksiin. Kysymykset etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työ-

pajatoiminnasta olivat keskenään identtiset. 

Aloitin kyselyn vastausten purkamisen heinäkuussa 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 35 

nuorta. Vastanneista miehiä oli 13 (37 %), naisia 21 (60 %) ja yksi ei halunnut kertoa 

omaa sukupuoltaan (3 %). Vastanneiden iän keskiarvo oli 20,9 vuotta. Kyselyn asiak-

kuudet jakaantuivat seuraavasti: etsivän nuorisotyön asiakkaana vastanneista oli kah-

deksan nuorta (23 %), nuorten työpajatoiminnan asiakkaana 18 nuorta (51 %) ja molem-

pien palvelujen asiakkaana yhteensä yhdeksän nuorta (26 %). 

Monivalintakysymykset esitän pylväsdiagrammien avulla. Kuviot ovat hyvä esitystapa 

silloin, kun tutkija haluaa antaa visuaalisesti havainnollisen kuvan tuloksista (Vilkka 

2007, 138). Avoimet kysymykset olen analysoinut teemoittelun avulla. Teemoittelu on 

laadullisen aineiston pilkkomista erilaisten aihepiirien mukaan. Kun aineisto on luokiteltu 

alustavasti, etsitään varsinaiset teemat. On mahdollista kuvailla teemojen sisältöä ai-

neiston alkuperäisillä sanatarkoilla lainauksilla eli sitaateilla. (KAMK 2020). Kyselyssä 

avointen kysymysten vastaukset kirjasin sanatarkasti ja etsin niistä samankaltaisuuksia 

eli teemoja. Muodostin vastauksista yhteensä neljä pääteemaa, joiden alle nousi yhdestä 

kahteen alateemaa. Käyn seuraavassa luvussa läpi nuorten monivalintakysymysten kes-

keisimpiä tuloksia pylväsdiagrammien muodossa.  

4.2 Nuorille suunnatun kyselyn keskeisimmät havainnot 

Kysely osoittaa, että etsivä nuorisotyö koetaan hyödylliseksi toiminnaksi (n=31). Yli puo-

let (52 %) vastaajista kokevat toiminnan olevan itselle hyödyllistä. Avoimet vastaukset 

osoittavat toiminnan olevan merkityksellistä ja sen kautta nuori on saanut apua eri elä-

män osa-alueille.  
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Etsivä nuorisotyö on nuorten vastausten pohjalta hyödyllistä, koska se on auttanut sel-

ventämään talousasioita ja kouluhakuja. Apua nuoret ovat saaneet asioiden hoitamiseen 

kuten eri virastoissa asioimiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Monivalintakysymysten vastauksia etsivästä nuorisotyöstä (n=31). 
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Nuoret kokivat myös nuorten työpajatoiminnassa olevan hyödyllistä toimintaa (n= 28). 

Yli puolet vastaajista (54 %) pitivät toimintaa itselleen hyödyllisenä. Avoimet vastaukset 

osoittavat, että nuorten työpajatoiminta on auttanut heitä muun muassa talousasioissa, 

saamaan mielekästä tekemistä päiviin sekä vakiinnutettua päivärytmiä. Nuorten työpa-

jatoiminta toimii nuorille syynä lähteä kotoa aamuisin liikkeelle tarjoamalla suurimmalle 

osalle työpajanuorista mielekästä tekemistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Monivalintakysymysten vastauksia nuorten työpajatoiminnasta (n=28). 
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Nuorten monivalintakysymysten perusteella etsivän nuorisotyön toiminnan parantami-

nen jakoi mielipiteitä (n=29). Suurin osa vastaajista (38 %) ei kuitenkaan osannut sanoa, 

tulisiko toimintaa parantaa, kun taas 24 % vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä toi-

minnan parantamisen suhteen. Avoimet vastaukset antavat hyvin paljon selityksiä moni-

valintakysymysten vastauksiin.  

Avointen kysymysten mukaan nuoret toivoivat parannusta esimerkiksi tekemiseen sekä 

yksilölliseen työskentelyyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Monivalintakysymysten vastauksia etsivästä nuorisotyöstä (n=29). 
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Myös nuorten työpajatoiminnan toiminnan parantamisessa on nähtävissä mielipide-eroja 

nuorten vastauksien perusteella (n=24). Suurin osa vastaajista (29 %) ei osannut sanoa, 

tulisiko toimintaa parantaa, kun taas 29 % vastaajista koki, että toimintaa ei ehkä täysin 

tarvitsisi parantaa. 4 % koki, että toimintaa tulisi parantaa.  

Nuoret kertoivat avoimissa vastauksissaan toivovansa parannusta tekemisen laatuun 

sekä työtehtävien sisältöön. Parannusta toivottiin myös työntekijöiden läsnäoloon sekä 

kahdenkeskisten keskustelujen lisäämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Monivalintakysymysten vastauksia nuorten työpajatoiminnasta (n=24). 

Monivalinta- sekä avoimet kysymykset täydentävät toisiaan. Avoimissa kysymyksissä 

näkyy selkeästi monivalintakysymysten vastaukset. Toiminnan parantaminen jakoi sel-

västi mielipiteitä niin etsivässä nuorisotyössä kuin nuorten työpajatoiminnassa. Paran-

nusehdotukset koostuivat kummassakin palvelussa hyvin samanlaisista toiminnoista.  

Myös toiminnan hyödyllisyys nähtiin sekä etsivässä nuorisotyössä että nuorten työpaja-

toiminnassa hyvin positiivisena. Molemmat palvelut koetaan nuorten keskuudessa hyö-

dyllisiksi ja niitä arvostetaan. Nuoret ovat saaneet apua vaikeisiin elämäntilanteisiin sekä 

rinnalleen henkilön, jolla on aikaa kuunnella ja tehdä nuori näkyväksi. Vaikka molemmat 

palvelut tarvitsevat nuorten vastauksien perusteella kehittämistä, koetaan palvelut pää-

sääntöisesti toimiviksi ja omaa tilannetta edesauttavaksi. 
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4.2.1 Ennakkotieto etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta 

Nuoret olivat saaneet etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta suhteel-

lisen hyvin ennakkotietoa. Pieni osa vastaajista koki, ettei ollut saanut minkäänlaista en-

nakkotietoa kummastakaan palvelusta. Nuorten vastauksissa TE-palvelut, sosiaalitoimi 

sekä terveyspalvelut olivat eniten tietoisia etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpaja-

toiminnasta. Yhteistyötahot olivat kertoneet palveluiden olemassaolosta, olleet nuoren 

kanssa yhteydessä palveluihin, menneet nuoren mukaan tutustumaan tai kertoneet pal-

veluista tai antaneet nuoren itse olla yhteydessä. Annettu ennakkotieto vaihteli hyvin pal-

jon yhteistyötahojen kesken. 

Nuoret kertoivat vastauksissa, että nuorten työpajatoiminnassa järjestettävässä tutustu-

mistunnissa on saanut eniten tietoa työpajatoiminnasta. Nuorten työpajatoiminnan tutus-

tumistunti on joka viikko tiistaisin klo 9-10, johon voi osallistua ilman ajanvarausta ja tulla 

saattajan kanssa. Tutustumistunti ei velvoita nuorta osallistumaan toimintaan. Tutustu-

mistunnilla nuorelle esitellään kaikki työpajat ja kerrotaan työpajatoiminnan periaatteista. 

Nuoren halutessa osallistua toimintaan, varataan hänelle aika yksilövalmentajalta jatko-

selvittelyjä varten.  

Etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta on kiitettävästi tietoa yhteistyö-

tahoilla. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta tekee jatkuvasti työtä sen eteen, 

että yhteistyötahot sekä palveluja tarvitsevat nuoret löytäisivät palveluiden piiriin. Yhteis-

työtahoille tietouden lisääminen nuorisopalveluista on erittäin tärkeää ja kannattavaa, 

jotta nuoret saisivat tarvittavat palvelut. Yhteistyön tiivistämistä eri palveluiden välillä tu-

lee lisätä.  
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5 KEHITTÄMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA 

5.1 Kehittämisen toteuttaminen lean-menetelmää hyödyntäen 

Nuorten kyselytuloksien pohjalta toteutimme etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpaja-

toiminnan henkilökunnan kanssa kehittämisen lean-menetelmän avulla. Kehittämis- eli 

leanauskertoja kertyi yhteensä kolme ja ne olivat pituudeltaan noin tunnin mittaisia. 

