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Hankeissa tarvitaan 
propellipäisiä tuottajia

Tähän julkaisuun on koottu monipuolinen kokoelma 
tekstejä, joiden kautta hahmotellaan  hanketuottajan 
ammattiosaamista.  Moni hankemaailmassa uusi teki-
jä kangistuu lukiessaan projektisuunnitelmaa, joka on 
tehty Euroopan unionin virallisille lomakekokoelmal-
le usein hieman arjesta vieraalla kielellä ja tiukkojen 
toimintasuunnitelmien saattelemana. Tuo kangistumi-
nen saattaa jäädä elämään projektiin. Onnekseni olen 
löytänyt itseni usein sellaisista projekteista, joissa on 
riittänyt notkeutta. Olen saanut olla mukana tekemäs-
sä muutosta, projektisuunnitelman toimeenpanoon 
keskittymisen sijasta. Niissä byrokratia on jätetty ta-
ka-alalle ja tekemisen henki on ollut innostunut. Ideat 
ovat lennelleet ja projektitoimintaa voisi kuvailla par-
haiten sanoilla luovuus ja uuden kokeileminen. 

Tähän artikkelikokonaisuuteen on kerätty kirjoituksia 
Osuma — osallistamalla osaamista -projektin blogis-
ta vuosilta 2018–2021. Julkaisuun on koottu keskeisiä 
blogikirjoituksia, joissa pohditaan hanketuottamista. 
Kirjoitustyylille ominaisesti, ne kuvaavat omaa aikan-
sa, mutta teksteissä on mielestäni myös hyvin paljon 
laajemmin hankkeen tuottajan kannalta kiinnostavaa 
kuvausta ja tietoa. Pohdimme moniäänisesti, millaista 
osaamista – tietoa, taitoja ja etenkin asennetta – han-
ketuottaja tarvitsee, jotta hän voi osaltaan rakentaa vai-
kuttavaa projektitoimintaa.  

Ensimmäinen alaluku hahmottelee hanketuottajien 
ammattikuntaa. Toisessa keskitytään viestintään, joka 
on yksi tuottajalle usein lankeava ydintehtävä. Kolman-
neksi pohditaan Euroopan unionin projektimaailman 
erityispiirteitä. Viimeinen osa pyrkii houkuttelemaan 
lukijaa miettimään, miten projektin johtamisesta voisi 
kulkea kohti muutosjohtamista — ja etenkin sitä, miltä 
viime kädessä sosiaaliseen innovaatioon tähtäävä ke-
hittämistyö näyttäytyy projektin arjessa. 

Oma työtaustani on kulttuurikentän projekteittain jär-
jestäytyneessä kehittämisessä. On ollut hienoa raken-
taa yli 20-vuotista työuraani juuri kulttuurialan ammat-
tilaisten kanssa. Minulle projektityö on kaikkea muuta 
kuin kaavoihin kangistunutta orjallista projektisuun-
nitelman toteuttamista. Olen nähnyt matkan varrel-
la uskomattoman hienoja ammatillisia polkuja, joiden 
varrella on pohdittu hanketuottajan osaamiskarttaa ja 
ammattirooleja. Heistä muutamia tuodaan tämän luvun 
lopussa esille kulttuurituotannon opiskelijoiden kirjoit-
tamien blogikirjoitusten kautta. Kiitos teille ja muille 
projekteissa olleille kanssakulkijoilleni. Tiedän, että 
tunnistatte itsenne. 

Helsingissä 11.10.2021
Katri Halonen
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Hanketuottajien ammattikunta on kehittynyt Euroopan 
unionin projektitoiminnan vahvistumisen ja ammatti-
maistumisen myötä. Projektipäälliköt tuntuvat kiertä-
vän hankkeesta toiseen. Kokemuksen myötä EU-byro-
kratia helpottuu, vaikuttavan projektitoiminnan välineet 
ja mallit tulevat tutuiksi ja ”EU-jargonia” huomaa tule-
van suusta hernekeiton äärellä kotonakin. Luen itseni 
tähän projektinomadien luokkaan tehtyäni hankkeita 
EU:n ensimmäiseltä rahoituskaudelta viime vuositu-
hannelta alkaen.

Projektipäälliköiden rinnalla on kasvanut myös vahva 
hankeosaamiseen erikoistuneiden uusien ammattien 
joukko. Uusien ammattinimikkeiden joukkoon lukeutu-
vat esimerkiksi hankekoordinaattorit, -assistentit, -vies-
tijät ja -tuottajat. Nimikkeet riippuvat organisaatioiden 
käytänteistä ja tehtäväkuvista.

Liian usein hanketuottajien ammattikunta jää hieman 
varjoon. Hyvä tuottaja on avainasemassa esimerkiksi pro-
jektin saamaan mediahuomion, toimenpiteiden toteut-
tamisen ja onnistumisen, raportoinnin sekä projektin eri 
toteuttajien välisen sisäisen viestinnän alueilla. Ja oma-
kohtaisesti olen kokenut, että projektituottaja on usein 
myös projektipäällikön luotettu työpari, jonka kanssa voi 
pallotella ja pohtia erilaisten projektihaasteiden äärellä 
yhdessä ideoiden ja projektin toimintaa suunnaten. 

Hyvän hanketuottajan tunnistaa joustavasta 
ja monipuolisesta osaamisesta

Ennakkoluuloja siivittävät erilaiset byrokratian, viran-
omaistoiminnan ja tiukan säätelyn sanoitukset. Samalla 
kuitenkin hankkeisiin rohkaistuneet tuottajat korostavat 
tuotannon tyypillisiä alueita: viestintää, tapahtumia ja 
projektimuotoista toimintaa. Hanketuottajuuden keskei-
seksi motivaattoriksi rakentuu halu vaikuttaa yhteiskun-
taan ja kehittää uutta.

Kulttuurituotannon ammatillista moninaisuutta on kuvat-
tu aiemmin muun muassa ”tuottajan tähdellä” (kts. Halo-
nen 2007, 2009, Halonen & Teye 2011). Tuottajan toimen-
kuvan ytimessä on eri aloja, ammattikuntia ja sektoreita 
yhteen tuova toiminta usein projektimuotoisesti toteu-
tettavien prosessien avulla. Hanketuotannon osaamisen 
ulottuvuudet näyttäytyvät Osuma-hankkeenblogin taus-
talla olevien hanketuottajuudesta kertovien kirjoitusten 
valossa noudattelevan tuottajan tähden sakaroita.   

Hanketuottajan osaamisessa yhdistyy sektorirajat ylittä-
vä eri kohderyhmien palveluun kiinnittyvä tietyn sisältö-
alueen kautta rakentuva monitoimijuusosaaminen (kts. 
Mönkkönen ym. 2019) sekä hallinnollinen projektityön ja 
tuotannon osaaminen.

Hanketoiminnan rahoitus koordinoidaan julkisen sek-
torin kautta, joten julkisen sektorin toimintaympäristö, 
-tavat ja -periaatteet tulevat sitä kautta osaksi kaikkia 
hankkeita. Lisäksi julkinen sektori on usein läsnä kehit-
tämistyön kontekstina. Hanketoiminnassa ei kuitenkaan 
ole kyse vain julkisen sektorin toiminnasta. Esimerkiksi 
rakennerahastojen tukemat hankkeet kiinnittyvät tietty-
jen toimintasektorien äärelle. Osassa kehitetään yritys-
toimintaa ja hanketuottajan toimikentässä korostuvat 
yritykset ja yritystoimintaa kehittävät yhdistykset sekä 
hybridiset kehittämiskeskukset. Osa hankkeista keskit-
tyy puolestaan hyvän yhteiskunnan rakentamiseen so-
siaalista osallisuutta vahvistamalla. Tuolloin vahvat kyt-
kökset kolmanteen sektoriin ja kansalaisyhteiskunnan 
vapaaehtoistoimintaan ovat tuiki tärkeitä. Eri toiminta-
sektoreilla on omat tiedotuskanavansa, toimintatapan-
sa ja käytänteet, joiden tunteminen on hanketuottajan 
työssä menestymisen edellytys. Usein kehittämistoimin-
ta kiinnittyy myös toimialojen yhdyspinnoille, kuten esi-
merkiksi kulttuuriseen nuorisotyöhön.

Hankkeissa kohderyhmät voivat olla monenkirjava jouk-
ko. Yhtäältä ne ovat toimintaan osallistuvia ”asiakkaita”, 
sellaisia loppukäyttäjiä, joille uutta tuotetta tai käytän-
nettä kehitetään. Samalla ne voivat olla myös ammat-
tilaisia, joiden toivotaan ottavan käyttöön hanketulokset 

Hanketuottajuuden 
keskeiseksi 

motivaattoriksi 
rakentuu halu vaikuttaa 

yhteiskuntaan ja 
kehittää uutta

”



8

työskennellessään kyseisten asiakkaiden kanssa. Kol-
mas keskeinen kohderyhmä ovat päättäjät, joiden tuki 
tarvitaan hankkeen tulosten laajamittaiseen hyödyntä-
miseen niin tietyn toimialan kuin myös organisaatioiden, 
kunnan, alueen tai jopa valtakunnan tasoilla. On tiedet-
tävä, miten kohderyhmät tavoitetaan ja miten hankkeen 
toimintaa voidaan sovittaa heille matalalla kynnyksellä 
kutsuvaksi osaksi omaa arkeaan.

Projektin sisältöalueeseen kuuluu kehittämistyön toimi-
alan, verkostojen ja toimintatapojen tuntemus. Sisältö-
alueen mukana tulee myös alalla ominaisia käsitteitä, 
arvoja ja konventioita, joiden tunnistaminen auttaa sa-
noittamaan hanketta ja sovittamaan sen toimenpiteitä 
tietyn ammattiryhmän kannalta mielekkäällä tavalla. 
Esimerkiksi nuorisotyön ammattilaisten käsitteet ja toi-
mintatavat ovat oma kenttänsä, jota vielä sävyttää erik-
seen eri ammattilaisten tulokulmat (kuten esimerkiksi 
kulttuurinen nuorisotyö). Hero (2020, 44-45) korostaa 
XR-teknologian ja kulttuurin yhdyspinnalle sijoittuvas-
sa kulttuurituottajan ammattikuvan pohdinnassaan, että 
tuottajan on myös ymmärrettävä toisten alojen kieltä 
voidakseen toimia asiakkaana.

Projektituotanto on yksityiskohtia ja niistä 
rakentuva suurempi kokonaisuus

Projektihallinnan osaaminen tarkoittaa prosessin kan-
nalta keskeisten toimintojen hallintaa ja yksittäisistä toi-
menpiteistä rakentuvan kokonaisuuden hahmottamista. 
On sisäistä ja ulkoista viestintää, seurantatietojen ke-
räämistä, toiminnan raportointia, muistioiden tekemistä 
ja kilpailutuksia (kts Rakennerahasto 2020). Ja samalla 
kulttuurialaan verrattuna poikkeuksellisen täsmällises-
ti ohjeistettu projektiprosessi, jonka vuoksi tulee harvoin 
ennakoimattomia suuria yllätyksiä.

Tuotannollisen osaamisen pohjalta toteutetaan hank-
keen toimenpiteitä etenkin ulkoisen ja sisäisen viestin-
nän ja tapahtumaviestinnän alueilla. Viestinnässä yksi 
osio on hankkeen julkaisujen, työvälineiden, esitteiden 
ja muiden tuotteiden työstäminen. Hanke koostuu usein 
sarjasta pienempiä tuotantoja, joissa kokeilleen kehite-
tään uusia tapoja ratkaista jokin ongelma tai innoste-
taan uusia kumppaneita mukaan esimerkiksi työpajo-
jen avulla.   

Kuva: Hanketuottajan osaamistähti Osuma -hankkeessa 
(soveltaen Halonen 2007, 148)
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Mestarihanketuottajan tunnistaa 
työn tekemisen tavasta

Osaamisella pääsee pitkälle. Viimeisen silauksen han-
ketuottajan työssä muodostaa tapa tehdä töitä ja asen-
noitua kehittämiseen. Tarvitaan ihmisläheisyyttä ja -roh-
keutta luoda kontakteja ja rakentaa yhteistyöverkostoja. 
Ihmisten kanssa työskennellessä on oltava utelias ja 
kiinnostunut, ja on myös avuksi, jos tuntee ja osaa sovel-
taa omaan työhönsä ryhmätoiminnan ohjaamisen mene-
telmiä sekä käytänteitä (Kymäläinen ym. 2016). Myöskin 
kärsivällisyys ja byrokratian sietokyky ovat avuksi.

Koska hankkeita luonnehtii kehittämisorientaatio, on 
epävarmuuden sietäminen, luovuus, uusien ratkaisueh-
dotusten etsiminen ja epäonnistumisienkin sietokyky 
tärkeitä. Hankkeessa kehitettävällä uudelle toimintata-
valla tai tuotteilla on oltava merkitystä myös itselle. 

Usein hanketuottaja on myös projektipäällikön sparraaja, 
jonka kanssa mietitään miten kutakin asiaa voisi lähteä 
työstämään eteenpäin.  Kaikkein tärkeintä on kuitenkin 
kehittämistyön tekeminen omien voimavarojen puitteis-
sa kuten yksi hankeblogeissa mukana olleista tuottajista 
sanoittaa: ”Älkää ikinä polttako itseänne loppuun! Hyvä 
työtekijä pitää itsestään huolta.  Pitää osata sanoa ei sil-
loin kun on liikaa. Kaikkeen ei tarvitse sanoa joo.”
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1.1 Sukellus 
hanketuottajuuden 
maailmaan 

Katariina Kankkunen

Itselleni hanketuottaminen käsitteenä 
on vieras ja uusi. Onneksi on olemassa 
konkareita, kuten Riikka Wallin, joilta voi 
selvittää asiaa. Jututin häntä pidemmän tovin 
ja sainkin selville, mitä hanketuottamisella 
tarkoitetaan.

Riikka on valmistunut vuonna 2010 kulttuurituottajaksi 
Yrkeshögskolan Novia:sta ja opiskellut myöhemmin kult-
tuurituotannon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
Metropoliassa. Uraa kulttuurituottajana on viitoittanut 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurialan kehittä-
minen sekä kulttuurikentän työmahdollisuuksien paran-
taminen. Tällä hetkellä Riikka työskentelee Metropolian 
julkaisukoordinaattorina.