Aluksi projektipäällikkö esitteli kehittämisprojektin sekä kertoi lean-menetelmästä. Seu-

raavaksi aloitettiin nuorten kyselyjen pohjalta syntyneiden parannusehdotusten työstä-

minen lean-menetelmän mukaisesti. Keskiössä työskentelyssä olivat hukan minimoimi-

nen sekä nuorten asiakaspolkujen sujuvoittaminen eli läpimenoaikojen minimoiminen. 

Havainnollistan seuraavassa kuviossa nuorten asiakaspolkujen kehittämistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Nuorten asiakaspolkujen kehittäminen. 
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Projektipäällikkö esitteli nuorten esiin nostamat ongelmat palveluissa ja laittoi ne post-it 

lapuille kaikkien nähtäville. Seuraavaksi työryhmä pohti lean-menetelmää hyödyntäen, 

minkälaisilla muutoksilla ongelma (hukka) voidaan poistaa nuorten asiakaspolusta sekä 

miten asiakaspolun saisi ”virtaamaan” paremmin toimintojen läpi. Mikäli ratkaisut vaati-

sivat jonkin muun tahon resurssia, kirjattiin post-it lapulle tahon nimi, esimerkiksi ratkaisu 

vaatii esimiehen tai rahoittajan ottamista päätöksentekoon mukaan. Valmiit ratkaisueh-

dotukset kirjattiin post-it lapuille ja liimattiin seinälle.  

Käydyt keskustelut työryhmän kanssa olivat antoisia ja ratkaisukeskeisiä. Fokus oli kaik-

kien tapaamiskertojen aikana nuorissa ja heidän asiakaspolkujen parantamisessa. Kes-

kusteluissa pyrittiin molempien palvelujen tehostamiseen sekä yhteistyön lisäämisen 

nuoren edun mukaisesti. 

Keskeisimmät teemat nuorten vastauksissa jakaantuivat neljään kategoriaan ja niiden 

alateemoihin, jotka olivat parannusehdotukset; yksilötyö ja tekeminen, turha/tarpeeton 

toiminta, toiminnan hyödyllisyys; toiminnan sisällön laatu sekä onnistuminen toimin-

nassa; elämänhallinnan parantuminen ja toiminnan mielekkyys. En eritellyt etsivän nuo-

risotyön ja nuorten työpajatoiminnan avoimia vastauksia toisistaan nuorten anonymitee-

tin säilyttämiseksi. Myös esitetyt teemat esiintyivät sekä etsivän nuorisotyön että nuorten 

työpajatoiminnan nuorten vastauksissa sekä nuorella on mahdollisuus olla samanaikai-

sesti molempien palvelujen käyttäjä, joten tulosten läpikäynti erittelemättä on perustel-

tua. 

5.2 Toiminnan parannusehdotukset 

Nuoret toivat vastauksissaan esiin parannusehdotuksia sekä etsivään nuorisotyöhön 

että nuorten työpajatoimintaan. Parannusehdotukset kilpistyivät yksilötyön ja tekemisen 

äärelle. Nuoret toivoivat työntekijältä enemmän yksilöllistä ohjausta ja toimintaa. Yksilö-

työ nähtiin myös yksilöohjauksena toiminnassa. 

”Enemmän yksilötoimintaa.” 

”Tekemistä voisi olla ohjeistettu enemmän, ohjaajat enemmän läsnä käsitöiden te-

ossa.” 

Nuoret nostivat esiin yksilökeskustelujen tärkeyden. Niitä toivottiin olevan vieläkin enem-

män. 
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”Ehkä mahdollista olla useammin.” 

”Enemmän keskusteluja.” 

Yksi nuorista piti tärkeänä työntekijöiden esillä oloa. Työntekijöiden toivottiin olevan nä-

kyvillä, jotta nuorten tavoittaminen olisi helpompaa sekä työntekijöiden että nuorten nä-

kökulmista. 

Nuoret kokivat, että myös tekemistä etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoimin-

nassa tulisi parantaa. Esiin nousi tekemisen tärkeys, jotta nuori ei kokisi olevansa tyhjän 

panttina toiminnassa. Tauot koettiin oman jaksamisen kannalta tärkeinä asioina, mutta 

tekemistä toivottiin olevan riittävästi. 

”Päivissä on paljon tyhjää, joka on osittain hieman turhauttavaa, koska tuntuu, että 

on hyödytön kun ei tee mitään, mutta samalla tauot, joita päivien aikana tämän 

takia tulee, tekee hyvää ja auttaa tekemään tehtävät paremmin voimin.” 

Osa nuorista piti tärkeänä, että toiminnoissa olisi tulevaisuuden asioihin liittyvää toimin-

taa. Toiminnan toivottiin tukevan työhön ja kouluun liittyvissä asioissa sekä ajankohtais-

ten asioiden läpikäymistä yhdessä toivottiin olevan enemmän. 

”Enemmän kouluun/työhön valmistavaa toimintaa. Dokumentteja yms. ja voisi olla 

enemmän.” 

Yksi nuorista toivoi ryhmätoimintaan pääsyn olevan helpompaa. Ryhmätoiminnan ol-

lessa vain Nuorisokeskus Steissillä, kauempana asuvat nuoret jäävät siitä paitsi, jos jul-

kisen liikenteen aikataulut eivät sovi ryhmätoiminnan aikatauluihin tai mikäli nuorella ei 

ole ajokorttia. 

5.2.1 Parannusehdotusten leanaus 

Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan henkilökunta oli yksimielisiä siitä, 

että mahdollistetaan nuorille enemmän yksilökeskusteluja. Ryhmä puhui myös yksilö-

keskustelujen näkyvyydestä ja ”mainostamisesta”; nuorelle tiedotetaan useasti yksilö-

keskustelujen mahdollisuudesta ja tarjotaan aikoja. Keskusteluissa painottui myös toi-

minnassa aloittavien nuorten tekeminen tietoiseksi, että palvelussa on mahdollista myös 

yksilökeskusteluihin. Ryhmä puhui myös nuoren hoitovastuun pysymisestä esimerkiksi 

nuorisopsykiatrisella poliklinikalla ja tämän esiin tuominen myös nuorelle on erityisen 
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tärkeää, jotta päällekkäisyyttä vältetään ja nuoren hoidollisesta puolesta vastaa siihen 

koulutettu henkilökunta. 

Keskusteluun nousi myös nuoren mahdollisuus jatkaa yksilökeskusteluja sen työntekijän 

kanssa, kenen kanssa syvin luottamussuhde on rakentunut. Etsivä nuorisotyö ja nuorten 

työpajatoiminta ovat sijainniltaan samassa rakennuksessa, mikä mahdollistaa erittäin tii-

viin yhteistyön. Nuorilla on mahdollisuus tavata työpajalla ollessaan etsivää nuorisotyön-

tekijää hänen niin halutessaan, vaikka ajatuksena on ollut, että etsivästä siirryttäessä 

työpajalle hoidetaan nuoren asiat työpajatoiminnassa päällekkäisyyden välttämiseksi. 

Keskustelua käytiin siitä, mikä olisi nuoren edun mukaista ja palvelisi nuoren tilannetta 

parhaiten eli mikä tuottaisi eniten arvoa nuorelle. Työntekijät olivat sitä mieltä, että mah-

dollistetaan nuorelle keskusteluun jatkumo tutun työntekijän kanssa, mutta pyritään kriit-

tisimmän keskustelutarpeen laantuessa saattaen siirtää nuori siihen palveluun, jossa on 

osallistuneena.  

Ryhmä kaipasi yhteisiä pelisääntöjä nuoren asioissa, jotta päällekkäistyöltä voidaan vält-

tyä ja että tieto kulkisi oikeanlaisena työntekijältä toiselle. Ryhmä painotti selkeyttä ja 

vuorovaikuttamista palvelujen välillä, jotta yhteistyö ja tiedonkulku olisi saumatonta. 