Ensiaskeleet EU-hankkeiden pariin

Hankkeiden pariin Riikka on päätynyt jo opintojensa alus-
sa vuonna 2008 järjestämällä EU-hankkeeseen liittyvää 

tapahtumaa. Ensimmäiset kosketukset EU-byrokratiaan 
ovat jääneet hänelle mieleen hauskoina yksityiskohtina.
”Kukkia ei saanut erikseen ostaa tapahtumaa varten, 
mutta tarvittavat kukat saatiin lahjoituksen kautta ta-
pahtumaan. Onnistuin myös sponsoreiden kautta hank-
kimaan tapahtumaan tarjoiltavaksi skumppaa. En tiedä 
miten siinä onnistuin”, Riikka kuvasi naurahtaen. 

Osumaa tuottamassa

Jatkoa EU-hankkeille Riikka sai työskennellessään 
hanketuottajana Osuma – Osallistamalla osaamista 
-hankkeessa helmikuuhun 2020 saakka. Osuma on val-
takunnallinen nuorten hyvinvointiin keskittyvä koordi-
naatiohanke, jossa on kaiken kaikkiaan mukana noin 20 
hanketta. Osuman tehtävänä on koordinoida tätä EU:n 
sosiaalirahaston rahoittamaa hankekokonaisuutta ja 
tuoda esille hankkeissa saavutettuja tuloksia.

Osuma-hankkeen tuottajana toiminut Riikka Wallin työn touhussa. Kuva: Katri Halonen
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Hanketuottajalla tulee olla halu vaikuttaa 
ja kehittää uutta

Työnkuva Osuman hanketuottajana oli laaja ja työteh-
tävissä näkyi vahvasti Riikan aiemmin hankkima osaa-
minen. Työtehtävät painottuivat viestinnän kokonai-
suudesta vastaamiseen ja hankkeiden sparraamiseen 
viestintäasioissa. 

Lisäksi Wallin toimi sihteerinä ohjausryhmässä, vastasi 
kaksikielisyytensä ansiosta hankkeen ruotsinkielisestä 
toiminnasta, käänsi materiaaleja eri kielille (englanti ja 
ruotsi), oli tuottamassa ohjelmaa nuorille suunnatuis-
sa tapahtumissa sekä aiemmin hankitun osaamisensa 
ansiosta taittoi hankkeen julkaisuja. Työn yksi parhaim-
mista puolista olikin Wallinin mukaan sen monipuoli-
suus ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan yhteiskun-
nallisiin asioihin.

Työn sisällön tulee olla merkityksellistä itselle

Riikka pitää omalla kohdallaan tärkeänä, että aihe, jon-
ka parissa työskentelee on itseä kiinnostava. Kysyessäni 
hanketuottajan hyödyllisistä ominaisuuksista Riikka pu-
hui viestintäosaamisesta, ihmisläheisyydestä, kärsivälli-
syydestä ja byrokratian sietokyvystä.

Oli antoisaa kuulla kokemuksia hanketyöskentelystä ja 
siitä, miten oma kiinnostus nuorten hyvinvointiin on oh-
jannut Riikkaa urallaan. Ei sitä tullutkaan ajatelleek-
si, että myös tällaista työtä kulttuurituottaja voi tehdä! 
Mikäli hanketuottaminen kiinnostaa, kannustaa Riikka 
kokeilemaan työtä käytännössä. ”Oma juttu” löytyy par-
haiten käytännön kokemuksen kautta ja siihen annetaan 
hyvät mahdollisuudet myös Metropoliassa.

Paljon kiitoksia haastattelusta Riikka Wallin!

Työn yksi parhaimmista puolista 
oli sen monipuolisuus ja 

mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
yhteiskunnallisiin asioihin

”
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1.2. Hanketuottaminen on paljon 
enemmän kuin vain tuottamista

Anni Huomolin

Yhä useampia kulttuurituottajia tekee 
töitä hanketyön parissa. Yksi heistä on 
kulttuurituotannon opiskelija Juhana 
Salminen, joka työskentelee tuottajana 
Osuma-hankkeessa. Mutta mitä on 
hanketuottaminen?

Olen kerennyt tutustumaan lyhyesti Juhanaan juuri alka-
neiden opintojeni aikana, mutta nyt ensimmäistä kertaa 
juttelemme kahden kesken. Jää rikkoutuu, kun puhumme 
hetken yhteisestä viulu-harrastuksesta ja sen vaikeudes-
ta. Nyt on aika vakavoitua ja perehtyä Juhanan työnkuvaan.

Hanketuottamiseen hän sai alkukosketuksen Hanketoimin-
ta kulttuurialalla 5 op -syventävällä kurssilla. Opintojakson 
aikana hän selätti hankejargonin ja pääsi sisään siihen, 
mitä hanketuottaminen oikeasti on. Opetuksen piti Osuman 
projektipäällikkö ja kulttuurituotannon yliopettaja Katri Ha-
lonen. Metropolia Ammattikorkeakoulu tekee vahvasti yh-
teistyötä lukuisien hankkeiden kanssa ja useat Metropolian 
opettajat ovat mukana myös hanketoiminnassa.

“Virkamiestekstin takana on oikeasti työpaikkoja, rahaa 
ja osaamista. Tuntuu aina, kun joku sanoo hanke, että 
“mitä ihmettä, en minä, hyi jotain politiikkahommia.” 
Niin ei se ihan sitäkään ole.” Salminen naurahtaa. Nyö-
kyttelen ymmärtävästi, sillä aihe kuulostaa vaikealta.

Osuma toimii kattojärjestönä muille hankkeille

Osuma-hanke koordinoi ja kehittää muiden hankkeiden 
toimintaa. Teema kaikissa hankkeissa on osallistamalla 
osaamista, joissa keskitytään nuorten osallistamiseen 
ja hyvinvointiin. Hankkeet ovat jaettu neljään eri katego-
riaan: liikunta, kulttuuri, opintojen keskeyttämisen eh-
käiseminen ja työelämään siirtyminen.

“Olen paljon yhteyksissä hankkeisiin ja kyselen miten me-
nee. Meillä on myös paljon erilaisia tapaamisia ja työpa-
joja hankkeille. Jos jollakin hankkeella on jokin ongelma, 
me yhdessä porukalla mietimme mitä voisimme tehdä.” 
Osumaa Salminen kutsuu sattuvasti “hankkeiden isovel-
jeksi”, jonka tehtävä on auttaa muita hankkeita eteenpäin. 

Hanketuottaja Juhana Salminen Metropolian Arabian kampuksen työhuoneiden 
edessä, missä myös hänen oma työpisteensä sijaitsee. Kuva: Anni Huomolin
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Mukaan projektiin Salminen lähti alkuvuonna 2020. Han-
ke on saanut alkunsa vuonna 2016 ja se pyörii vuoden 
loppuun EU-rahoituskausien mukaisesti. Hankkeen lop-
puvaiheen työ on lisääntyvissä määrin raportteja ja koos-
tamista, mitä Osuman koordinoivat hankkeet ovat saaneet 
aikaan. Tavoite on saada hankkeiden aikaansaannokset 
elämään, jotta niistä olisi hyötyä tulevaisuudessakin esi-
merkiksi uusissa projekteissa.

Muutakin kuin vain tuottaja

Mitä Juhana oikeastaan tekee? Hänen työnimike Osu-
ma-hankkeessa on tuottaja, mutta Juhana toteaa ole-
vansa enemmänkin koordinaattori. 

Tuottajaan yleensä heti yhdistetään, että hän tekee tuo-
tantoja. Työssään Salminen kertoo hoitavansa myös tuo-
tannon tehtäviä kuten kilpailutusta ja suunnittelua. Val-
litseva korona-tilanne on erityisesti muuttanut hänen 
työnkuvaansa entisestään monipuolisemmaksi. “Ko-
ronan aikana olen keskittynyt enemmän julkaisuihin ja 
sisällöntuotantoon.”

Salminen on päivittäin muiden hankkeiden kanssa teke-
misissä ja seuraa niiden sosiaalista mediaa ja julkaisuja. 
Sisällöntuotantoa hän pääsee tekemään mm. uutiskir-
jeiden muodossa, jonka hän kertoo olevan hyvin suosittu. 
Uutiskirjeiden keskeinen sisältö ovat Osuman alla olevat 
hankkeet. Jos esimerkiksi jokin hanke julkaisee oppaan 
tai lehden, jakaa Osuma tietoa uutiskirjeen lisäksi omis-
sa medioissaan ja somessaan eteenpäin.

Tuottajan rooli on laaja, mutta tiivistettynä Salminen 
sanoo työnkuvansa olevan avustamista, viestintää ja 
tuottamista.

Hyppy tuntemattomalle työkentälle

“Kun lähdin tähän mukaan, en ollut 
mukavuusalueellani. Lähdin koordinoimaan 
sisältöä, jota en oikeastaan edes tuntenut.”

Aikaisemmin Salminen kertoo tehneensä paljon töitä 
tapahtuma- ja musiikkipainotteisella kulttuurikentäl-
lä. Useat Osuman alla olevat hankkeet toimivat nuor-
ten parissa, mihin hän ei kokenut suurta kosketusta 
etukäteen.

Myös työyhteisö tuntuu erilaiselta kuin ennen. Monet 
hankkeen työntekijät ovat oman alansa asiantuntijoita, 
esimerkiksi opettajia. Tätä Salminen pitää plussana ja 
hän on oppinut paljon kollegoiltaan.

“Rohkeasti kohti uusia haasteita!” Salminen kehottaa

Työ kuulostaa korvaani hyvin erilaiselta, mihin olen tot-
tunut kulttuurituotannon parissa. Juhana kuitenkin loh-
duttaa ja toteaa, että tuottajan taidoista on moneksi. 
“Tuottajan perustaitoja ovat organisointi, projektinhal-
linta, viestintä ja some. Hankkeetkin ovat tietyllä tavalla 
pieniä tapahtumia, joissa on alku- ja loppukohta. Mutta 
tärkeintä on luottaa itseensä. Mitä enemmän tekee eri-
laisia töitä, sitä helpompaa on omaksua uusi työnkuva 
eikä ajattele enää, että en ole tehnyt tätä, en osaa. Kyn-
nys madaltuu kokeilla uutta.”

Miksi sitten lähteä juuri hanketuottajan töihin? Ensimmäi-
senä Salminen nostaa esiin vakaan työpaikan mahdolli-
suuden varsinkin tämän hetkisen korona-kriisin keskel-
lä. “Jos haluaa vakaata duunia kuukausipalkalla selkeille 
ajanjaksoille, silloin hanketyö on hyvä vaihtoehto. Monet 
työskentelevät hanketyössä supistetuilla työajalla, esimer-
kiksi 70% viikkotyöajasta, joten aikaa jää myös muulle.”

Hankkeita on monenlaisia, Metropoliassa pelkästään 
on yli 260 hanketta. Tärkeimpänä Salminen nostaa 
hankkeiden mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan.

“Hankkeet tekevät paljon hyvää. -- jos haluaa 
edistää muiden hyvinvointia ja yhteiskunnallisia 
asioita, hanketyössä sitä pystyy tekemään.”

Työhön liittyy paljon rutiinitehtäviä kuten raportteja ja 
palavereja. EU tuo oman byrokratiansa mukaan, joten 
on tärkeää, että on hyvä johtaja. Työajat ovat myös hyvin 
perinteisiin virka-aikoihin sijoittuvat. Salminen ei kuiten-
kaan koe näitä huonoina puolina, työ vaatii yleensä kui-
tenkin paljon luovuutta ja on hyvin tyytyväinen työhönsä. 
Ainoana kunnon miinuksena hän toteaa pilke silmäkul-
massa, ettei työssä pääse paljoa kokemaan vauhtia tai 
vaarallisia tilanteita.

Lähden haastattelusta pää täynnä uutta tietoa ja paljon 
viisaampana. Hankemaailma alkaa pikkuhiljaa avau-
tumaan ja näyttämään mahdollisuutensa. Toivottavasti 
myös sinulle.
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1.3 Hanketuottamisen salat

Wilhelmiina Palovaara

Elina Ala-Nikkola työn touhussa hankkeiden parissa. Kuva: amusa.fi CC_BY_SA

Mitä on hanketuottaminen? Millaista työtä 
kulttuurituottaja tekee hankkeissa? Lähdin 
haastattelemaan hankkeissa työskennellyttä 
alan ammattilaista Elina Ala-Nikkolaa 
selvittääkseni hanketuottamisen saloja.

Elina Ala-Nikkolalla on pitkä, laaja ja monipuolinen 
tausta kulttuurituottajana. Hän on valmistunut Mikke-
lin ammattikorkeakoulusta 2005 kulttuurituottajaksi ja 
opiskellut myöhemmin ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon Metropoliassa. Elina on työskennellyt tähä-
nastisella työurallaan muun muassa ammattikorkea-
koulujen opiskelijajärjestöissä pääsihteerinä, Helsingin 
Ammattikorkeakoulu Stadiassa (nykyään Metropolia 
Ammattikorkeakoulu) teatterituottajana, koulutussuun-
nittelijana, TKI-suunnittelijana sekä hanketuottajana ja 
julkaisukoordinaattorina. Nykyisin hän työskentelee asi-
antuntijana Metropolia Ammattikorkeakoulussa osallis-
tavan prosessisparrauksen Parru-tiimissä.

Oma matka hankkeiden parissa

Hanketuottajan tehtävissä Elina Ala-Nikkola on työsken-
nellyt kolmessa eri hankkeessa. Jokainen hanke on ollut 
erilainen ja antanut Ala-Nikkolalle paljon uusia ja tärkei-
tä näkökulmia oman osaamisen kehittämiseen.

Erittäin tärkeää Elina Ala-Nikkolalle on aina työssään ol-
lut vaikuttaminen, ihmisten äänten kuuleminen, osallis-
taminen ja toimintatapojen kehittäminen. Tämän vuoksi 
Ala-Nikkola onkin päätynyt työskentelemään erilaisiin 
hankkeisiin. Hankkeissa työskennellessä näitä on pääs-
syt toteuttamaan.

• Kohti luovaa arkea -tutkimushankkeessa 
(2015—2017) tutkittiin luovuuden ja 
osallistavuuden merkitystä vanhustyössä.

• Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa 
kehittämishankkeessa (2015—2018) tutkittiin, 
miten luova työote edistää sosiaalista 
kuntoutusta.
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• Teiniminnotalkoot -hankkeessa (2016—
2018) puolestaan kehitettiin monialaista 
ja moniammatillista toimintamallia, jossa 
tuotiin yhteen korkea-asteen ja toisen asteen 
opiskelijoita eri aloilta ratkomaan yritysten 
antamia aitoja työelämän haasteita.

Tuottajan on hyvä osata nähdä kokonaisuuksia

Tärkeänä hanketuottamisessa Ala-Nikkola pitää mu-
kautumista erilaisiin työympäristöihin, ihmistuntemus-
ta, hyvää soveltamiskykyä, viestintätaitoja sekä kykyä 
itsenäiseen ajatteluun. Myös eri projektipäälliköiden 
kanssa työskentely on erilaista jokaisessa hankkeessa. 
Hän kokeekin yhdeksi hanketuottamisen keskeisimmis-
tä asioista projektipäällikön työparina työskentelyn.

Ala-Nikkola on halunnut hankkeissaan olla projektipääl-
likölle sparripari ja peilipinta, jonka kanssa voi pohtia 
mitä ja miten tulisi seuraavaa asiaa lähteä tekemään. 
Samalla hän on tuottajana hoitanut käytännön asioita 
muun muassa koordinointi- ja tiedotustyötä. Tuottajan 
on hyvä osata nähdä kokonaisuuksia, mutta osata myös 
huomioida yksityiskohtia, joita ne sisältää.

“Hyvä tuottaja tekee hyvät suunnitelmat, mutta 
pystyy soveltamaan niitä tilanteessa toisin”

Minustako hanketuottaja?

Hanketuottajan työpäivät ovat erittäin vaihtelevia ja 
hankkeesta riippuvia. Usein hankkeessa pääseekin hyö-
dyntämään omia vahvuuksiaan ja aikaisempaa koke-
mustaan. Ala-Nikkola on päässyt esimerkiksi vetämään 
työpajoja ja havainnoimaan tutkimushankkeissa tutki-
mustilanteita. Hanketuottajalle tyypillisiä tehtäviä ovat 
esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen viestintä, tapahtumien 
järjestäminen, aikataulutus, ongelmien ratkaisu, ko-
konaiskoordinointi ja raportointi. Hanketuottamisessa 
Ala-Nikkolan mukaan on tärkeää olla halu muuttaa ny-
kyistä maailmaa.

Tuottajan tehtävät hankkeissa ovat laajat ja monen 
tuottajan haasteeksi saattaakin tulla täydellisyyden ta-
voittelu. Ala-Nikkola kannustaa keksimään omia tapoja 
saada itsensä relattua ja muistaa nukkumisen, syömi-
sen ja liikunnan merkityksen. Avoimuus ja jakaminen 

työyhteisössä on myös tärkeää. Asioiden kanssa ei kan-
nata jäädä yksin.

Elina Ala-Nikkola kokee, että hanketuottaminen on ollut 
hänelle itselleen todella antoisaa ja mukavaa. Hankkeet 
mahdollistavat työskentelyn monenlaisten asioiden ää-
rellä ja ne ovat tuottajalle todella hyvä oppimisen paikka.

Ala-Nikkola kannustaa tuottajia ehdottomasti lähte-
mään kokeilemaan hanketuottamista. Itse kiinnostuin 
hankkeista haastattelun aikana ja haluaisin ehdotto-
masti päästä kokeilemaan hanketuottamista urani aika-
na. Hanketuottajan työtehtävät ovat mielestäni omalla 
tavallaan erilaisia ja kiinnostavia. Ne haastavat tuottajaa 
minulle uudella tavalla.

Hanketuottamisessa 
tärkeää on halu 

muuttaa nykyistä 
maailmaa
”
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2. Hankeviestintä 
on oma taitolajinsa
Katri Halonen
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Tuottajan ydintehtäviin hankkeissa kuuluu lähes poikkeuk-
setta viestintä. Viestintää leimaavat liiankin helposti haku-
vaiheen termit kuten hanke, kohderyhmä ja hyvä käytänne 
sekä moninainen “byrokratiaslangiksi” leimautuva sanas-
to. Viestinnän toteuttamista siivittävät joukko rahoittajan ja 
taustaorganisaation tai -organisaatioiden logoja, graafisia 
ohjeistuksia sekä visuaalisia maailmoja. Nämä manifestoi-
tuvat viestinnäksi, joka alkaa  “tässä hankekessa…” -tyyp-
pisillä määrittelyillä. Samalla ne toisintavat — ja myös vah-
vistavat “byrokratiaslangin” jalansijaa.

Hanketuottajan viestinnän haasteeksi muodostuvat usein 
huomion kääntäminen itse toimintaan ja innostavaan vi-
sioon, jonka äärelle toimijoita halutaan tuoda. Toiminnan 
ytimessä ei ole yksin puurtaminen vaan ammattilaisten 
ja pilotointiin mukaan tarvittavien erilaisten kohderyhmi-
en edustajien houkuttelu mukaan. Tiedottamisesta tulee 
siirtyä nopeasti suostuttelevaan viestintään (ks. Cialdini 
2006), jossa päämääränä on kutsua uusia toimijoita mu-
kaan hankkeeseen voittamalla vastustus ja haluttomuus 
osallistua. Tämä on tärkeä viestinnän lähtökohta, jonka 
tulee hankkeen edetessä siirtyä ketterästi kohti vaikutta-
vaa viestintää (Stiff & Mongeau 2016). Pyrkimyksenä on 
saada aikaiseksi muutosta. Hanketuottajan viestinnälli-
seksi tavoitteeksi määrittyy viime kädessä osallistumi-
sen sijasta pyrkimys saada hankkeen kannalta keskeiset 
toimijat ajattelemaan ja toimimaan uuden tavalla.

Nykyinen elinympäristömme on täynnä kadunvarsien 
mainoskylttejä, twiittejä, Facebook-päivityksiä, Insta-
gram-kuvavirtoja ja visuaalisesti värikästä ja huomio-
hakuista viestintää. Viestin kyllästämässä maailmassa 
hankeviestijän on tärkeä profiloida viestintää tehok-
kaasti. Asiantuntijoille suunnatun onnistuneen viestin-
nän näkökulmasta ei ole olennaista ainoastaan sanoit-
taa huolellisesti miten hankkeesta puhutaan. Olennaista 
on myös se, mistä puhutaan. Suostuttelevan viestinnän 
opeista on hyötyä ja ne tarjoavat ajatuksia myös siitä, 
miten itse sisältö voisi koskettaa ja innostaa uusia toi-
mijoita mukaan hankkeen kehittämistyöhön. On tärkeää 
luoda tunne, että tuossa porukassa haluan olla mukana.

Siirtyminen vaikuttavaan viestintään näkyy usein myös 
viestintäkanavien muutoksena. Hanketuottaja ei voi vain 
lähettää tietokoneeltaan erilaisiin medioihin sisältöjä, 
vaan hänen työnsä keskiöön nousee innostavien viesti-
en rinnalle innostavien kohtaamisen suunnittelu. Koh-
taamisten suunnittelu ja käytännön toteuttaminen täh-
täävät usein tapahtumaviestintään ja mahdollisimman 

pitkälle kunkin viestin vastaanottajan tarpeet huomioi-
vaan dialogiin. On rakennettava fyysisiä ja virtuaalisia 
paikkoja kohtaamisille. Ennen kaikkea on myös mietittä-
vä, miten tapahtumaa käytetään toivottujen vaikutusten 
aikaansaamiseksi. 

Tässä luvussa viestintää pohtii aluksi Mira Simsiö, jonka 
näkökulma keskittyy hanketuottajalle usein ensimmäi-
senä vastaan tulevaan haasteeseen: kuinka eri organi-
saatioiden rajapinnalle rakennetaan hankkeen sisäinen 
viestintä? Juhana Salminen tarkastelee hankeviestintää 
suunnitelmallisena vastaanottajalähtöisenä toimintana 
hyödyntäen erilaisia esimerkkejä viestinnän välineistä 
ja keinoista. Riikka Wallin paneutuu sosiaalisen medi-
an hyödyntämiseen viestinnässä. Blogikirjoitus keskittyy 
nuorten ikäpolvien saavuttamiseen ja nostaa esille nuoret 
viestinnän liittolaisina ja vanhempien ikäpolvien opastaji-
na. Lopuksi Katri Halonen tuo esille kuuntelun näkökul-
man keskeisenä viestinnän lähtökohtana. Sen lisäksi mitä 
viestitään on tärkeää kuunnella vastaanottajia, selvittää 
mitä he tarvitsevat ja pohtia rehellisesti, onko hanke ai-
dosti vastaus vastaanottajan tarpeeseen.

Hanketuottaja ei vain viesti. Hän on mitä suurimmassa 
määrin viesti myös itse. Hän kertoo omalla työotteellaan 
ja -asenteellaan sekä persoonallaan hankkeen tunnel-
masta. Hän saattaa vetää toimijoita mukaan tai vahvistaa 
usein niin tutuksi tullutta kuvaa hankkeista byrokratian 
näyttämöinä. Innostunut, utelias ja dialogiin hakeutuva 
hanketuottaja on onnistuessaan suostuttelevan ja vai-
kuttavan viestinnän keskeinen käyntikortti.  

Lähteet:

Cialdini, R. B. (2006) Influence, New and Expanded: The 

Psychology of Persuasion. Harper Business. 

Halonen, K. (2021) Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten 

innovaatioiden juurruttaminen. Metropolia AMK. http://urn.fi/

URN:ISBN:978-952-328-292-6

Halonen, K. (toim.) (2021) Vaikuttava projekti. Metropolia AMK. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-309-1

Hermiö, Merimaa, Wallin, Wegmüller, Åman & Kyyrö (toim.) 

(2021) Hankeviestinnän käsikirja. Metropolia AMK.

Stiff, J. B. & Mongeau P. A. (2016) Persuasive communication. 

The Guilford Press.
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2.1 Hankkeen sisäisen viestinnän 
onnistumisen salaisuus voi piileskellä 
asenteessa – palvelualttius on valttia

Mira Simsiö

Hankkeen ensimmäiset viikot ovat ratkaisevia sisäisen 
viestinnän onnistumisen kannalta. Projektin päävetä-
jien on tehtävä vaikutus ja hurmattava hankkeeseen 
mukaan tulleet työntekijät puolelleen. Nämä hankkeen 
alussa syntyneet positiiviset mielikuvat hankeviestin-
nästä muodostavat pohjan toimivalle sisäiselle viestin-
nälle. Jos hankkeella on motivoituneet projektinvetäjät, 
jotka perehdyttävät ja ovat läsnä työntekijöille projek-
tinhallintatyökalujen tai minkä tahansa kysymysten 
edessä, vievät he luultavasti herkemmin opittuja yhtei-
siä käytäntöjä eteenpäin.

Perehdyttämisen ja palvelun tärkeyttä ei siis voi vä-
hätellä. Kun työn aloittaa huolellisesti, se luultavasti 
päätetään huolellisesti. Näin selviää viime keväänä 
toimintatutkimuksena toteutetun hankkeen sisäiseen 
viestintään pureutuvan opinnäytetyöni* tuloksista. 
Opinnäytetyöni kehittämisen kohteena oli Metropo-
lia Ammattikorkeakoulun hallinnoiman monialaisen 
ja valtakunnallisen Höntsä -silta eteenpäin! -hank-
keen sisäinen viestintä (myöhemmin Höntsä-hanke). 

Hankkeessa on viisitoista projektityöntekijää, kolme 
osahanketta ja seitsemän osatoteuttajaa.

Höntsä-hankkeen sisäisen viestinnän kehittämisen li-
säksi tavoitteena opinnäytteessä oli tarjota apuvälineitä 
ja sisäisen viestinnän työkaluja ja tuoda esille hyviä käy-
täntöjä ja tuloksia muille valtakunnallisille hankkeille 
useamman osatoteuttajan hankkeisiin ja projekteihin.

Digitalisaation tuomat haasteet 
sisäiseen viestintään voidaan voittaa

Haasteena hankkeiden sisäisen viestinnän kehittämi-
sessä ja hankeviestinnän työkalujen kokoamisessa, on 
digimaailman murros ja muutosnopeus. Hankkeissa 
tämä usein näyttäytyy niin, että hanketyöntekijät voi-
vat olla kaukana toisistaan, etäisyyksiä saattaa olla sa-
toja kilometrejä, joten digitalisaation tuomat välineet 
ovat tarpeen viestinnässä. Digitalisaation tuomiin mah-
dollisuuksiin tiiviisti kasvaneet työntekijät omaksuvat 
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helposti uusia käyttöjärjestelmiä, ohjelmia, applikaatioita 
ja laitteita. He myös käyttävät sisäisen viestinnän välinei-
nä mutkattomasti uusia projektinhallintatuokaluja. Sa-
maan aikaan vähemmän digimaailmaa omaksuneet työn-
tekijät tarvitsevat enemmän opastusta ja apua. (Aho 2017)

Monet projektinvetäjät ja hanketoteutukset ovat men-
neet pitkään sisäisen viestinnän toteutuksessa samoil-
la kaavoilla, joten miksi uudistaa vanhaa. Uudistaminen 
voidaankin linkittää asenteen muutokseen ja kääntää 
ajattelumalli projektinvetäjästä ja projektityöntekijöi-
den suhteesta päälaelleen. Projektinvetäjä olisi näin 
ollen se joka palvelee työntekijän tarpeita. Perehdy-
tys, kouluttaminen, motivointi ja asenne, ne ratkaisevat 
monta haastetta.

Tee tarvekartoitus, jotta voit 
palvella projektityöntekijöitäsi 

Hankkeen käynnistysvaiheessa on tärkeää tutkia sisäi-
sen viestinnän tarpeet. Saadun tiedon avulla voidaan 
valita käyttöön sellaiset projektinhallintatyökalut ja toi-
mintatavat, joissa kohtaavat sekä projektinvetäjien osaa-
minen että projektityöntekijöiden toiveet.

Tarve- ja osaamiskartoituksen voi tehdä laatimalla ky-
selyn hankkeen tuleville työntekijöille ennen varsinai-
sen viestimisen aloittamista. Hankkeelle tai projektille, 
isolle tai pienelle, voi helpoin ja yksinkertaisin keinoin 
rakentaa toimivan sisäisen viestinnän kuuntelemalla tii-
min yhteistä ääntä. Linkin takaa voit vapaasti kopioida ja 
muokata itsellesi Google Forms -palvelulla toteutetun 
tarve -ja osaamiskartoituskyselyn.