Yksilökeskustelut nostivat ryhmän aiheeksi myös yhtenäisen nuoren suunnitelman. Työ-

pajatoiminta tekee nuorelle kuntoutussuunnitelman, jonka pohjalta nuoren pajajaksoa 

viedään eteenpäin. Ryhmä koki, että etsivät ja nuorten työpajojen yksilövalmentajat voi-

sivat tehdä yhdessä nuoren kanssa suunnitelman nuoren ollessa siirtymässä etsivästä 

pajatoimintaan. Tämä mahdollistaisi tehtyjen suunnitelmien huomioonottamisen pajalla 

sekä konkretisoisi nuorelle eteenpäin siirtymisen. 

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta käyttävät omia asiakastietojärjestelmiä. 

Ryhmä toi esiin mahdollisuuden yhteiseen asiakastietojärjestelmään. Yhteinen asiakas-

tietojärjestelmä koettiin keskustelussa hyvänä asiana, koska silloin molempien palvelu-

jen työntekijöiden olisi mahdollista tarvittaessa seurata nuoren tilannetta ja päällekkäis-

työtä olisi helppo minimoida. Yhteisen asiakastietojärjestelmän avulla nuoren ei tarvitsisi 

kertoa tarinaansa useasti eri työntekijöille. Yhteinen asiakastietojärjestelmä vaatinee esi-

miestason päätösvaltaa. 

Ryhmä kävi keskustelua nuorten fyysisen ja henkisen kunnon huomioimisen tekemi-

sessä. On pystyttävä tarjoamaan parempikuntoiselle vaativampaa tekemistä, mutta huo-

mioida tekemisessä myös heikompikuntoinen nuori. Puhe kääntyi nuorten 
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osallistamiseen vieläkin enemmän tehtävien suunnittelussa. Ryhmä koki, että vaikka 

nuoria osallistetaan jo nyt tekemisen suunnitteluun, voisi se olla entistä osallistavampaa. 

Ryhmä pohti viikkosuunnitelmien tekoa tyhjän ajan ruokkoamiseksi toiminnasta. Pohdin-

taa aiheutti kuitenkin muutokset, esim. tilaustyö tai valmentajan ja / tai nuoren sairaus-

loma. Viikkosuunnitelma mahdollistaisi esimerkiksi tulevien työtehtävien markkinoinnin, 

joka koettiin ryhmän mukaan olevan valmentajan tärkeimpiä tehtäviä. Esiin nousi oman 

asenteen tärkeys tehtäviä annettaessa. 

Esimiehen suuntaan ryhmä nosti palvelujen vähyyden kaupungissa. Ryhmä koki, että 

nimenomaan matalan kynnyksen palvelua tarvitaan nuorille enemmän. Ryhmä piti tär-

keänä, että nuori ja palvelu kohtaavat, jotta nuori saisi omaan tilanteeseen oikeanlaista 

palvelua.  

5.3 Turha / tarpeeton toiminta 

Nuoret kokivat kyselyn mukaan turhaksi ja tarpeettomaksi toiminnaksi tietynlaiset tehtä-

vät, joita kutsuttiin ”täytetehtäviksi”. Esiin nousi myös tyhjä aika, jolloin ei ollut työtehtäviä 

ja oltiin tekemättä mitään. Osa nuorista koki, että jotkin tehtävät olivat vain nopeasti kek-

sittyä tekemistä, koska muuta ei ollut. 

”Liiallinen luppoaika, jolloin vaan istuskellaan ja ollaan puhelimella. Tehtävät, 

jotka lietsovat negatiivisuutta, kuten että pitää kirjoittaa paperille mikä ärsyttää.” 

 

Yksi nuori oli sitä miltä, että tehtävät ovat tarkoituksenmukaisia ja tärkeitä, vaikka toi-

minnassa on selvästi täytetehtäviä. 

 
”En koe, että pajoilla olisi tullut juurikaan vastaan turhaa tai tarpeetonta toimintaa, 

koska kaikki toiminta on kuitenkin tarpeellista jollain tasolla, mutta jos jotain pitää 

mainita niin esim. erinäiset täytetehtävät kuten palapelit tai leffat.” 

 

Osa nuorista nimesi palapelit, elokuvat, askartelun ja hamahelmien teon itselle turhaksi 

ja tarpeettomaksi toiminnaksi. Yksi nuorista nimesi valmentajien keksimän tekemisen 

turhaksi, koska koki ettei kukaan nuorista ole halukas niitä tekemään. 
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5.3.1 Turhan / tarpeettoman toiminnan leanaus 

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilökunta piti erittäin tärkeänä saada 

nuorilta palautetta, jotta tekeminen palveluissa kohtaisi nuoren tarpeet. Ryhmä mietti pa-

lautteenottoa myös ohi palautejärjestelmän, jotta nuoret saisivat antaa palautetta use-

ammin.  

Toiminnan suunnittelulle ryhmä päätti antaa lisää aikaa ja arvoa. Esiin nousi tekemisen 

teemoittelu sekä nuorille suunnattujen jatkuvien projektien hyödyntäminen. Erityisen tär-

keänä ryhmä piti tyhjän ajan poistamista toiminnasta, jotta toiminta olisi lean-ajattelun 

mukaisesti arvoa tuottavaa ja virtaustehokasta.  

Ryhmä pohti myös nuorten työpajatoiminnan sisällä siirtymisen tärkeyttä. Ohjaustilan-

teessa on huomioitava nuorten mahdollisuus siirtyä matalalla kynnyksellä työpajalta toi-

selle erityisesti silloin kun se nähdään edistävän nuoren tilannetta ja tuovan nuorelle li-

säarvoa. Keskustelussa painottui miellyttävän tekemisen mahdollistaminen jokaiselle 

nuorelle. Jokainen nuori on oma ainutlaatuinen yksilönsä omine mielenkiinnon kohtei-

neen ja tarpeineen, joten sen seikan hyväksyminen valmennustiimeissä, ettei aina voi 

tyydyttää jokaisen toiveita täydellisesti koettiin tärkeänä myös työntekijän oman jaksami-

sen kannalta. 

Keskustelua herätti myös katsominen tekemisen taakse-ajattelu. Tärkeää on kertoa, 

miksi jotain tehtävää tehdään, vaikka se olisi nuoresta todella turhaa ja jopa älytöntä. 

Yhdessä tekeminen voi luoda ystävyyssuhteita ja nuori voi saada hetkeksi ajatukset pois 

ikävistä tapahtumista. Tässä ryhmä näki jälleen valmentajan asenteen olevan avainase-

massa. 

5.4 Toiminnan hyödyllisyys 

Nuoret pitivät erityisen tärkeänä työntekijöiden tapaa työskennellä. Mainintaa nuorten 

vastauksissa oli erityisesti tavassa kohdata nuori ja toimia ohjaustilanteissa. Nuoret ko-

kivat tarvetta näkyväksi ja kuulluksi tulemiselle. Yksi nuorista koki tarvetta työntekijän 

läsnäololle. 

”Olla vain olemassa.” 
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Toinen nuori toivoi työntekijän olevan vieläkin enemmän kiinnostunut hänen asioistaan 

ja sovittujen asioiden toteutumisesta. 

”Aktiivisesti auttamassa, esimerkiksi kysellä aina välillä että miten asiat mistä on 
keskusteltu tai tehty ovat menneet.” 

 

Toiminnan sisällön laadussa toivottiin nuorten vastauksien perusteella työntekijöiden 

empaattisuutta ja tapaa toimia nuorten kanssa. Tärkeänä nuoret pitivät työntekijöiden 

asennetta ja roolia, minkä kautta työtehtävien tekeminen oli mielekästä. Se, miten työn-

tekijä toimii työtehtävissä ja nuorten parissa, vaikutti nuorten kokemuksiin toiminnan hyö-

dyllisyydestä ja toiminnan sisällön laadusta. Yksi nuorista halusi tehdä sellaisia tehtäviä, 

joiden kautta pystyi auttamaan myös toisia. 

”Arjessa, työssä tai opiskelussa hyödynnettävää tietoa ja taitoja. Mielekästä ajan-
vietettä, kuten ohjelmien tai muuta viihdettä. jotain, josta saa tunteen, että on aut-
tanut jotakuta tai jotain, kuten mediapajalla henkilökuvien ottaminen.” 

 

Nuorten vastauksista nousi esiin tekemisen tärkeys suhteessa työntekijän rooliin. Nuo-

rille on tärkeää, että palveluissa tekeminen on mielekästä ja että se näkyy myös työnte-

kijästä. Tekemisen toivottiin edesauttavan nuorten tulevaisuutta ja opettavan hyödyllisiä 

taitoja. Työntekijän toivottiin olevan mukana toiminnassa ja auttavan tarvittaessa. Teh-

tävien tekeminen yhdessä valmentajien kanssa oli osalle nuorista mieluisaa ja toivotta-

vaa. 

5.4.1 Toiminnan hyödyllisyyden leanaus 

Ryhmä keskusteli pitkään nuoren kohtaamisen tärkeydestä. Nuori tulee kohdata yksilönä 

ja välittää nuorelle tunne, että työntekijät ovat toiminnassa häntä varten. On siis oltava 

aktiivisesti kyselemässä nuoren asioita ja annettava nuorelle aikaa.  

”Mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi kaikille”. On myös hyväksyttävä se tosiasia, ettei 

yksilöllinen toiminta ole jokaisen nuoren toive eikä edes tarve. On hyväksyttävä, että 

kaikki nuoret eivät luo luottamussuhdetta työntekijään, vaikka työntekijä tekisi melkein 

mitä vain. Ryhmä painotti keskusteluissa armollisuutta itseä ja työtä kohtaan. Olla läsnä 

ja saatavilla kuului lähes jokaisen puheesta. Ryhmän mielestä huomionarvoista on tun-

nustella nuoren fiilistä. Nuoren fiilis voi vaikuttaa kanssakäymiseen todella paljon ja ha-

luun ottaa kontaktia työntekijään. Tuntosarvien käyttö etsivässä nuorisotyössä sekä 

nuorten työpajatoiminnassa nostetaan äärettömän tärkeäksi työkaluksi. 
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5.5 Onnistumiset toiminnassa 

Nuoret saivat etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa onnistumisen ko-

kemuksia monilla eri osa-alueilta. Nuoret nostivat vastauksissaan olevansa tyytyväisiä 

muun muassa päivärytmin kohentumiseen ja sosiaalisten tilanteiden helpottumisessa. 

 ”Minulla on parempi päivärytmi ja osaan toimia paremmin ryhmissä.” 

Onnistumisia nähtiin myös arjen sujuvoitumisena sekä päivärytmin vakiintumisena. Toi-

minnat ovat tuoneet nuorille syyn lähteä kotoa liikkeelle. 

”Tuonut säännöllisyyttä arkeen ja tukenut arjen asioissa ja sosiaalisen kanssakäy-
misen opettelussa.” 

Yksi nuorista koki, että toiminnassa oleminen on auttanut saavuttamaan asioita, joita ei 

uskonut kykenevänsä saavuttaa ilman tukea. 

”Mun kohdalla sen avulla saatu asioita huimasti eteenpäin. En olisi reilu vuosi sit-
ten uskonut että oon nyt tässä tilanteessa kuin olen.” 

 

Nuorten vastauksista on luettavissa palvelujen tärkeys omassa elämässä. Palvelut näh-

dään mahdollisuuksina ja työntekijät isona tukena nuorten elämässä. Työntekijöiltä 

saatu tuki on auttanut saavuttamaan asioita, joita nuori ei ehkä itse olisi saanut tehtyä. 

Koulu ja työmaailma ovat tulleet lähemmäs ja toiveikkuus oman elämän eteenpäin me-

nosta huokui vastauksista. 

Nuoret kokivat palvelut mielekkäiksi, koska toiminnat olivat miellyttäviä ja tarpeellisia. 

Toiminnat auttoivat tulevaisuuden suunnitelmien teossa ja toteuttamisessa, mutta myös 

antoivat elämyksiä esimerkiksi erilaisten retkien muodossa. 

”Tulevaisuuden suunnittelussa.” 

”Kivoja retkiä on välillä.” 

Palvelut nähtiin kokonaisuuksina. Osa nuorista nosti vastauksissaan esille, että on saa-

nut kokea hyvää ryhmähenkeä, kokea olonsa turvalliseksi ja saanut taloustilannetta ko-

hennettua.  

”Hyvä yhteishenki, turvallinen työympäristö, mielenkiintoiset tehtävät, taloudellinen 
tukeminen mm. ilmainen ruoka ja retket. 
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Yksi nuorista toi esiin palvelujen ja työntekijöiden tärkeyden ja tarpeellisuuden. Nuori 

koki, että on saanut apua juuri silloin kun on sitä eniten tarvinnut sekä siihen, mihin hän 

on apua tarvinnut. 

”Kaikessa. erittäin tarpeellista ja arvokasta työtä nuorten parissa.” 

 

Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan henkilökunta kävi leanauksen lo-

puksi keskustelua onnistumisista. Nuorten esiin nostamat onnistumiset voidaan kiteyttää 

ryhmän työntekijän lauseeseen: 

” Nuorten kommentit ovat juuri sitä, mitä meijän työ on.” 

 

Ryhmä oli täysin samaa mieltä siitä, että molemmat palvelut ovat tärkeitä ja niitä tarvi-

taan. Esille nostettiin myös hyvän työn jatkaminen ja parantaminen entisestään. Ryhmä 

toi esiin halun tuottaa parasta palvelua nuorille sekä olla täällä nuoria varten. Hyvän työn 

jatkamisen ja parantamisen toivoisin lisäävän etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoi-

minnan välisiä kehittämistapaamisia. Kehittämistapaamiset voisivat koostua erilaisten 

työmenetelmien arvioinnista ja kehittämisestä sekä palaamista perustehtävän äärelle: 

miksi tätä työtä tehdään ja mitä tällä työllä tavoitellaan. Esimiehen osallistuminen olisi 

myös tärkeää, jotta kehittämisideoiden eteneminen toteutuisi. 
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6 YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

6.1 Johtopäätökset 

Kehittämisprojektiani kokonaisuutena vastaavia tutkimuksia ei ollut löydettävissä, joten 

seuraavassa esiintyvät tutkimukset käsittävät erikseen niin etsivän nuorisotyön, nuorten 

työpajatoiminnan kuin myös lean-kehittämisen. Löydetyistä tutkimuksista löytyi kuitenkin 

paljon yhtymäkohtia oman kehittämisprojektini tuloksiin. 

Kehittämisprojektin kyselyssä nousi vahvasti esiin nuorten toive saada vieläkin enem-

män aikaa työntekijöiltä. Nuoret toivoivat enemmän kahden keskisiä keskusteluja sekä 

yksilöllistä toimintaa. Keskustelut nähtiin hyvin tärkeinä toimintoina. Ojanperän (2016) 

tutkimuksessa keskiössä oli nuorten toive saada aikaa ja keskustelumahdollisuuksia työ-

pajatoiminnan työntekijöiden kanssa aina tarpeen mukaan. Tärkeänä pidettiin mahdolli-

suutta jutella omista asioista. Kun taas Pukaralammen ja Pulkkisen (2013) tutkimuk-

sessa mahdollisuus keskusteluun etsivän nuorisotyöntekijän kanssa koettiin nuorten 

vastauksien pohjalta riittävänä sellaisenaan. 

Ojanperän (2016) tutkimuksessa työpajatoiminnan nuoret kokivat kunnollisten ja itseään 

hyödyttävien työtehtävien tekemisen tärkeäksi ja toivottavaksi. Työtehtävien toivottiin 

olevan niin sanottuja kunnon töitä. Myös Leppäkankaan (2013) tutkimuksessa etsivän 

nuorisotyön asiakkaat pitivät erityisen tärkeänä tehdä sellaisia tehtäviä, jotka veivät 

omaa tilannetta eteenpäin. Kehittämisprojektin vastauksissa esiin nousi toteutettavien 

työtehtävien järkevyys ja tärkeys. Tärkeäksi koettiin työn tekemisen hyödyllisyys itselle 

ja esimerkiksi toisille ihmisille.   