Höntsä-hankkeessa päädyttiin tarve- ja osaamiskar-
toituksen jälkeen rakentamaan hankkeen nettisivuille 
kokonaan oma sisäänkirjautuminen eli Member Page 
(jäsensivut) -tyylinen osio, joka toimii hankkeen intra-
nettinä. Intranet toimii hankkeen tärkeimpänä sisäisen 
viestinnän kanavana, jonka etusivulle kootaan ajankoh-
taiset uutiset ja koostetaan yhteen herkästi katoavat 
tärkeät sähköpostiviestit. Höntsän intranet on toiminut 
erinomaisesti tiedottamiseen.

Parhaat edellytykset sisäisen 
viestinnän onnistumiseen

Hankkeen sisäinen viestintä ja siinä käyttöön otettavat 
projektinhallintatyökalut riippuvat pitkälti projektinve-
täjistä, heidän osaamisestaan ja vuorovaikutuksestaan 
hanketyöntekijöiden kanssa. Kaikkien projektinvetäjien 
ei tarvitse osata rakentaa intranettiä. On osattava kuun-
nella, ymmärtää ja palvella projektityöntekijöiden tarpei-
ta ja toiveita. Näin kasvaa projektinvetäjien ja projekti-
työntekijöiden välinen luottamus. Parhaat edellytykset 
hankkeen sisäisessä viestimisessä onnistumiseen luo-
daan tunnistamalla palvelualttius omasta itsestään ja 
tuomalla se rohkeasti esille. Omalla asenteella ja palve-
lualttiudella kanssatyöskentelijöitä kohtaan voi saavut-
taa näkyviä tuloksia.

Höntsä -silta eteenpäin! on Metropolia Ammattikorkea-
koulun hallinnoima monialainen ja valtakunnallinen ESR 
-hanke, joka kuuluu Osallistamalla osaamista -toimenpi-
dekokonaisuuteen. Hankkeen toiminta-aika oli 2018-2020.

• Kopioi tästä tarve -ja osaamiskartoitus 
Sisältää sekä ulkoisen että sisäisen 
viestinnän tarve -ja osaamiskartoituksen.

 

Lähteet:

Aho, T. (2017) Blogtalk. Kirjoituksia viestinnästä ja työelämästä. 

ProCom.

ESR – Rakennerahaston sivut. www.rakennerahastot.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen kotisivut. Metropolia 

Ammattikorkeakoulu. www.hontsa.metropolia.fi

Simsiö, M. (2018) Hankkeen sisäisen viestinnän konseptin 

kehittäminen ja hankeviestinnän työkalupakin kokoaminen. 

Metropolia AMK, kulttuurituotannon (AMK) opinnäytetyö.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1BpojAOh5tpEPePEKeL6FCNSqUc0O41UHYRLuHTZWjeU/copy
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2.2 Viestinnän vaikuttavuutta ja välineitä

Juhana Salminen

Ulkoinen viestintä määritellään organisaation viestin-
täsuunnitelmassa. Se miten ulospäin viestitään, kertoo 
koko organisaatiosta, jolloin myös arvot ja ydinajatukset 
olisi hyvä välittyä kaikessa viestinnässä. Voidaankin pu-
hua organisaation omasta äänestä. Oma ajatukseni ulkoi-
sesta viestinnästä perustuu jatkuvuuteen. Jos organisaa-
tion tyyli on vakiintunut ja hyväksi todettu, ei sitä kannata 
lähteä muuttamaan. Jokainen viestijä toki tuo mukanaan 
omaa näkökulmaa ja se on organisaatiota rikastuttava 
asia.  Esimerkiksi tapahtumat ovat tehokas tapa tuoda 
viestinnällistä näkyvyyttä ja ne myös korostavat organi-
saation imagoa ja onnistuessaan vahvistavat mainetta.

Viestintäsuunnitelman kulmakivenä 
suunnitelmallisuus

Projektiviestinnän kulmakivion kattava viestintäsuunni-
telma. Suunnitelmassa määritellään viestinnälliset ta-
voitteet, kohderyhmät, hankkeen ydinviesti ja käytös-
sä olevat resurssit sekä kanavat. Näitä on hyvä peilata 

projektisuunnitelmaan yhtenäisen linjan luomiseksi. 
Viestintäsuunnitelmassa on hyvä huomioida hankkeen 
viestinnälliset resurssit ja ketkä siihen osallistuvat 
(Åman-Kyyrö 2021). EU-rahoitteisissa projekteissa (hank-
keet) on viestintäsuunnitelmassa syytä huomioida sen 
hetkinen rakennerahastojen viestintäohjeistus ja mahdol-
linen graafinen ohjeistus. Hyvä suunnitelma pitää sisäl-
lään on työkalut vaikuttavan viestinnän tekemiseen. 

Viestintäsuunnitelmasta on hyvä tehdä oman organisaa-
tion näköinen. Yhtä oikeaa mallia ei ole. Kyseessä voi 
olla kattavampi viestinnän ja markkinoinnin toimenpi-
teet koostava dokumentti, riippuen projektin viestinnän 
luonteesta. Toimenpiteet on määritelty projektisuunni-
telmassa ja ne konkretisoidaan hankkeen viestintäsuun-
nitelmaan. Suunnitelma tulee projektin sisäiseen käyt-
töön, joten sen on hyvä olla selkeä, joustava ja hankkeen 
kanavat kattava dokumentti.

Viestintä kulkee jatkuvana prosessina projektin läpi ha-
kuvaiheesta projektin jälkeiseen aikaan (Halonen 2021).

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/11031/Viestintaohje+rakennerahastohankkeille+2014+2020.pdf/3357fea0-56d5-4efa-a6ea-cd9c997802a3
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Vaikuttavan ja hyvin muotoillun viestin tai viestinnällisen 
kokonaisuuden ei tarvitse päättyä projektin tai hankkeen 
päättyessä. Vahva viestinnällinen näkemys ja viestinnän jat-
kuvuuden ymmärtäminen yhdistettynä selkeään viestintä-
suunnitelmaan, tukee sekä sisäistä että ulkoista viestintää. 

Vaikuttavan viestinnän taustalla on hyvin suunniteltu 
viestinnällinen ajattelu, jossa yhdistyvät itse viestittävä 
asia, viestinnällinen jatkuvuus ja vastanottaja-ajattelu:

1. Viestin ydin ja tavoite on selkeänä mielessä.  
Ei viestintää vain viestinnän takia.

2. Viesti ei ole yksittäinen tuuttaus, vaan  
hyvin mietityssä linjassa mennen ja tulevan  
viestinnän kanssa.

3. Asetutaan vastaanottajan asemaan. Mikä  
herättää reaktion ja sitouttaa. Miten muotoilla 
kiinnostava viesti, jonka vastaanottaja 
mahdollisesti välittää omiin kanaviinsa.

Työkaluista tukea vaikuttavuuteen

Ulkoinen viestintä on kokoelma erilaisia kanavia ja vä-
lineitä. Viestintäsuunnitelma on yksi väline. Projektista 
ja tuloksista jaetaan tietoa sosiaalisen median ja kotisi-
vujen kautta sekä esimerkiksi omissa ja sidosryhmien 
uutiskirjeissä. Projektien julkaisuihin koostetaan pro-
jektin aikana tehdyt oivallukset, näkökulmat ja keskeiset 
tulokset. Joukkoon mahtuu työkaluja, toimintamalleja ja 
käytännön ohjeita. Tässä muutama esimerkki:

• Osuma -hankkeen Toimenpidesuositukset 
päättäjille -julkaisu koostaa koordinaatiotyössä 
havaitut mallit toimenpidesuosituksiksi. 
Oivallukset nousevat suoraan eri hankkeiden 
arjesta, jolloin Osuma toimii sanoman uudelleen 
sanoittajana ja viestinviejänä.

• Hankejulkaisuista erinomaisia esimerkkejä 
ovat På samma linje -hankkeen oppaat ja 
käsikirjat yhdenvertaisemman urheilutoiminnan 
kehittämiseksi. Hankkeen työpajat, liikunnan ja 
järjestöalan ohjaajien koulutus sekä tasa-arvo, 
-ja rasismin vastainen työ seuratasolla kiteytyvät 
kattavaksi ohjeistukseksi sarjassa monikielisiä 
julkaisuja.

• Julkaisu voi olla myös peli kuten Pelaa! 
-hankkeessa, jossa 2. asteen opiskelijat  
pääsevät suunnittelemaan oppimispelejä.

Viesti säännöllisesti

Viestinnän hyvä suunnittelu tukee projektin viestinnäl-
lisiä tavoitteita ja vahvistaa vaikuttavuutta. Viestintä-
suunnitelma ja viestinnän aikatauluttaminen säästää re-
sursseja ja luo ennakoitavuutta. (Torniainen 2015). Aina 
kuitenkaan omasta projektiarjesta ei riitä kerrottavaa. 
Saattaa olla viikkojen suvantovaihe, jolloin uutta julkais-
tavaa ei ole. Tällöin on hyvä kääntää katse kumppani-
hankkeiden suuntaan ja osallistua ajankohtaiseen, omaa 
hanketta koskevaan keskusteluun.

Viestinnän tehostamisen apuvälineenä toimii viestintäkalenteri

Viestinnän tehostamiseen hyvä työkalu on viestintäka-
lenteri (kuva yllä). Kalenteri tarjoaa apua informaation 
lajitteluun ja hahmottamiseen mutta se ei tee viestin-
tää puolestasi, tai muuta viestiäsi vaikuttavaksi. Ka-
lenterin avulla ulkoisen ja sisäisen viestinnän koordi-
nointi eri hankekanavissa selkeytyy. Yhteen paikkaan 
keskitetty tieto julkaistavista uutisista, tuotteista tai 
palveluista selkeyttää hankkeen arkea ja luo sään-
nöllisyyttä ja on samalla koko organisaation käytössä. 
Kalenteri on visuaalinen työkalu ja auttaa hahmotta-
maan hankkeen kokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Te-
hokas viestijä ajastaa sosiaalisen median päivitykset, 
jolloin viestinnän ei tarvitse viedä leijonan osaa päivit-
täisestä työajasta. Tutustu valmiiseen viestintäkalen-
teripohjaan tästä.  

Vastaanottajalähtöisyys luo vaikuttavuutta

Osuma -koordinaatiohankkeen kohderyhmää ovat nuoret 
ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset. Tämä on huo-
mioitu hankkeen viestintäsuunnitelmassa pyrkimällä 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ouJAj3pkoaL5x1y7H81wiSI9PG1P3nW/edit#gid=1272120832
http://osuma.metropolia.fi/info/
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välttämään hankesanaston käyttämistä. Tiedotuksessa 
pyritään välttämään erityisesti nuorille etäisiä termejä 
kuten ”hanke”, ”projekti” ja ”toimenpidekokonaisuus”. 
Viestinnässä keskitytään kansantajuisempiin termeihin 
ja selkeään yleiskieleen.

Viestinnän suunnittelussa ajatukset on hyvä kääntää 
vastaanottajaan. Miten viesti ymmärretään, miten se vai-
kuttaa vastaanottajaansa ja aiheuttaako viesti muutosta 
vastaanottajan ajattelussa tai toiminnassa? Esimerkiksi 
viestintäkalenterissa voisi kulloisenkin viestintätoimen-
piteen kohdalla olla toimintaohje: “luo tällä julkaisulla 
keskustelua aiheesta X” tai “tarinallista tämä viesti pro-
jektin asiakkaana olevalle 15-vuotiaalle nuorelle”. Esi-
merkiksi Ernod -hankkeessa (2015-2017) erityisnuoret 
pääsivät omin sanoin kertomaan kokemuksistaan hank-
keen videoilla.

Perinteisen yksisuuntaisen tiedotusajattelun sijaan 
viestinnän pitäisi olla enemmän vastaanottajalähtöis-
tä. Tämän ajattelun pitäisi läpivalaista projektiajattelua 
alusta loppuun kaikilla alueilla, ei ainoastaan viestinnän 
osa-alueella. Haastavaa vaikuttavuudessa on vaikea mi-
tattavuus. Kun vastaanottaja on vaikuttunut ja muutta-
nut ajatteluaan tai toimintaansa, näkyy se usein vasta 
jälkeenpäin. Ihmiset omaksuvat uusia ajatuksia ja toi-
mintamalleja eri tahtiin ja vasta palautteen ja reflektion 
myötä itsekin ymmärtää mistä uusi malli on peräisin.

Viestinnän 
suunnittelussa 

ajatukset on 
hyvä kääntää 

vastaanottajaan 

”

Lähteet:

Ernod – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hanke (2021) 

XAMK ammattikorkeakoulu.Ernod – Erityisnuoret ja digiajan 

osallisuus

Halonen, K. (2021) Projekti loppuu, mitä jää? Metropolia AMK. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-292-6

Pelaa! -hanke 2021. Pelillistämisen perusteet. Pelit kentällä 

-webinaari Helsingissä 21.5.2021. Nuorten akatemia. https://

www.nuortenakatemia.fi/pelit-kentalla-seminaarissa-

tutustutaan-pelillistamiseen-ja-pelikehittamiseen-tervetuloa-

mukaan/

På samma linje -hanke (2021) Luckan. https://sammalinje.fi/

Rakennerahastotot (2021) Hankkeille. Viestintä. http://www.

rakennerahastot.fi/viestinta

Rakennerahastot (2021) Viestintäohjeistus. https://

www.rakennerahastot.fi/documents/10179/11031/

Viestintaohje+rakennerahastohankkeille+2014+2020.

pdf/3357fea0-56d5-4efa-a6ea-cd9c997802a3

Salminen, J. (2021) Vaikuttava viestintä. Vaikuttava 

projekti -sivusto. https://vaikuttavaprojekti.metropolia.fi/

vaikuttava-viestinta/

Simsiö, M. (2018) Hankkeen sisäisen viestinnän konseptin 

kehittäminen ja hankeviestinnän työkalupakin kokoaminen. 

Metropolia AMK, kulttuurituotannon (AMK) opinnäytetyö.

Vallo, H. & Häyrinen, E. (2014) Tapahtuma on Tilaisuus: 

Tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen.   