Valikainen (2018) ja Ojanperä (2016) ovat tutkimuksissaan päässeet samanlaisiin tulok-

siin etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Etsivä nuorisotyö nähdään 

Valikaisen (2018) tutkimuksen mukaan tärkeänä palveluna ja sen avulla monet nuorten 

asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Nuoret kokivat etsivän nuorisotyön omassa 

elämässä todella merkittäväksi. Ojanperän (2016) tutkimuksessa nousee esiin työpaja-

toiminnan tärkeys. Tutkimuksessa nuoret kertoivat työpajatoiminnan olevan monin ta-

voin tärkeää ja tarpeellista. Pajajakson koettiin tuovan selvyyttä omaan elämään. Työ-

pajatoiminta nähtiin positiivisena asiana pajanuorten elämässä. Myös kehittämisprojek-

tissa nousee erittäin vahvasti esiin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tar-

peellisuus ja niiden näkeminen positiivisessa ja itselle merkityksellisessä valossa. 
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Kauppisen (2019) tutkimuksessa tärkeään rooliin nousi asiakkaiden kuuleminen ja hei-

dän mielipiteidensä tärkeys. Asiakkaan kuulemisella voidaan todeta olevan monia hyö-

tyjä itsetunnon noususta yhteiskuntaan kuulumisena. Myös kehittämisprojektin lean-ajat-

telun keskeisin sanoma on asiakkaan kuuleminen sekä hänen mielipiteidensä ja näkö-

kulmien esiin nostaminen. Toiminnan kehittäminen nähdään erittäin tärkeänä erityisesti 

käyttäjäpohjaisen tiedon avulla. 

6.2 Pohdinta 

Aloittaessani kehittämisprojektiani minulla oli selkeä ajatus siitä, millaisia parannusehdo-

tuksia nuoret vastauksissaan antaisivat. Olin vakuuttunut, että nuoret kokevat esimer-

kiksi etsivästä nuorisotyöstä nuorten työpajatoimintaan siirtymisen haastavana ja toimi-

mattomana ja että se nousisi esiin useimmissa vastauksissa. Nuoret eivät olleet vas-

tauksissaan maininneet siirtymisen hankaluutta palvelujen välillä.  

Olen työskennellyt Salon kaupungin nuorisopalveluissa nuorten työpajatoiminnassa yli 

kolme vuotta, aluksi pienen hetken ryhmävalmentajana ja sen jälkeen yksilövalmenta-

jana. Työskentely on muovannut omia ajatuksia esimerkiksi nuorten tarpeista ja osittain 

myös tästä syystä halusin keskittää kehittämisprojektini koskemaan nuorten näkemyksiä 

ja heidän näkemyksiensä kautta palvelujen kehittämiseen. Ja hyvä niin. Minusta on ilo 

huomata, että se, minkä itse olen saattanut kokea olevan nuorille vaikea tai haastava 

asia, onkin nuorten mielestä toimiva systeemi. Toivon kehittämisprojektin lisäävän asia-

kaslähtöisyyttä työssämme, jotta pystymme edelleen kehittämään palveluja vastaamaan 

nuorten tarpeita ja toiveita. 

Kehittämisprojektin aineiston päädyin keräämään internetkyselyn avulla ja vastauksien 

määrä oli toivotulla tasolla. Internetkyselyllä aineistoa oli mahdollista saada suurempi 

määrä kuin esimerkiksi haastattelujen avulla. Kyselyn avulla useampi nuori pystyi vas-

taamaan saman aikaisesti eikä kyselyyn vastaaminen ollut riippuvainen projektipäällikön 

läsnäolosta. Internetkysely oli ”kasvoton”, joten nuorten vastauksien voidaan olettaa ole-

van kaunistelemattomia. Kaunistelemattomien ja totuudenmukaisten vastausten avulla 

on mahdollista tunnistaa todelliset tarpeet kehittämiselle sekä toimintojen parantami-

selle. Haastattelussa vaarana voi olla haastateltavien mielipiteen kaunistelu, jotta haas-

tattelija ei pahoittaisi mieltään, varsinkin kun kyseessä on haastattelijalle läheinen aihe.  
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Jäin pohtimaan, kuinka paljon nuoren sen hetkinen mieliala vaikutti kyselyn vastauksiin. 

Oliko nuorella ollut iso vastoinkäyminen omassa elämässä, jonka johdosta mieli oli ma-

tala ja keskittyminen kyselyn kysymyksiin hankalaa? Entä oliko palvelussa ollut erimieli-

syyksiä työntekijän kanssa ja se heijastui vastauksiin? Tai oliko nuori saanut onnistumi-

sen kokemuksen omassa elämässä tai palveluissa juuri ennen vastaamista? Vastaajien 

mielialat vaikuttavat varmasti vastauksiin, mutta tuskin koskaan tulisi sellaista hetkeä, 

että jokainen vastaaja olisi niin neutraalilla mielellä, että vastauksiin ei vaikuttaisi oman 

elämän tapahtumat. 

Kyselyssä nuoret toivoivat vieläkin enemmän keskustelumahdollisuuksia ja yksilöllistä 

ohjausta palveluissa. Keskusteluja toivottiin olevan enemmän ja kestoltaan pidempiä. 

Yksilöllistä ohjausta toivottiin esimerkiksi työtehtävissä. Luottamussuhteen luominen 

nuoreen niin etsivässä nuorisotyössä kuin nuorten työpajatoiminnassa vaatii aikaa ja lu-

kuisia keskusteluja. Luottamuksen rakentumiseen vaaditaan myös työntekijöiden pysy-

vyyttä sekä olemista läsnä sekä saatavilla nuoren arjessa. Kehittämisprojektin nuorten 

kyselyjen vastaukset viestivät hyvästä luottamussuhteesta työntekijän kanssa. Omien 

asioiden paljastaminen toiselle vaatii rohkeutta ja kykyä luottaa kuulijaan. Lujan luotta-

mussuhteen tunnusmerkkinä voidaan pitää myös uskoa siihen, ettei toinen arvostele tai 

hylkää, vaikka ihminen paljastaa itsestään jotain sellaista, jonka voisi ajatella olevan kuu-

lijasta pahaa ja jopa hylkäämisen arvoista.  

Nuorella saattaa olla etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan lisäksi myös muita 

palveluja käytössä. Palvelut saattavat sisältää myös nuorta hoitavan tahon. Valitettavan 

usein nuoren eri palvelut tekevät tahattomasti päällekkäistyötä. Päällekkäistyö ei pelkäs-

tään ole resurssien tuhlaamista, vaan myös palveluissa liikkuvan nuoren tahatonta häm-

mentämistä. Yhteistyön ja tietoisuuden lisääminen eri palveluista on eriarvoisen tärkeää 

niin resurssi- kuin virtaustehokkuudenkin näkökulmasta, mutta myös palveluissa olevan 

nuoren kannalta. Päällekkäistyö saattaa aiheuttaa nuorelle epätietoisuutta, miten tilan-

teissa tulisi toimia ja saattaa vaikeuttaa asioiden eteenpäin saattamista. Palveluiden 

päällekkäisyys saattaa aiheuttaa nuorelle vaikeuden tiedostaa, missä palvelussa hoide-

taan mitäkin asioita, jolloin nuori voi pyrkiä hoitamaan esimerkiksi hoitavalle taholle kuu-

luvia asioita toisessa palvelussa. Tärkeään rooliin tällaisissa tapauksissa nousee palve-

luohjaus ja nuoren rajaaminen. Nuoren edun ollessa etusijalla, esimerkiksi keskustelujen 

rajaaminen ja ohjaaminen oikeaan palveluun nähdään positiivisena asiana. 

Kehittämisprojekti pyrki tehostamaan etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan 

asiakaspolkuja hyödyntäen lean-menetelmää. Tavoitteena oli minimoida asiakaspoluilta 
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kaikki mahdollinen hukka sekä lisätä virtaustehokkuutta, toisin sanoen nopeuttaa ja su-

juvoittaa nuorten asiakaspolkuja etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa. 