4. Tietosanoma.

Åman-Kyyrö, M. (2020) Hankeviestintä tuo tietoa 

tulevaisuudesta. Tikissä. Tutkimus- kehitys- ja 

innovaatiotoiminnan sydämessä blogit. Metropolia 

AMK. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/02/13/

hankeviestinta-tuo-tietoa-tulevaisuudesta/
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2.3 Miten somesta apua, kun 
haluamme saada nuoret mukaan 
hankkeeseen?

Riikka Wallin

Miten me tavoitamme nuoria ja saamme heidät mukaan 
hankkeemme toimintaan? Se on kokemukseni mukaan 
yksi tavallisimmista hanketyöntekijöiden kesken nouse-
vista kysymyksistä. Meillä määräaikaisina hankkeina on 
rajallisesti aikaa ja muita resursseja viestinnän rakenta-
miseen ja sen toteuttamiseen, ja silti pitäisi olla innosta-
va ja tavoittaa kohderyhmää. Monet tavoittelevat kehit-
tämistoiminnassa valmiita ryhmiä, mutta aina se ei ole 
tarkoituksenmukaista hankkeen tavoitteiden saavutta-
miseksi. Onko somesta siis apua?

Olen koonnut parista NUORI2020-tapahtuman ohjelmas-
ta ja Osallistamalla osaamista -hankkeista parhaita pa-
loja ja maustanut niitä omilla opeillani vuosien varrelta. 
Ehkä löydät jonkun uuden idean, mikä sopii juuri teidän 
hankkeessa toteutettavaksi. Tai ehkä nämä poikivat uu-
sia vielä parempia ideoita, mitä lähdette toteuttamaan!

Vuorovaikutteisuus sitouttaa

Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalista. 
Nuorten medioiden johtaja Anni Lintula ja Demi-lehden 
sisällöntuottaja Aino Salonen suosittelevat, että jokai-
seen some-sisältöön rakennetaan vuorovaikutteisuutta. 
Call-to-action, eli kehoitukset toimintaan kuten ”tyk-
kää jos…”, ”kerro kommenteissa…” tai ”jaa nämä vinkit 
kavereillesi”, kannattaa heidän mielestä sijoittaa heti 
ensimmäiseksi.

Eri some-kanaviin on sisäänrakennettu erilaisia vuoro-
vaikutuksen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Instragramin 
Stories-ominaisuus mahdollistaa erilaiset kyselyt. Mihin 
kysymyksiin haluatte saada vastauksia nuorilta? Kyselyi-
den avulla voit myös kartoittaa millaista some-sisältöä 
seuraajasi haluavat. Kysy suoraan heiltä itseltään ja pyy-
dä palautetta.
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Yhdessä nuorten kanssa tehty tuottaa 
parhaat tulokset

Vuorovaikutusta on tietenkin myös se, että sisältöä luo-
daan yhdessä nuorten kanssa. Miten hankkeessa jo ole-
vat nuoret näkyvät kanavalla? Ovatko he mukana sisäl-
löntekijöinä tai esimerkiksi kokemusasiantuntijoina? 

Esimerkiksi

• Ernod-hankkeessa erityisnuoret kertovat itse 
siitä, mitä mahdollisuuksia heillä on ollut 
hankkeessa (Youtube),

• Näkymättömät-hankkeessa on julkaistu 
nuorten omia digitarinoita (Youtube),

• Nuoret esittivät kysymyksiä poliitikoille Luode-
hankkeen Pihalla kuin politiikko -tapahtumissa 
eduskuntavaalien alla ja niistä julkaistiin 
videoita Facebookiin,

• Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen Höntsä-
Fest tapahtuman videon tekivät Stadin 
ammattiopiston opiskelijat (Youtube).

• Festaripörssi-hankkeessa nuoret suunnittelivat 
hankkeen logon ja muun visuaalisen ilmeen.

Myös nuorten raati voi toimia somessa. Demi-lehden 
nuorista koostuva Demi-lab toimii suljetussa Instra-
gram-yhteisössä. Siellä lehden tekijät kysyvät vinkkejä 
suoraan nuorilta. Esimerkiksi on kysytty mikä kansikuva 
tulisi laittaa lehteen tai NUORI2020-puheenvuoroa val-
mistellessa tekijät kysyivät mitä jokaisen aikuisen tulisi 
tietää nuorten somen käytöstä. Nuorten raateja käyte-
tään hankkeissa paljon – voisiko teidän raatinne toimia 
jossain some-kanavassa?

Voimaa yhteistyöstä

Yhteistyötä somessa voi tehdä monin eri tavoin. Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun Festaripörssi-hankkees-
sa tehtiin some-kampanjaa yhdessä tubettajien Seksi-
käs Sulkaa ja Dosdela kanssa. Yhteistyö oli tuloksekasta. 
Sillä saatiin etenkin maahanmuttajataustaisia nuoria 
mukaan toimintaan. Kampanjaan ja sen tuloksiin voi tu-
tustua Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentä-
jänä -loppujulkaisussa.

Some-vaikuttajat ovat tietenkin tehokas tapa tavoittaa 
nuoria, mutta yhteistyöllä on myös hintalappu, eli tällai-
set yhteistyöt kannattaa huomioida jo hankkeen haku-
vaiheessa. Yhteistyötä voi tehdä myös mikrovaikuttajien 
tai sen ”ihan tavallisen nuoren” kanssa. Nämä ovat edul-
lisempia tapoja, mutta voivat samalla olla jopa tehok-
kaampia yhteistyötahoja.
Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat myös nuoril-
le suunnatut eri mediat. Demi-lehti tekee yhteistyötä 
Nuorten Exitin kanssa. Järjestön työntekijät vastaavat 
nuorten omiin kysymyksiin seksuaalisuuteen ja itse-
määräämisoikeuteen liittyen Instagram Stories -puo-
lella. Yhteistyö on kannattavaa: lehti saa nuoria kiin-
nostavaa ja koskettavaa sisältöä, järjestö tavoittaa 
kohderyhmää ja pääsee tekemään suoraan sitä omaa 
perustyötään verkossa.

Mikä olisi hankkeelle hyvä yhteistyötaho? Onko joku, joka 
jo tavoittaa kohderyhmää ja voisi olla kiinnostunut sisäl-
töyhteistyöstä teidän hankkeen kanssa?

Arvot näkyviin some-viestinnässä

Nuorten parissa moninaisuus on uusi normaali ja arvot 
ohjaavat valintoja ja tekoja vahvasti (Lintula & Salonen 
2020; Roivanen 2018). Hankkeen arvojen olisi hyvä nä-
kyä myös viestinnässä kertomassa nuorelle, että häntä 
on ajateltu. Yksinkertaisesti sitä voi tehdä esimerkiksi 
kiinnittämällä huomiota kuva- ja sanavalintoihin. Ketkä 
näkyvät viestinnässä ja miten? Esimerkiksi keskustelu 
Ugandalaisen ilmastoaktivistin Vanessa Nakaten poisra-
jaamisesta AP:n uutiskuvasta (HS) kertoo siitä, että yhä 
helpommin kyseenalaistamme viestintää, jossa moni-
naisuutta ei huomioida tai joku jätetään kokonaan sen 
ulkopuolelle.

Tarkkarajaisten sukupuoliroolien tai etnisen taus-
tan korostaminen vaikuttavat monen nuorten mieles-
tä tunkkaiselta (Lintula & Salonen 2020). Muistilistaa 
ja muita vinkkejä sukupuolten tasa-arvon ja moninai-
suuden huomioimiseksi viestinnässä löytyy esimerkiksi 
Osuman julkaisemasta Sukupuolisensitiivinen hanketyö 
-oppaasta. Myös STT:n ohjeet eettiseen kuvankäyttöön 
avaavat näkökulmia miten käyttää kuvia moninaisesti ja 
samalla vastuullisesti.

https://www.youtube.com/watch?v=pFCsOuZA-yU
https://www.youtube.com/watch?v=3Dr-s-E7mJQ&list=PLlzRrlBNuiN3PrH5ls3lS9XPlbnqB2YDa
https://www.facebook.com/watch/?v=851046798579481
https://www.facebook.com/watch/?v=851046798579481
https://www.youtube.com/watch?v=lzujaLn6xPk&list=PLlzRrlBNuiN23EF2WKKN4QoDC3udgvC3C&index=6
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/03/Iso-Aho-ja-Lindholm-Vapaaehtoistyo-nuorten-syrjaytymisriskin-vahentajana-Festariporssi-Humanistinen-ammattikorkeakoulu.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/03/Iso-Aho-ja-Lindholm-Vapaaehtoistyo-nuorten-syrjaytymisriskin-vahentajana-Festariporssi-Humanistinen-ammattikorkeakoulu.pdf
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006384249.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006384249.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006384249.html
http://osuma.metropolia.fi/2020/01/13/sukupuolisensitiivinen-hanketyo-opas-on-taalla/
http://osuma.metropolia.fi/2020/01/13/sukupuolisensitiivinen-hanketyo-opas-on-taalla/
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Nuoret eivät kaipaa pelkkää kiillotettua pintaa, vaan 
aitous on tärkeää. Tasapainoilu visuaalisesti kiinnosta-
van sisällön kanssa voi tuntua haastavalta. Hassuttelu, 
hauskuus ja kepeys voi toimia myös silloin kun käsitel-
lään vakavia aiheita.

Laatu korvaa määrän − hankkeen    
tavoitteet edellä, totta kai!

Nuorille suunnatussa some-sisällössä kannattaa panos-
taa laatuun eikä määrään. Onneksi! Näin neuvovat myös 
Demi-lehden Lintula ja Salonen. Somea ei siis tarvitse 
päivittää joka päivä, saati sitten monta kertaa päivässä, 
ellei ole resursseja hyvän sisällön tekemiseen.

Kaikissa kanavissakaan ei tarvitse olla läsnä. Hank-
keelle voi hyvin valita ne oleelliset kehittämistyön kan-
nalta ja kohderyhmän mukaan. Omia sisältöjä on myös 
helpompi luoda, kun on muutama konsepti, mitä voi 
toistaa. Esimerkkejä löytyy sekä KELA:n että Demin 
Instragram-tileiltä.

Opetellaan some-taitoja niin kuin nuoret

Nuoret käyttävät YouTubea uusien taitojen opettelemi-
seen. 80 % 13-17-vuotiaista katsoo vähintään yhden ope-
tusvideon viikossa (Google/Ipsos Connect).

Myös meidän aikuisten kannattaa ottaa tämä taitojen 
kartuttamisen väline käyttöön. Itse olen oppinut suurim-
man osan uusista teknisistä taidoista sosiaaliseen me-
diaan liittyen Googlettamisen kautta löydettyjen ohjeiden 
avulla. Usein löytyy yksinkertainen asian havainnollista-
va video. Sitten lähden vain kokeilemaan. Some on on-
neksi myös paikka missä asioita voi testailla. Ja jos ei 
halua tehdä sitä suoraan hankkeen tai organisaation ka-
navalla, voi vaikka kollegoiden kesken luoda suljetun ti-
lin ja yhdessä testailla siellä ensin. Tai sitten siellä nuor-
ten raadissa, jos sellainen on.

 

Onhan perusjutut kunnossa?

Aluksi voi aina palata perusasioiden äärelle ja tarkistaa, 
että ne ovat kunnossa. Kenelle viestimme? Miksi, mitä ja 
miten? Näiden asioiden äärelle palaan itsekin säännöl-
lisin väliajoin.

Kenelle viestimme?

Olemmeko miettineet, kenelle haluamme erityises-
ti viestiä? Hankkeen kohderyhmänä saattaa olla sekä 
nuoret että heidän kanssa työskentelevät aikuiset. Onko 
näitä kohderyhmiä määritelty tarkemmin? Onko esi-
merkiksi kyseessä maahanmuuttajataustaiset nuoret, 
nuoret miehet tai koulutuksen ulkopuolella olevat nuo-
ret? Tavoitellaanko ammattilaisten kohdalla erityisesti 

Hankkeen arvojen olisi hyvä 
näkyä myös viestinnässä 

kertomassa nuorelle, että 
häntä on ajateltu
”
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ammatillisia opettajia, nuorisotalojen työntekijöitä vai 
kenties urheiluseurojen valmentajia? Tieto löytyy yleen-
sä hankehakemuksesta   − sen äärelle voi aina palata. 
Tarkemman kohderyhmää voi määritellä myös hankkeen 
alettua. Kohderyhmät kannattaa kirjata viestintäsuunni-
telmaan, jolloin hankearjen keskellä on helppo palata ja 
tarkistaa mitä olikaan sovittu hankkeen alussa. Viestin-
täsuunnitelmaa voi myös täsmentää ja päivittää hank-
keen aikana. Näin olemme tehneet Osuma-hankkeessa.

Kun kohtaamme nuoria arjessa, ajattelemme, että jokai-
nen nuori on yksilö ja hänellä on omat erityispiirteensä 
ja tarpeensa. Rope & Pyykkö (2003) kuitenkin muistut-
tavat, että vaikka meillä on lukemattomia erottavia te-
kijöitä yksilöiden välillä, niin meillä on myös yhdistäviä 
tekijöitä, joka saavat ihmiset ajattelemaan ja toimimaan 
samalla tavalla. Mietitään siis mitkä ovat ne meidän koh-
deryhmään kuuluvien yhdistävät tekijät. Se auttaa meitä 
seuraavissa vaiheissa.

Miksi, mitä, miten ja missä viestimme?

Kun kohderyhmä on määritelty, voimme siirtyä eteen-
päin ja määritellä miksi viestimme, mitä viestimme ja 
miten ja missä sitä teemme. Tätä työtä voi hyvin tehdä 
yhdessä koko hankeporukan kanssa. Silloin saadaan 
koko porukan asiantuntemus mukaan ja viestintä nivou-
tuu luonnolliseksi osaksi hanketoimintaa. Esimerkiksi 
perinteinen mindmap voi olla työkalu näiden asioiden 
määrittelemiseen tai voitte virittäytyä teeman äärelle 
pelaamalla Osuma-lautapeliä. Viestintähän voi olla osa 
itse kehittämistyötä ja sosiaalinen media se paikka mis-
sä nuoria kohdataan.