Jäin pohtimaan, tuleeko kaikkien nuorten asiakaspolkua kuitenkaan pyrkiä nopeutta-

maan. Voiko liiallinen nopeuttaminen tuoda enemmän haittaa kuin hyötyä nuoren tilan-

teeseen? Asiakkaiden tilanteet saattavat poiketa toisistaan hyvinkin radikaalisti, toinen 

voi olla menossa töihin, kun taas toinen vasta harjoittelee olemaan osana ryhmää. Asia-

kaspolun nopeuttaminen ryhmässä harjoittelijan kohdalla tuskin tuottaisi toivottua tavoi-

tetilaa. Uskon kehittämisprojektin tuovan lisäarvoa työkentällemme, vaikka kaikkien 

nuorten kohdalla virtaustehokkuuden lisääminen läpimenoaikojen lyhentämiseksi ei olisi 

juuri nyt ajankohtaista. On kuitenkin eriarvoisen tärkeää havainnoida, kuulla ja olla läsnä, 

jotta asiakaspolkujen sujuvoittaminen lisäämällä vauhtia prosessin läpiviemiseksi näh-

dään kannattavana. Vaikka pyrkimys on saada nuoria palveluista eteenpäin, vielä tärke-

ämpää on taata eteenpäin meno oikea-aikaisesti ja voimaantuneena. Aina nopea tahti 

etenemisessä ei ole tae tarkoituksenmukaisesta etenemisestä. 

Kehittämisprojektin valikoituminen oman asiakaskuntani näkökulmiin oli pitkälti selkeä. 

Pohtiessa kehittämisprojektini aihetta, olin päättänyt pitää nuorten kokemukset tulevan 

työni keskiössä. Tästä olimme esimieheni kanssa yksimielisiä. Kehittämisprojektini aihe-

valintaa siivitti oma kiinnostus nuorten kokemuksiin palveluista sekä kehittämismyöntei-

syyteni omaa työtä ja itseäni kohtaan. Olen erittäin tyytyväinen aihevalintaani, koska sain 

kehittämisprojektista uusia näkökulmia omaan työhöni sekä uusia toimintatapoja tehos-

taa nuorten asiakaspolkuja. 

Projektipäällikkönä oleminen ei ollut minulle luontainen tila, joten koin sen haasteena 

kehittämisprojektin edetessä. Kaikkien lankojen käsissä pitäminen tuntui aluksi mahdot-

tomalta, mutta kehittämisprojektin edetessä huomasin huoleni aiheettomaksi. Onnistuin 

pysymään laaditussa aikataulussa, joka laadintavaiheessa tuntui todella haasteelliselta. 

Opintovapaalle jääminen edesauttoi kehittämisprojektin valmistumista huimasti, ja tästä 

olen erityisen kiitollinen esimiehelleni sekä työtovereilleni. Myös yhteistyö mentorin ja 

ohjausryhmän kanssa toteutui erinomaisesti. Apua sain aina kun sitä tarvitsin ja tuki oli 

loistava. Myös muu työyhteisö suhtautui positiivisesti kehittämisprojektiini, osallistui kii-

tettävästi kehittämiskertoihin sekä antoi tarvittaessa apua ja tukea. Olen aina uskonut 

yhteistyön tärkeyteen nuorten kanssa työskenneltäessä. Työyhteisönä olemme tiimi, 

joka työskentelee nuorten asioiden parantamiseksi. Yksin emme asioita saa tapahtu-

maan, vaan tiimityön avulla. Projektipäällikkönä koen onnistuneeni tiimityöskentelyssä, 
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jota teimme etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan henkilökunnan kanssa 

kehittämisprojektin aikana. 

Kehittämiskerrat etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan henkilökunnan kanssa 

olivat antoisia ja kehittämismyönteisiä. Käydyt keskustelut olivat ratkaisukeskeisiä ja 

nuorilähtöisiä. Henkilökunta pyrki löytämään keinoja, joilla nuorten asiakaspolkuja pys-

tytään parantamaan ja tehostamaan entisestään. Jokainen oli fokusoitunut työmme yti-

meen, nuoreen.  

Lean käsitteenä oli minulle lähes tuntematon ennen kehittämisprojektin aloittamista. Pyr-

kimys haastaa oma kehittyminen onnistui hyvin, koska lisäsin itselleni lähes tuntematto-

man aihealueen kehittämisprojektiini. Salon kaupunki on lisännyt lean-ajattelua jokapäi-

väiseen toimintansa ja jo tästäkin syystä lean-näkökulma omassa kehittämisprojektissa 

tuntui loogiselta ja ideaalilta. Lean-ajattelun haltuunotossa minua auttoi Salon kaupungin 

kehityspäällikkö. Kehittämisprojektin edetessä sain myös kutsun lean-kehittäjät työryh-

mään, jossa olen edelleen. Uskoisin lean-ajattelun rantautumisen myös koko Salon kau-

pungin nuorisopalveluihin olevan hyvässä vauhdissa. 

6.3 Kehittämisprojektin eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimus tulee suorittaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen, jotta se katsotaan eet-

tisesti hyväksyttäväksi ja luotettavaksi sekä tulokset uskottaviksi. Hyvä tieteellinen käy-

täntö edellyttää tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen mukaista rehellistä, huolel-

lista ja tarkkaa tutkimustyötä. Myös tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät 

ovat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. (Kananen 2015, 125; KvaliMOTV 

2021.) 

Vilpittömyys ja rehellisyys toisia tutkijoita kohtaan kuuluu hyvään tieteelliseen käytän-

töön. Tutkijan on kunnioitettava sekä otettava huomioon toisten samasta aiheesta tehdyt 

tutkimukset ja saavutukset. Tarkat lähdeviitemerkinnät sekä toisen tutkimuksen erotta-

minen omasta kuuluvat myös hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Tuomi & Sarajärvi 2018; 

Vilkka 2015.) Olen tehnyt lähdeviitemerkinnät huolellisesti ja tarkasti sekä olen kehittä-

misprojektissani käsitellyt muiden tutkimuksia arvokkaasti huolimatta siitä, jaanko täysin 

saman ajatusmaailman tutkijan kanssa sekä onko omassa työssäni saavutetut tulokset 

yhdenmukaisia muiden tutkijoiden tuloksiin. 
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Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja rapor-

toida hyvälaatuisesti sekä sen tulee noudattaa avoimuutta ja kontrolloitavuutta. Tutki-

muksessa tulee siis ilmoittaa mahdollinen rahoituslähde, salassapitovelvollisuus ja vai-

tiolovelvollisuus. Tutkittavia ja toimeksiantajia tulee kunnioittaa ja suojella koko tutkimuk-

sen ajan. (Vilkka 2015.)  

Ihmisiin kohdistuva tutkimuksen eettinen perusta koostuu ihmisoikeuksista. Tutkijan tu-

lee selventää tutkimukseen osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolli-

set riskit ymmärrettävästi. Tutkimukseen osallistuvien tulee olla tietoisia tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta, keskeyttämisen mahdollisuudesta missä kohtaa tut-

kimusta tahansa sekä oikeudestaan kieltää käyttämästä tutkimuksessa itseään koske-

vaa aineistoa ja mitä tutkimus koskee. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Kehittämisprojektiin 

osallistuvat nuoret saivat jokainen luettavakseen saatekirjeen, johon oli kirjattu tarkasti 

kyselyn ja kehittämisprojektin toteuttamisen tarkoitus ja tavoite, kehittämisprojektista 

vastaavan henkilön yhteystiedot, mitä kyselystä saaduilla tiedoilla tehdään, kyselyn va-

paaehtoisuus sekä nimettömyys, miten tietoja käsitellään ja miten ne tullaan hävittä-

mään. Vaikka projektipäällikkö ei henkilökohtaisesti ollut tarjoamassa kyselyyn osallistu-

misen mahdollisuutta nuorille, oli hän saatavilla, mikäli nuorille nousi lisäkysymyksiä ke-

hittämisprojektista tai kyselystä. 