Some-kanava kannattaa tietenkin valita kohderyhmän ja 
tavoitteiden mukaan. Jos hankkeella on useampi spesifi 
kohderyhmä, niin niille voi ja kannattaa ehkä valita omat 
kanavansa. Tällä hetkellä nämä kanavat ovat suosituim-
pia Z-sukupolven keskuudessa: Instagram, YouTube, 
Snapchat, TikTok, Whatsapp (Green 2019). Voi kuitenkin 
olla, että hankkeen kohderyhmää löytyy paremmin jos-
tain ihan toisesta kanavasta. Rohkaisen kaikkia kirjau-
tumaan eri sosiaalisen median palveluihin ja katsomaan 
mitä siellä tapahtuu ja keitä siellä liikkuu. Kun kanavan 
ja sen logiikan tuntee, niin on helpompaa myös orga-
nisaationa, hankkeena tai yksittäisenä ammattilaisena 
lähteä käyttämään sitä.

Esimerkiksi KELA on ottanut Instagramin käyttöön eri-
tyisesti nuorille suunnattuun asiakaspalveluun. Sieltä 
löytyy vinkkejä ja ohjeita sekä neuvontaa yleisellä tasol-
la yksityisviestien kautta. Suosittelen tutustumaan KE-
LA:n Instagram-tiliin! Kahdenkeskisissä kanavissa, ku-
ten Whatsappissa tai Instragramin yksityisviesteissä, voi 
keskustella vaikeistakin asioista nuorten kanssa heidän 
ominta viestintätapaa käyttäen. Voisiko hankkeen oh-
jauspalvelua esimerkiksi tehdä suoraan tällaisessa, sen 
sijaan, että rakentaa hankkeelle tai organisaatiolle oman 
chat-palvelun? Näin viestintä nivoutuu osaksi hankkeen 
varsinaista toimintaa, eikä ole erillinen asia, jonka tar-
koituksena on ainoastaan kertoa mitä on tehty tai hou-
kutella mukaan.
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2.4 Hissipuheet hallussa, mutta 
miten sujuu aktiivinen kuuntelu?

Katri Halonen

Suomalaisia on moitittu kehnoksi kansaksi itsensä 
markkinoinnissa. Olemmekin opetelleet urakalla his-
sipuheita, pitchauksia, pechakuchien pitämistä ja it-
sestämme puhumista. Ja hyvä niin, on osattava puhua 
omasta toiminnasta ja kertoa mikä siinä on onnistunut-
ta. Mutta saammeko näillä menetelmillä levitettyä koke-
muksiamme muiden hyödyksi ja innostettua muita mu-
kaan kehittämistyöhön?

Allianssi-risteilyllä kohtaa yli 1000 nuorten 
asioiden ammattilaista

Vietin inspiroivia hetkiä vuoden 2018 Allianssi-risteilyllä, 
jossa oli hienon ohjelman lisäksi yli 30 näytteilleasetta-
jatahoa. Näytteilleasettajien joukossa oli myös Osuma 
juurruttamassa hankkeittemme tuloksia, tai vähintään-
kin herättämässä mielenkiintoa hankkeisiin. Risteilyn 
aikana myös kiertelin suuren määrän näytteilleasettaja-
tahoja läpi. Ilokseni huomasin, että opit oman osaamisen 
esille tuomisesta olivat menneet hienosti perille. Täällä 

osattiin pitää ”myyntimonologi”, joka tarjottiin innostu-
neena hienon esitteen kanssa.

Risteilyn jälkeen kangaskassissani on tuhansien tun-
tien kehittämistyö tiivistettynä erilaisiksi esitteiksi ja 
nettisivujen flyereiksi. Olen täysin varma, että joukossa 
on valtavia aarteita, mutta mistä löydämme ajan kah-
lata materiaalin ja löytää ne juuri omaan toimintaam-
me sopivat aarteet? Jäin miettimään, kuinka monella 
säkin sisältö kaivautuu odottamaan parempaa hetkeä, 
kunnes tulee heitetyksi pois kun sitä sopivaa hetkeä ei 
tullutkaan?

Ständikohtaamisen anatomia

Vaeltaessani näytteilleasettajien ständeillä kohtasin hie-
noja materiaaleja, innostavia puhujia ja löysin myös hyviä 
potentiaalisia kumppaneita tulevaisuuden varalle. Löy-
sin paljon innostusta, yhteisöllisyyden tunnetta ja ennen 
kaikkea asiantuntijuutta.
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Tyypillinen kohtaaminen eteni niin, että kuulin nopean 
esittelyn siitä, mitä kyseinen näytteilleasettaja tekee ja 
sitten toivottiin, että luen heidän materiaalinsa. Esitte-
ly tehtiin ystävällisesti silmiin katsoen ja ihailin nuorten 
asioiden eteen työtä tekevien ammattilaisten kykyä esi-
tellä sydäntään lähellä oleva asiaansa. Materiaalit olivat 
pääosin todella kauniisti taitettuja, hienosti kuvitettuja ja 
kaikin puolin innostavia. Kohtaamiseen kului aikaa noin 
1-3 minuuttia.

Kiertelyni aikana kyselin myös kiinnostavista kehittä-
misprosesseista ja sain poikkeuksetta asiantuntevaa 
lisäapua siihen, miten kyseessä olevan toimijan kehit-
tämistyö ja materiaalit vastaavat erilaisiin haasteisiin. 
Erilaisia hankkeita – ja ikävä kyllä niiden mukana tarjoil-
tua hankejargonia – on toteutettu paljon. Juuri hanke-
muodossa toteutetuista piloteista on tiivistetty tuloksia 
erilaiksi malleiksi ja tuotteiksikin.

Ehkäpä suuri tarjonta pisti pääni pyörälle, sillä päivän lo-
pulla tuntui, että kangaskassini kätkee sisäänsä valtavan 
määrä kehittämistyön tuloksia, mutta en oikein tiedä mi-
ten saisin siitä kiinni.

Kohtaamisen avuksi kuuntelemisen 6 tasoa

Kuuntelemisen taidot on nostettu keskeiseksi menes-
tystekijäksi mm. useissa lähes kulttimaineeseen nous-
seissa Stephen Coveyn kirjoissa. Covey (2013) jaottelee 

kuuntelemista viiteen eri tasoon, joista monet ovat läs-
nä myös näytteilleasettajan kohtaamisissa. Alimmalla 
tasolla ständille tulee henkilö, joka on hiljaa eikä oike-
astaan kuuntele mitään. Hän nappaa ehkä esitteen mu-
kaansa ja suuntaa eteenpäin. Toiseksi alimmalla tasolla 
henkilö kuuntelee kiltisti myyntipuheen, mutta odottaa 
vain, että pääsisi itse puhumaan tai vaikkapa kysymään 
jotain kuuntelematta aidosti toisen puhetta. Kolmannel-
la tasolla ihminen kuuntelee, mutta keskittyy arvioimaan 
puhetta ja sitä onko siinä esimerkiksi virheitä. Nämä 
kuuntelun kolme alinta tasoa oli kokemukseni mukaan 
läsnä monella ständillä.

Aidon dialogin kannalta kolme syvintä kuuntelun tasoa 
ovat kiinnostavimpia, joten jatkan niiden äärellä näyt-
teilleasettajatilanteeseen asetettuna. Neljännellä tasol-
la yritämme kuunnella, mutta keskitämme energiam-
me siihen, että voimme soveltaa sitä, mitä jo tiedämme. 
Kysymme ständillä kävijältä mistä hän on ja millaisia 
asioita hän tekee. Kainalossamme on koko ajan kui-
tenkin ketunhäntä, jota koitamme ujuttaa pienestäkin 
vinkistä toiselle. Keskitymme löytämään sopivan tulo-
kulman omalle myyntityöllemme. Näin oli aika usein 
Osuma-ständillämme vierailleiden kanssa käyty heidän 
haasteistaan keskustelu. Ikäväkseni joudun tunnusta-
maan, että turhan rivakasti käänsin huomion kohti In-
nostajapakkamme välineitä. Aktiviisen kuuntelun sijasta 
oma ajattelu kieltämättä kelasi liian tiiviisti jo keskus-
telun aikana niitä kortteja, joita kannattaisi tässä nosta 
erikseen esille.

Kuuntelemisen syvin taso on 
tarkkaavaisen kuuntelun tasoa, 

jossa pyrimme ymmärtämään toista 
sijoittamalla hänen kertomaansa 

omiin viitekehyksiimme 

”



29

Kuuntelemisen syvin taso on tarkkaavaisen kuuntelun 
tasoa, jossa pyrimme ymmärtämään toista sijoittamalla 
hänen kertomaansa oman elämämme myötä syntyneisiin 
omiin viitekehyksiimme. Olemme läsnä ja kuuntelemme 
tarkkaavaisesti jotta pystyisimme muodostamaan mieli-
kuvan siitä mitä toinen oikeasti pyrkii sanomaan.

Hissipuheesta kuuntelijaksi

Risteily toisena päivänä omalla näyttelypisteellämme 
jaettuna ollut nuorten kanssa työskenteleville suunnat-
tu, useiden valtakunnallisten hankkeiden ”sisäänheit-
totuotteeksi” tarkoitettu ”Innostajan korttipakka” -va-
rastomme oli vajunut jo varsin pieneksi. Oli sopiva hetki 
siirtyä myyntikeskeisestä työstä kuuntelukeskeiseen 
työhön. Keskityn kuuntelemaan ja aidosti kuulemaan 
mitä ständillemme tulija työarjessaan tekee ja millaisia 
tilanteita hän kohtaa.

Olin yllättynyt kuinka paljon tapahtuu, kun aloittaakin 
uuden kohtaamisen kysymällä mistä olet ja mitä teet. 
Sain lyhyessä ajassa jonkinlaisen käsityksen asiakkaan 
profiilista. Osasin sen jälkeen antaa vinkkejä siitä, mit-
kä aktivointikortit korttipakastamme saattaisivat olla 
juuri hänelle hyödyllisimpiä. Merkitsin myös hankelis-
taltamme ne, joiden kotivisuilla ehdottomasti kannat-
taa käydä. Hissipuheenpitäjän sijasta koin roolini usein 
kuuntelijaksi ja monet halusivat kertoa arjen ongel-
mistaan. Osaan niistä uskon löytäneeni vinkkejä, joiden 

jäljille pääsee korttipakkamme harjoitteiden kautta. 
Näissä tilanteissa tuli olo, että ehkäpä kyseinen taho 
nappaa kangaskassistaan ainakin Innostajan korttipak-
kamme ja ottaa se käyttöönsä.

On olemassa riski, että tehokas myyntityömme kään-
tyy itseään vastaan kun unohdamme kuunnella. Voisiko 
siis seuraavan näytteilleasettajapisteen rakentaa aidon 
kuuntelemisen ympärille? Millainen sellaisen ständin 
ulkoasu olisi? Millainen toimintakoodisto loisi kuuntele-
miselle ja syvemmälle dialogille hyvän pohjan?

Millainen toimintakoodisto 
loisi kuuntelemiselle ja 

syvemmälle dialogille 
hyvän pohjan?
”
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3. 
Yhdenvertaisuus 
ja kestävä 
kehitys saavat 
muotonsa arjen 
mikrohetkissä
Katri Halonen



31

Suomi on yksi maailman johtavista maista tasa-arvon 
kehittämisessä. Uuden vuosituhannen myötä keskuste-
lun teemoiksi ovat nousseet sukupuolistereotypioiden 
purku sekä naisen ja miehet mallien ja roolien monipuo-
listuminen. Sukupuolen kaksinapaisuudesta on päästy 
sukupuolen moninaisuuteen (140 vuotta tasa-arvotyötä, 
2017). Uusi vuosituhat on tuonut mukanaan myös no-
pean digitalisoitumisen sekä yhä vahvemman tietoisuu-
den kestävän kehityksen välttämättömyydestä. Hanke-
toimijat kiinnittyvät näihin tavoitteisiin jo hakuvaiheessa.

Projektisuunnitelmalla on aina myös itse kehittämis-
toimintaa laajempia päämääriä, joita nimitetään hori-
sontaalisiksi tavoitteiksi. Nämä nousevat usein etenkin 
hankkeen raportoinnin yhteydessä, mutta niiden todel-
linen koetinkivi on periaatteiden toteuttaminen ja edis-
täminen jokaisen hankepäivän arjessa. Horisontaalisiin 
tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sukupuolten ta-
sa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja kestävään kehitykseen 
kiinnittyvät teemat. Näistä Osuma-hankkeen piirissä on 
keskitytty etenkin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 
omassa ja asiakashankkeiden toiminnassa. 

Horisontaaliset arvot ovat yhdessä jaettuja ja kokemukse-
ni mukaan hanketoimijat sitoutuvat niihin. Hallinnon mo-
net kasvot -julkaisussa (Auri ym. 2018) on arvioitu muun 
muassa horisontaalisten periaatteiden toteutumista. Ar-
vioinnissa on nostettu esille tärkeä kysymys: koska pe-
riaatteiden soveltaminen kussakin hankkeessa jää kovin 
tulkinnanvaraiseksi, voidaanko oikeasti tietää että peri-
aatteet tuottavat yhdenvertaisempaa ja kestävämpää tu-
levaisuutta (emt. 69-71). Valvonnan ollessa vaikeaa, paljon 
jää toteuttajien varaan. Toivon sydämestäni, että periaat-
teet eivät jäisi välttämättömäksi irralliseksi raportoita-
vaksi saarekkeeksi, vaan jokainen hanke aidosti miettii 
niiden toteuttamista osana arkeaan ja toimintaansa. Sal-
menkangas ja Wallin (2019) antavat esimerkiksi sukupuo-
lisensitiivisen hanketoiminnan osalta hyviä vinkkejä.  

Projekti alkaa hakemuksen valmistelulla, johon anne-
taan matkaeväitä tämän luvun seuraavassa osassa ja 
jonka johtaminen positiiviseen rahoituspäätökseen edel-
lyttää aina myös horisontaalisten tavoitteiden huomioi-
mista. Katri Halosen tarjoamien matkaeväiden jälkeen 
siirrytään tasa-arvon edistämiseen hanketuottajan teh-
tävänä. Erityisen vahvasti tasa-arvon teemat nousevat 
esille Riikka Wallinin johdattamana blogikirjoituksissa 
digitaalisesta saavutettavuudesta sekä sukupuolen näyt-
täytymisestä hankearjessa. Mai Salmenkangas tuo esille 

ilmastonmuutosten hillitsemisen tavoitteet osana hank-
keen toimintaa. Suuret tavoitteet yhdistyvät hankkeiden 
tavoitteisiin ja manifestoituvat raportteihin. Tosiasiassa 
niiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen tapah-
tuu hankkeiden arjen pienissä hetkissä. Mikrohetkien 
magiikkaan johdattava lukijaa Meidän Projekti -hankeen 
blogittajat Liisa Kilpiäinen, Viivi Ylönen ja Maija Vuorjoki. 

Tätä tekstiä kirjoitettaessa klikatuimpien uutisotsikoiden 
joukossa on ilmastoaktivisti Greta Thurnbergin (2021) 
avauspuheenvuoro kansainvälisessä nuorten Youth4Cli-
mate-ilmastokokouksessa, jossa hän moittii päättäjiä ja 
instansseja juhlapuheiden pitäjäksi. Ottamatta kantaa 
juhlapuheiden ja arjen väliseen suhteeseen, strategisen 
politiikkaperusteisen ohjauksen ohella isojen päätösten 
ja tavoitteiden saavuttamisessa on paljolti kyse ruohon-
juuritason toimijoista. 

Esimerkiksi tasa-arvoajattelun ja ekologisuuteen täh-
täävän työn lähtökohdista kumpuavia pieniä ja suuria 
tekoja toteutetaan osana jokapäiväistä hankearkea (kts. 
Salmenkangas & Wallin 2019). Tuottaja muistuttaa ja 
muokkaa hankearkea parempaan suuntaan sekä myös 
osaltaan keksii sekä pitää yllä keskustelua uusista kei-
noista, joita voitaisi hankkeen puitteissa kokeilla tärkei-
den tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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3.1 Uutta rakentamassa – 
Matkaevääksi uuden projektin aloittajalle 

Katri Halonen

Osuman ja Sokran yhteisessä verkostopäivässä 25.4.2019. Kuva: Katri Halonen.

Osuma-hankkeessa toteutettiin koordinoitaville ohjel-
makaudella jo päättyneille hankkeille 28.3.-10.4.2019 
kysely siitä, miten näin jälkikäteen hankkeiden haaste 
kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön yhdyspinnalla näyt-
täytyi. Vastaukset saatiin 8 hankkeesta. Millaisia oppeja 
päättyneiden hankkeiden luotsit ovat saaneet?

Suunnittele yhteistyön rakentamiselle yhteisöllinen 
prosessi ja varaa aikaa sen toteuttamiselle

”Tutustu eri aloihin ja mieti, kenen kanssa 
aloitat työn. Mieti, miksi haluat juuri tietyt 
verkostot mukaan, mitä tarjoat heille. Ole utelias 
ja kuuntele mitä ihmiset tekevät. Jos mahdollista, 
niin tutustu heidän työhönsä konkreettisesti 
älä vain kahvikupin ääressä.”

Kulttuurin ja liikunnan tuominen samaan hankkeeseen 
osoittautui monelle hanketoimijalle haastavammaksi 
kuin mitä yleensä hakuvaiheessa oli oletettu. Yhteinen 

termistö ja kieli sekä erilaisten toimintatapojen yhteen 
tuominen vaativat huomiota osakseen heti alkuhetkistä 
alkaen. Yhteisen hankepolun askelissa näkyy projektitoi-
mijoiden aito uteliaisuus eri tulokulmiin – toimijoita yhdis-
tää yhteinen nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen tavoite.

Yksittäisistä aloista saattaa näyttäytyä helposti ennak-
ko-oletusten värittämä jäävuoren huippu. Esimerkiksi 
teatterin osalta muutamassa hankkeessa käytettiin so-
veltavaa teatteria. Moniammatillisuuden haasteita poh-
ditaan mm. paljon Osallistava ja liikunnallinen teatteri 
-hankkeen loppujulkaisussa Nuorten osallisuuden vah-
vistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehit-
tämällä (Hyväri et. al 2019). Teatteri kätkee allensa joukon 
toimintatapoja ja -menetelmiä, joita yhdistää osallisuuden 
vahvistamisen eetos ja pyrkimys teatteri-ilmaisuun. Käy-
tännössä takana on syvä ja monipuolinen asiantuntijuus, 
jonka puitteissa voidaan tilannesidonnaisesti esimerkiksi 
parantaa nuoren itsetuntemusta vuorovaikutus- ja kon-
taktiharjoitusten, mielikuvien ja tunteiden sanallistami-
sen, improvisaation tai kehotuntemuksen avulla. Samalla 
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prosessi kattaa toiminnan pienistä harjoitteista teatteri-
esitysten valmistamiseen. Myös liikunnassa kontakti, vuo-
rovaikutus ja kehotuntemus ovat keskiössä, mutta tavoit-
teet ovat eri tavalla fyysisiä.

Kuten usein käy, prosessin alussa hullaannutaan mah-
dollisuuksien laajenemisesta ja uusien maailmojen 
avautuessa. Kun horisontteja availlaan sekä erilaisten 
kulttuuri- että liikunta-alojen asiantuntijuuksien avul-
la on vaarana, että menetelmien kirjo vie mennessään. 
Jossakin välissä voi alkaa kivuliaskin keinovalikon kar-
simisen prosessi: on rajattava ja keskityttävä jotta pääs-
tään tekemään syvemmin yhteistyötä. Tässä kohdassa 
on myös vaara erkaantua alkuhuuman jälkeen: tehdään 
projektin toimenpiteitä rinnakkain, mutta ei yhdessä. 

Missä ne syrjäytymisuhan alaiset nuoret luuraavat? 
Panosta kohderyhmäsi löytämiseen

”Pikavoittoja ei ole hanketyössä. Kohderyhmän 
kautta lannistumattomalla työllä ammattilaiset 
kiinnostuvat, jos ovat kiinnostuakseen. Itse saimme 
avattua yhteistyön kaupungin nuorisopajojen 
kanssa ja sen myötä hanke lähti lentoon.”

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät löydy mistään 
rekisteristä, eikä heitä voi leimata tietynlaiseksi ryhmäk-
si tai lokeroksi, jonka tavoittamiselle olisi selkeä polku. 
Nuorille suunnatun kampanjapohjaisen viestinnän ko-
kemuksia jaetaan Festaripörssin loppujulkaisussa (Iso-
Aho & Lindholm 2018), josta kannattaa poimia etenkin 
projektipäällikkö Jyrki Simovaaran artikkeli Nuorten ak-
tivointi viestinnän keinoin – onko pakko?  

Nuorten saaminen mukaan toimintaan on yllättänyt monet. 
Nuorten tavoittaminen on ollut haastavaa, ja etenkin juuri 
syrjäytymisuhan alaisten nuorten paikantaminen muiden 
nuorten joukosta on ollut vaikeaa – ja usein mahdotonta-
kin. Osittain kehittämistyötä on tehty oppilaitosten nuoriso-
ryhmien kanssa, jolloin hankaluus on tavoittamisen sijasta 
ollut se, kuinka hyvin osallistuneet nuoret edustavat koh-
deryhmänä olevia syrjäytymisuhan alla olevia nuoria.

Osallistamalla osaamista -toimenpiteessä hyviä koke-
muksia on mm. yhteistyöstä ohjaamoiden kanssa, vies-
tinnässä yhteistyö tubettajien (Stenius & Isoaho 2018, 68) 
kanssa ja mukaan saatujen nuorten käyttämisestä so-
me-lähettiläinä. Keskeisimpiä kanavia hankkeissa ovat 

olleet Facebook, Instagram ja YouTube. Monessa hank-
keessa nuoret löytyvät oppilaitoksista esimerkiksi VAL-
MA-opetuksen puolelta tai harrastusten kautta vapaaeh-
toistyön erilaisilta foorumeilta.

Miten valtakunnallinen verkostonne 
toimii yhdessä arjessa

”Pääsääntöisesti eri toimijat ovat kiireisiä ja 
he haluavat kertoa omat tavoitteet ja kuulla, onko 
hankkeessasi mahdollisuus tarttua asiaan. Aikaa 
ei ole tuhlattavaksi, joten jokaiseen tapaamiseen 
pitää valmistautua. Rehellisyys on myös hyve, eli 
sanomalla mitä oikeasti tehdään, mitä osataan 
ja mihin kyetään, liikoja ei pidä luvata”

Valtakunnallinen verkostotyö on rakennettava huolella 
erilaisia intressejä yhteen sovitellen. Combo-hankkees-
sa (Airila, Aho & Nykänen 2016) on koottu kokemuksia 
ja niiden pohjalta rakennettu työkirjamainen apuväline 
projektiverkoston kokoamiseen ja suunnitelmalliseen 
hyödyntämiseen, joka siivittää hyvin polkua myös han-
kehakemuksen tekijälle. Verkoston laajentaminen pro-
jektin aikana tähtää projektin hyvien käytänteiden juur-
tumiseen, jonka suunnitteluun saa tukea vaikkapa tämän 
blogikirjoituksen kirjoittajan 4V-mallista (Halonen 2019).

Monen hankkeen näkökulmasta hankkeen sisäinen or-
ganisointi on ollut työläämpää kuin alkujaan oli ajateltu. 
Sisäinen organisointi ja etenkin sisäinen viestintä olivat 
monen hankkeen kohdalla vaatineet alussa yhteistä työs-
tämistä enemmän kuin oli ennakoitu. Hyviä tapoja löytyi 
jaettavaksi useista. Toisten toimintaan tutustumisen hel-
pottamiseksi järjestettiin kiertävä kokousjärjestely. Vies-
tinnässä panostettiin siihen, että kaikki projektiryhmäläi-
set viestivät aktiivisesti sähköpostitse toisilleen. Käytössä 
oli myös hankkeen omia kuukausiposteja, joissa välitet-
tiin tietoa ajankohtaisista asioista ja toiminnoista.

Valtakunnallisissa verkostomaisissa hankkeissa koros-
tuvat etäosallistumisen mahdollisuudet, mutta etenkin 
alkuvaiheessa pidetiin tärkeän yhteisiä valtakunnallisia 
työpajoja, joissa tutustuu toisiin henkilökohtaisemmin. 
Hankkeen alussa kannattaa panostaa yhteistyön raken-
tamiseen ja sijoittaa sinne esimerkiksi yhteinen itsearvi-
ointitapaaminen (esim. Björkqvist 2017), jossa sovitetaan 
yhteen jokaisen mukana olevan kumppanin toiveita ja 
tarkennetaan yhteisiä tavoitteita.
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Resursoi aikaa myös kuuntelemiselle

”Lähde rohkeasti tapaamaan ihmisiä, mene heidän 
luo, kerro ytimekkäästi mitä tarjoat, kuuntele, sano 
enemmin kyllä kuin ei, jousta omista aikatauluista, 
sido johtajat ja esimiehet mukaan tavoitteisiin, ole 
avoin, anna tilaa uusille kumppaneille, ymmärrä 
epävarmuus ja tarjoa tukea.”

Kipupisteiksi paikantui etenkin hankkeessa mukana ol-
leiden henkilöiden hyvinkin erilaiset aikaresurssit: yhtei-
sen ajan löytäminen ja ryhmätoiminnan toteuttaminen 
ovat kärsineet erilaisista henkilöstöpanostuksista. Sa-
malla kun kaikilla on tiukka aikataulu, on tärkeää löytää 
silti rauhallista aikaa tapaamisille, muiden innostami-
selle ja aidon yhteistyön rakentamiselle.

Myös työntekijöiden vaihtuvuus on ollut haastavaa ja sitä 
on aiheutunut mm. osa-aikaisten työntekijöiden lähte-
misestä kokoaikaisiin tehtäviin. Yksi kipupiste on myös 
tehokkaiden digitaalisten verkkovälineiden valitseminen 
sekä optimaalinen käyttäminen. Nämä kannattaa pohtia 
myös oman projektin kannalta riskianalyysissä.

Usein vähemmille maininnoille jää hankkeen aikana 
kertyneen osaamisen sulautuminen jo olemassa olevaan 
osaamiseen sävyinä, kehittämisituina, ammattiosaami-
sen vahvistumisena ja monessa tapauksessa oman ke-
hittymisen mukana tulevana työhyvinvointina. Ammatti-
laisten yhteen tuominen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, 
kuten yksi vastanneista kuvailee: 

”Eri alojen ammattilaiset näkivät yhteistyöhyödyn, 
mutta se, että toista ammattia ei tunnettu 
aiheutti myös haluttomuutta. Ennakkokäsitykset, 
välimatkat, kiire ja myös tietämättömyys estivät 
yhteistyön. Tähän tartuttiin koulutuksella, jossa 
erilaisten oppimistehtävien kautta eri alojen 
ammattilaiset tutustuivat toistensa töihin ja 
etsivät ennemmin yhtäläisyyksiä kuin eroja.”

Aito yhteistyö ei synny projektipäätöksellä. Se rakentuu 
luottamuksen, yhteisen ajan, toisen ymmärtämisen ja kai-
ken tämän perustana olevan aktiivisten kyselemisen ja 
kuuntelemisen avulla. Hankekonkareiden selkeä viesti uu-
den hankkeen hakijalle olikin: varaa kuuntelemiselle aikaa.

Nämä huomioimalla projekti saa hyvän perustan:

1. Varaa riittävästi aikaa yhteisen tutustumisen, 
luottamuksen ja kielen rakentamiseen

2. Rakenna tehokas struktuuri ja työtavat hankkeen 
sisäiseen organisointiin, viestintäkanavien 
etsintään ja sisäiseen viestintään

3. Sopikaa mahdollisimman täsmällisesti projektin 
päämäärät ja sietäkää rönsyjen karsinta: ja 
kauniisti paperille saatettuihin päämääriin 
on syytä palata säännöllisesti itsearvioinnin 
puitteissa.

4. Ota nuoret mukaan koko prosessiin 
suunnittelusta toteuttamiseen ja kehittämiseen

5. Etsi sinnikkäästi verkostosta oikeat henkilöt ja 
hae rauhallisesti molempia osapuolia hyödyttäviä 
toimintatapoja
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3.2 Saavutettava verkkoviestintä 
palvelee meitä kaikkia 

Riikka Wallin

Viimeisen puolen vuoden aikana olen pääsyt sukelta-
maan verkkoviestinnän saavutettavuuteen omassa työs-
säni Osuma-hankkeen viestijänä. Saavutettavuusdirek-
tiivi ja Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ohjaa 
kaikkia julkisia laitoksia mukaan lukien korkeakouluja 
ja myös EU-rahoitusta saavia hankkeita (Rakennerahas-
tot 2019). Olen oppinut, että saavutettavuutta ei kannata 
lähestyä pakkona, lisätyönä tai hankalana asiana. Itse 
asiassa se palvelee meitä kaikkia verkon käyttäjiä.