Tutkittavien suoja velvoittaa tutkijaa huolehtimaan tutkimukseen osallistuvien oikeuksista 

sekä varmistua heidän hyvinvoinnistaan ja ottamaan mahdolliset ongelmat etukäteen 

huomioon. Tutkijan tulee myös huolehtia tutkimustietojen luottamuksellisuudesta. Tutki-

muksessa saatuja tietoja ei saa luovuttaa ulkopuoliselle eikä niitä tule käyttää kuin luvat-

tuun tarkoitukseen. Tutkija on myös velvollinen huolehtimaan osallistuneiden nimettö-

myydestä sekä toimimaan vastuuntuntoisesti ja rehellisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Kyselyssä saadut tiedot käsiteltiin asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Tietoja käytet-

tiin vain saatekirjeessä esitettyyn tarkoitukseen: etsivän nuorisotyön ja nuorten työpaja-

toiminnan asiakaspolkujen kehittämiseen. Nuoret vastasivat nimettöminä eikä heitä tä-

ten pystynyt tunnistamaan kyselystä. Nuorten suoria lainauksia ei merkitty tai numeroitu 

kehittämisprojektin tekstissä, koska nuorten yksityisyyttä haluttiin suojella sekä mini-

moida mahdollinen tunnistamisen riski. Kyselyssä saadut tiedot hävitettiin käyttötarpeen 

poistuttua huolellisesti. Paperiversiot silputtiin ja vietiin poltettavien asiakirjojen roska-

astiaan sekä projektipäällikön omalla tietokoneella olleet tiedostot tuhottiin oikeaoppi-

sesti.  
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Kun tutkimustulokset vastaavat tutkittavana olevaa ilmiötä eli ovat totuudenmukaisia, pu-

hutaan luotettavuudesta. Luotettavuuden arvioinnin perusperiaate on asianmukainen 

sekä tarkka dokumentaatio. (Kananen 2015, 353.)  

Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan tutkijan itsensä tekemien rat-

kaisujen ja rehellisyyden kautta. Tutkijan jokainen valinta tutkimusprosessin aikana vaatii 

luotettavuuden arviointia. Luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida puolueettomuus-

näkökulma, koska projektipäällikkö työskentelee suurimman osan kanssa vastaajista. 

(Vilkka 2015, 196-198.) Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä olisi saattanut vaikut-

taa haastateltavien totuudenmukaiseen vastaamiseen, koska olisin ollut läsnä haastat-

telutilanteessa. Uskon, että osalle haastateltavista rehellinen vastaaminen esitettyyn ky-

symykseen olisi ollut vaikeaa ja haastateltava olisi saattanut syyllistyä vastauksen kau-

nisteluun, jolloin vastaustulos olisi vääristynyt. Halusin saada mahdollisimman suorat 

vastaukset esittämiini kysymyksiin, joten koin internetkyselyn helpoimmaksi tavaksi 

hankkia rehellinen aineisto.   

6.4 Implementointi ja työelämäpalaute 

Kehittämisprojektin tavoitteena oli tuottaa lean-menetelmää hyödyntäen tehostetut asia-

kaspolut etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakkaille. Asiakaspoluista rii-

suttiin kaikki turha eli hukka sekä lisättiin virtaustehokkuutta. Jatkan työskentelyä Salon 

kaupungin nuorisopalveluissa nuorten työpajatoiminnassa ja pystyn seuraamaan, miten 

kehittämisprojektin tulokset juurtuvat osaksi palvelujen toimintaa. Minut on kutsuttu ke-

hittämisprojektin aikana lean-kehittäjät työryhmään ja jatkan ryhmän jäsenenä edelleen. 

Työryhmän avulla lean-menetelmän juurruttaminen koskemaan koko nuorisopalvelujen 

toimintaan helpottuu ja mahdollistuu.  

Kehittämisprojektin tuotoksena syntyy kuvitus nuoren asiakaspolusta. Kuvitettu tuotos 

tullaan toteuttamaan yhdessä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakkai-

den kanssa. Kuvituksen ei ollut määrä valmistua kehittämisprojektin aikana, koska pro-

jektipäällikkö halusi saattaa työn ensiksi kokonaan loppuun, jotta asiakaspolku saadaan 

kuvitettua mahdollisimman tarkasti huomioiden kaikki projektissa esiin nousseet asiat. 

Kuvituksen tavoiteltu valmistuminen on vuoden 2021 aikana. Kuvitusta tullaan jakamaan 

kaikille yhteistyötahoille, nuorten lähipiirille, päättäjille ja kaikille palveluista kiinnostu-

neille. Kuvituksen tavoitteena on lisätä tietoutta ja ymmärrystä etsivästä nuorisotyöstä 

sekä nuorten työpajatoiminnasta. Kuvitus auttaa ymmärtämään asiakkaiden polkua sekä 
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palveluiden tarkoitusta. Kuvituksella avulla pyritään madaltamaan kynnystä ottaa palve-

luihin yhteyttä sekä tavoittamaan ne nuoret, jotka tarvitsevat etsivän nuorisotyön tai nuor-

ten työpajatoiminnan palveluja.  

Kehittämisprojektin mentori, Salon kaupungin nuorisopalvelupäällikkö toi esiin kehittä-

misprojektin saavuttaneen kehittämisprojektille asetetut tavoitteet hyvin. Mentorin mu-

kaan nuorten näkemyksiä on kehittämisprojektissa tuotu vahvasti esille ja kehittäminen 

on toteutunut nuorten vastauksista esille nousseista kehittämisehdotuksista sekä kehit-

tämisessä on vahvasti osallistettu etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan am-

mattilaisia. Kehittämisprojektin tuloksia on jo ehditty hyödyntämään organisaation kehit-

tämisessä ja niitä hyödynnetään myös jatkossa. Kehittämisprojekti on entisestään tiivis-

tänyt etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan arjen yhteistyötä. Mentori nostaa 

lausunnossaan esille projektipäällikön aktiivisen vuorovaikuttamisen kehittämisprojektin 

prosessin eri vaiheissa ja työn toteuttamiseen liittyvien kehittämisehdotuksien myöntei-

sen vastaanoton. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyvälle kuvitukselle on vahvasti tun-

nistettu tarve. Tuotoksen avulla selkeytetään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoi-

minnan palveluja nuorille, yhteistyökumppaneille, kaupungin virkamiesjohdolle, kaupun-

gin poliittisille päättäjille sekä kaikille palveluista kiinnostuneille tahoille. 

6.5 Jatkokehittämisehdotukset 

Kehittämisprojektin kysely osoitti kehittämiskohtia sekä etsivään nuorisotyöhön että 

nuorten työpajatoimintaan. Löydetyt ratkaisut ongelmakohtiin siirretään palvelujen toi-

mintaan ja ylläpidetään uusia toimintatapoja. Vaikkakin etsivässä nuorisotyössä ja nuor-

ten työpajatoiminnassa asiakasryhmät vaihtuvat, olisi todella mielenkiintoista selvittää, 

miten uudet toimintatavat ovat juurtuneet osaksi toimintaa ja onko niistä havaittavaa hyö-

tyä nuorten asiakaspolkujen tehostamisessa. 

Salon kaupunki osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkoi 1.3.2021 (Salon kau-

punki 2021). Työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottavat vastuun työ- ja elin-

keinopalveluiden tarjoamisesta niille työttömille ja työvoimapalveluissa oleville työnhaki-

joille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, kaikille alle 30-vuotiaille työnhaki-

joille, maahanmuuttajille ja vieraskielisille. Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on te-

hostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista, lujittaa 

työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä sekä kehittää työl-

listymistä edistäviä palveluja. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021.) Myös työllisyyden 
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kuntakokeilun vaikutuksien tutkiminen erityisesti nuorten osalta olisi mielenkiintoista ja 

tarpeellista. Tutkimusaiheet voisivat kohdentua nuorten työllistymis- ja koulutusmahdol-

lisuuksien lisääntymiseen, kokeilusta saatujen hyötyjen tunnistamiseen ja jatkokehittä-

miseen sekä uusien toimintamallien sopivuuteen nuorten parissa työskentelyyn. Tutki-

muksissa nuorten kokemuksellinen näkökulma sekä kehittämisehdotusten huomioonot-

taminen tulisi olla vahvasti edustettuina. 
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TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto / sosiaaliala  Päiväys 24.6.2020 

 

Hyvä etsivän nuorisotyön ja nuorten pajatoiminnan asiakas 

 

Lähde mukaan kehittämään Salon nuorisopalveluja! 

Kohteliaimmin pyydän osallistumaan asiakaskyselyyn nettilinkin kautta. Kyselyyn vastaamalla 
autat kehittämään etsivän nuorisotyön ja nuorten pajatoiminnan toimintaa. Kyselyn tarkoituk-
sena on selvittää sinun vastauksiesi avulla, miten etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta olisi 
parempaa, tehokkaampaa ja miten saisimme poistettua työskentelystä kaiken turhan, johon si-
nun aikasi tuhlaantuu.  

Aineiston keruuseen on saatu lupa sivistyspalveluiden johtajalta Piia Setälältä 22.4.2020. Aineis-
ton keruu liittyy Leanin avulla tehokkuutta etsivän nuorisotyön ja nuorten pajatoiminnan asia-
kaspolkuihin- kehittämisprojektiin. 

Kyselyn kysymykset koskevat etsivää nuorisotyötä ja nuorten pajatoimintaa. Mikäli olet ollut 
vain toisen palvelun asiakkaana, vastaa vain sitä palvelua koskeviin kysymyksiin. Mikäli olet ollut 
molemmissa palveluissa, vastaa kumpaakin palvelua koskeviin kysymyksiin. Pääset eteenpäin 
kyselyssä vastaamatta painamalla ”submit” nappulaa. Kyselyssä on yhteensä 30 kysymystä ja 
vastaaminen kestää n. 15 minuuttia. Kysely sisältää monivalinta- sekä avoimia kysymyksiä. Mi-
käli kysymyksen vastaustila loppuu kesken, voit jatkaa kyseisen kysymyksen vastausta kyselyn 
lopussa. Ota kysymyksen numero muistiin ja jatka vastaustasi kyselyn lopussa. 

Kyselyn tulokset raportoidaan niin, ettei sinua pysty tunnistamaan vastauksista. Kyselystä saa-
tuja vastauksia hyödynnetään etsivän nuorisotyön ja nuorten pajatoiminnan henkilöstön kehit-
tämispalavereissa.  

Kysely toteutetaan mentimeter-kyselytyökalun avulla. Mentimeter-työkalu ei vaadi sinulta kir-
jautumista palveluun, vaan pääset vastaamaan kysymyksiin linkin kautta. Osallistuminen kyse-
lyyn on täysin vapaaehtoista. 

Kiitos osallistumisestasi kyselyyn. Vastauksesi antavat arvokasta tietoa etsivästä nuorisotyöstä 
sekä nuorten pajatoiminnasta ja niiden kehittämisestä. 

Tutkimus kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa suorittamaani ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon opinnäytetyöhön. Opinnäytetyötäni ohjaa Anssi Lähde, VTL, lehtori, Turun AMK / Ter-
veys- ja hyvinvointi. 

 

Kiittäen 

Kira Lehtinen 

Sosionomi YAMK-opiskelija / sosiaali- ja terveysala 

kira.lehtinen@edu.turkuamk.fi

mailto:kira.lehtinen@edu.turkuamk.fi
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Kyselyn kysymykset 

 

Kyselyn avulla kehitämme Salon nuorisopalvelujen etsivää nuorisotyötä ja nuorten pajatoimintaa. Vastaamalla kyselyyn olet mukana kehittämässä! 

Kyselyssä on yhteensä 30 kysymystä ja vastaaminen kestää n. 15 minuuttia. Mikäli olet tai olet ollut vain toisen palvelun asiakkaana, vastaa sitä koskeviin 
kysymyksiin. Mikäli olet tai olet ollut molempien palvelujen asiakkaana, vastaa molempia koskeviin kysymyksiin. Kysely sisältää sekä monivalinta- että 
avoimia kysymyksiä. 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Taustatiedot 

1. Sukupuoli 
o Mies 
o Nainen 
o En halua sanoa 

2. Ikä 
______ 

3. Olen tällä hetkellä / olen ollut 
o Etsivän nuorisotyön asiakkaana 
o Nuorten pajatoiminnan asiakkaana 
o Molempien asiakkaana 

4. Minkälaista ennakkotietoa sait etsivästä nuorisotyöstä? 

 

5. Minkälaista ennakkotietoa sait nuorten pajatoiminnasta? 
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Seuraavissa kysymyksissä numero 5 on täysin samaa mieltä, numero 4 jokseenkin samaa mieltä, numero 3 en osaa sanoa, numero 2 jokseenkin eri 
mieltä ja numero 1 täysin eri mieltä. Rastita sinun mielipidettäsi vastaava numero. 

 

Etsivän nuorisotyön toiminta 

6. Koen toiminnan itselleni hyödyttömäksi   5 4 3 2 1 
7. Etsivä nuorisotyö ei auttanut selvittämään tulevaisuuden suunnitelmiani 5 4 3 2 1 
8. Etsivässä nuorisotyössä on paljon turhaa ja tarpeetonta toimintaa 5 4 3 2 1 
9. Minusta toimintaa pitäisi parantaa    5 4 3 2 1 
10. En tiedä, mikä tarkoitus etsivällä nuorisotyöllä on   5 4 3 2 1

  
11. Kerro ainakin yksi parannusehdotus 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

              _____________________________________________________________________________________ 

12. Kerro esimerkki turhasta/tarpeettomasta toiminnasta etsivässä nuorisotyössä 
 
_______________________________________________________________________________________  

               

                    ________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Minkälaista etsivän nuorisotyön tulisi olla, jotta sinä saisit tarvitsemasi hyödyn ja tuen? 
 
______________________________________________________________________________________ 

               

               ______________________________________________________________________________________ 
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14. Jos olet siirtynyt etsivästä nuorisotyöstä nuorten pajatoimintaan, millaisena koet siirtymisen? Mikä siirtymisessä ei sinusta toiminut ja miksi? 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Olen saanut tarpeeksi tukea etsivässä nuorisotyössä  5 4 3 2 1 
16. Olen saanut tarpeeksi aikaa etsivältä nuorisotyöntekijältä  5 4 3 2 1 
17. Olen saanut onnistumisen kokemuksia etsivässä nuorisotyössä  5 4 3 2 1 

  

18. Millaisissa asioissa etsivä nuorisotyö on sinusta onnistunut? 
 
_______________________________________________________________________________ 

      

             ________________________________________________________________________________ 
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Seuraavissa kysymyksissä numero 5 on täysin samaa mieltä, numero 4 jokseenkin samaa mieltä, numero 3 en osaa sanoa, numero 2 jokseenkin eri 
mieltä ja numero 1 täysin eri mieltä. Rastita sinun mielipidettäsi vastaava numero. 

 

Nuorten pajatoiminta 

 

19. Koen toiminnan itselleni hyödyttömäksi    5 4 3 2 1 
20. Nuorten pajatoiminta ei auttanut selvittämään tulevaisuuden suunnitelmiani 5 4 3 2 1 
21. Nuorten pajatoiminnassa on paljon turhaa ja tarpeetonta toimintaa 5 4 3 2 1 
22. Minusta toimintaa pitäisi parantaa    5 4 3 2 1 

 

23. Kerro ainakin yksi parannusehdotus 
 
________________________________________________________________________________ 
 

      ________________________________________________________________________________ 

 

 

24. Kerro esimerkki turhasta/tarpeettomasta toiminnasta nuorten pajatoiminnassa 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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25. Minkälaista nuorten pajatoiminnan tulisi olla, jotta sinä saisit tarvitsemasi hyödyn ja tuen? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

 

26. Olen saanut tarpeeksi tukea nuorten pajatoiminnassa  5 4 3 2 1 
27. Olen saanut tarpeeksi aikaa nuorten pajatoiminnan henkilöstöltä  5 4 3 2 1 
28. Olen saanut onnistumisen kokemuksia nuorten pajatoiminnassa  5 4 3 2 1 

 

 

29. Millaisissa asioissa nuorten pajatoiminta on onnistunut? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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