Saavutettavuus on osa verkkopalvelun käytettävyyttä. Oli sit-
ten kyseessä hankkeen verkkosivu, sen some-viestintä tai 
verkkojulkaisu. Se palvelee fyysisten ja/tai kognitiivisten ra-
joitteiden kanssa elävien lisäksi esimerkiksi mobiilikäyttäjiä, 
verkon suurkuluttajia tai väsyneitä käyttäjiä. Missä tilantees-
sa esimerkiksi itse selasit verkkoa kännykällä viimeksi? Mit-
kä asiat palvelivat sinua siinä tilanteessa? Olisiko sisällön si-
säistäminen voinut olla helpompaa siinä tilanteessa? Miten?

Selkeys on hyvä avainsana, kun tehdään verkkovies-
tintää. Hankejargonia kannattaa välttää. Se on meille 

kaikille tuttu ohje ja se pätee totta kai tässäkin. Miten 
käännetään toiminta ja tekstit hankehakemuksessa ja 
-raportoinnissa käytetystä kielestä yleiskielelle ja hank-
keen kohderyhmälle sopivaksi. Toisaalta tästä meillä 
hanketyöntekijöillä on jo paljon kokemusta.

Muilta osin saavutettavuus on lähinnä teknisiä lisäyksiä 
tai yksityiskohtia. Selkeän kielenkäytön lisäksi saavutet-
tavuuteen kuuluu esimerkiksi:

• verkkosivuston omien työkalujen   
käyttö otsikoinnissa yms.

• värikontrastit

• tekstivastineiden, eli alt-tekstien, 
kirjoittaminen kuville

• videoiden tekstitys

• linkkien selkeä nimeäminen.

Näiden huomioimista ja tekemistä kun harjoittelee, ne 
muuttuvat nopeastikin osaksi normaaleja työrutiineja 
viestintää tehdessä. Ohjeita ja työkaluja avuksi löytyy 

https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/saavutettavuusvaatimukset-ja-rakennerahastot/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/saavutettavuusvaatimukset-ja-rakennerahastot/maximized
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myös paljon. Joitakin annan teille vinkkinä tämän kir-
joituksen lopussa.

Enkö enää saa käyttää tekstiä kuvien päällä somessa?

Osuma-hankkeen verkkotreffeillä minulta kysyttiin, onko 
teksti kuvan päällä nyt sitten kiellettyä? Oma vastaukse-
ni on ”Ei ole.” Tekstin ja taustakuvan värikontrasteihin 
kannattaa tietenkin kiinnittää huomiota. Se on itsestään 
selvää. Ja kuvaan kannattaa liittää tekstivastine. Jos ku-
vassa oleva teksti on tärkeää informaatiota, se on hyvä 
sisällyttää virallisessa viestinnässä myös tekstimuodos-
sa, esim. verkkosivulla. Hankkeen verkkosivut ja viralli-
set tuotteet ja tuotokset kannattaa toki katsoa kuntoon 
saavutettavuuden näkökulmasta.

Sosiaalisen median osalta voi tehdä sellaiset asiat, mitä 
kukin some-kanava mahdollistaa ja huomioida kaikkia 
käyttäjiä hyödyntävät asiat. Riittävän suuri värikontrasti 
kuvien tekstien ja taustan välillä palvelee huonosti näke-
vien lisäksi kaikkia. YouTubessa ja Facebookissa löytyy 
sisäänrakennettu videoiden tekstitystyökalu. Se palvelee 
kuurojen lisäksi esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä 
liikkuvia käyttäjiä. Myös Instagram Storeja voi tekstittää. 
Tekstivastineita voi lisätä kuville ainakin Instagramissa, 
Facebookissa ja Twitterissä. Valitettavasti ei vielä Instra-
gram Stories -puolella, eli siellä sisältö, jossa on myös 
puhetta, palvelee huonosti näkeviä tai sokeita.

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla – saavutettavuus on 
myös hakukoneoptimointia!

Saavutettavasti toteutettu verkkosisältö tukee sen löyty-
mistä. Hakukoneet hyödyntävät etenkin otsikoita, link-
kitekstejä sekä kuvien ja videoiden tekstivastineita, kun 
verkkosisältöä luetaan koneellisesti. Algoritmien avulla si-
vun sisältöä yritetään ymmärtää ja tarjota juuri oikeanlais-
ta sisältöä sitä hakevalle. (Google; Kuntaliitto) Myös tästä 
syystä otsikoiden sanavalintoja kannattaa miettiä ja merki-
tä ne verkkosivun omilla työkaluilla otsikoiksi. Tekstivasti-
neet ja linkkien selkeät nimet palvelevat samaa tavoitetta.

Ymmärrys lisää motivaatiota toimia

Itselleni tässä oppimisprosessissa kiinnostavinta on ollut 
ymmärtää, miten me käytämme eri verkkopalveluita. On 

mielenkiintoista seurata omaa käyttäytymistä ja miettiä 
mitkä saavutettavuuteen liittyvät asiat palvelevat minua 
itseäni. Ja sitten toisaalta on mielenkiintoista astua het-
keksi toisenlaisen henkilön saappaisiin ja miettiä miltä 
maailma näyttää hänen todellisuudesta käsin.

Absurdein kokemus oli, kun kuuntelimme verkkosivua 
lukulaitteella hyppien pelkästään linkkien välillä ja lai-
te vain toisti ”tästä”, ”tästä”, ”tästä”, ”tästä”. Nauratti – 
ja samalla tuntui ihan kamalalta sen henkilön puolesta, 
joka siltä verkkosivulta yritti jotain tiettyä informaatiota 
löytää. Kokemus herätti tehokkaasti motivaation laittaa 
heti Osuman nettisivujen kaikki linkit kuntoon. Tunnistan 
myös, että vielä on paljon opittavaa!

Top 5 tietopankkia, työkalua ja ohjetta 
verkkosaavutettavuuteen:

1. Saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivusto

2. Yleisiä ohjeita, oppaita ja näkökulmia 
saavutettavuuteen löytyy Papunetistä.

3. Celian vinkkejä tekstivastineiden laatimiseen 
Saavutettavasti.fi-verkkosivustolla.

4. Webaim-työkalulla voi testata värikontrasteja.

5. Ohjeet omien tekstitysten lisäämiseen 
YouTubessa.
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saavutettavuusopas/1-2-mita-on-saavutettavuus#2.5

Google (2020) Verkkovastaavan ohjeet. (Luettu 29.1.2020) 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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3.3 Nuoriin kohdistuvassa 
kehittämistyössä on tärkeää huomioida 
sukupuolinäkökulma

Riikka Wallin

Kuva: Riikka Wallin Nuorisobarometri 2014 tilastojen pohjalta

Kun työskentelemme nuorten kanssa, meidän tulee eh-
dottomasti huomioida sukupuolinäkökulma ja sukupuol-
ten moninaisuus. Tämä koskee myös hankkeita, joissa ke-
hitämme nuorille suunnattuja palveluita, toimintamalleja 
ja erilaisia käytäntöjä. Vuoden 2014 Nuorisobarometrin 
teemana oli ”ihmisarvoinen nuoruus” ja siinä käsiteltiin 
erityisesti yhdenvertaisuutta ja nuorten kokemaa syrjintää. 
Yhteensä 13% syrjintää kokeneista nuorista mainitsivat 
syrjinnän syyksi sukupuoleen liittyvien odotusten rikkomi-
sen. Se oli viidenneksi yleisin syrjinnän syy. Lisäksi nuoret 
kokevat sukupuolesta johtuvaa syrjintää tai syrjintää liit-
tyen sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

On todettu, että kun EU-tasolla keskustellaan nuorten työt-
tömyyttä vastaan kamppailevista linjauksista ja toimenpi-
teistä, sukupuolinäkökulmaan on otettu kantaa yleisellä 
tasolla. Muuten se vaikuttaa olleen vähäisellä huomiolla.

Nuorten siirtymävaiheiden sekä opiskelumotivaation ja 
keskeyttämisten estämisen kannalta on nostettu esille 
muun muassa seuraavia sukupuolinäkökulmaan liittyviä 
asioita, jotka tulisi huomioida kehittämistyössä:

• Työttöminä tai NEET-statuksella (Not in 
employment, education or training) on 
enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia.

• Nuoret miehet ovat passiivisia koska kokevat, 
että heille ei ole tarjolla mahdollisuuksia.

• Nuorten naisten passiivisuus johtuu perhesyistä 
ja etenkin alhaisesti koulutetut nuoret naiset 
poistuvat työmarkkinoilta kokonaan. He eivät 
näy työttömyys- tai NEET-tilastoissa. Suomi 
nostettu tähän yhtenä esimerkkinä; työttömyys- 
ja NEET-luvut yleisesti ovat meillä pienemmät 
kuin muualla Euroopassa.

• Opintojen keskeyttäminen on tavallisempaa 
nuorilla miehillä kuin nuorilla naisilla. 
Nuoret naiset ovat keskimäärin korkeammin 
koulutettuja ja keskeyttävät opintonsa 
harvemmin kuin nuoret miehet.

• Nuoret naiset siirtyvät useammin 
koulutuksesta työelämään määräaikaisiin ja/tai 
osa-aikaisiin työsuhteisiin, joskin sukupuolten 
väliset erot tämän osalta ovat pienet.
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Yhteiskunnallinen muutos näkyy 
etenkin nuorten parissa

Uusi tasa-arvolaki astui voimaan vuonna 2015. Se laajen-
si sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan 
myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen il-
maisun perusteella. Nuorisobarometrissa 8% nuoris-
ta kertoi kokevansa, että kuuluu johonkin sukupuoli-
vähemmistöön. Heistä puolesta alle 20-vuotiaat nuoret 
kokivat kuuluvansa useammin sukupuolivähemmistöön 
kuin sitä vanhemmat nuoret. Tämä tarkoittaa, että yhä 
useammin ammattilainen kohtaa sukupuolivähemmis-
töön kuuluvan nuoren omassa työssään ja tämä tulee 
tietenkin ottaa huomioon käytännön työssä, mutta myös 
esimerkiksi kehittämishankkeiden toimintoja suunnitel-
taessa. Mitä konkreettista voin tehdä, että myös suku-
puolivähemmistöön kuuluva nuori kokee olevansa terve-
tullut? Mitä voin tehdä, että hän kokee pilottitoiminnassa 
mukana olemisen turvalliseksi?

Strategiatyössä lakimuutos näkyy jo. Eri toimijoilta edel-
lytetään esimerkiksi tasa-arvo ja/tai yhdenvertaisuus-
suunnitelmia ja Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 
toimintaohjeet organisaatioille asian huomioimiseksi. 
Millä tavalla strategioista tuleva tavoite ja tahto näkyvät 
organisaatioiden arjessa ja kehittämistoiminnassa? Vai 
näkyykö se ollenkaan?

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudes-
sa työskentelemme syrjinnän ehkäisyn parissa. Tavoit-
teena on kehittää palveluita, jotta nuori löytää polkunsa 
koulutuksesta seuraavaan tai työelämään tai että opis-
kelumotivaatio säilyy ja nuori suorittaa tutkintonsa lop-
puun. Nuoret ilmoittivat Nuorisobarometrissa, että koki-
vat syrjintää useimmiten koulussa ja työelämässä. Tässä 
toimenpidekokonaisuudessa työskentelemme siis juuri-
kin niissä ympäristöissä missä nuoret kokevat syrjintää 
eniten ja kehitämme sinne uusia toimintatapoja ja -mal-
leja. Olemme avainasemassa myös nuorten sukupuoles-
ta johtuvan syrjinnän ehkäisyssä.

Rahoittaja ohjaa sukupuolinäkökulman 
huomioimiseen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on osa 
kaikkea EU:n rahoittamaa kehittämistyötä. EU:ssa suku-
puolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut päämää-
ränä 50-luvulta asti. On hankkeita, joissa päätavoitteena 

on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Toisaal-
ta, jotta tasa-arvoa oikeasti edistetään, on todettu, että 
myös niissä hankkeissa, joissa päätavoite on jokin muu, 
sukupuolinäkökulman tulee olla integroituna kehittä-
mistyöhön. Jälkimmäisestä työstä käytetään termiä su-
kupuolinäkökulman valtavirtaistaminen.

Tasa-arvon edistämisen tärkeys näkyy muun muassa 
siinä, että sen huomioimista ja raportointia edellytetään 
kaikista Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamista hank-
keista. Se on painoarvoltaan tärkein suhteessa muihin 
ns. horisontaalisiin periaatteisiin.

Miten me voimme auttaa sinua?

Koordinaatiohankkeiden tehtävänä on tukea muita hank-
keita loistamaan. Seuraava rakennerahastokautta suun-
niteltaessa onkin tärkeää keskustella siitä, millainen 
rooli koordinaatiohankkeilla voisi tai tulisi olla sukupuo-
linäkökulman edistämisessä. Entä mitä voimme tehdä 
vielä tämän rakennerahastokauden hankkeiden hyväksi?

Siksi haluaisimmekin tietää:

• Millaisia käytännön osaamista sinä tarvitset, 
että voisit ottaa sukupuolinäkökulman ja 
sukupuolimoninaisuuden paremmin huomioon 
omassa kehittämistyössäsi?

• Entä millaista tukea haluaisit, toivoisit?

Lähteet:

Haataja M-L., Leinonen E.& Mustakallio S.(2011) Tasa-arvon 

valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa 

– Opas viranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön. 

KoulutusAvain oy, WoM Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö. http://

www.wom.fi/Tasa-arvon_valtavirtaistaminen_opas_2011.pdf

Myllyniemi, S. (toim.) (2014) Ihmisarvoinen nuoruus 

– Nuorisobarometri 2014. Nuorisotutkimusseura. 

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2015/03/

Nuorisobarometri_2014_web.pdf

Samek M. & Chantal R. (2014) Gender equality – the key to a 

sustainable, smart and inclusive society: Thematic report on 

youth and gender in the European Social Fund. The European 

Community of Practice on Gender Mainstreaming. GenderCop. 

https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/

Socialfonden%202014-2020/youth-and-gender-in-the-esf_

chantal-samek.pdf
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3.4 Ilmastonmuutos nyt! 
Nuoret haastavat hankkeita toimimaan 

Mai Salmenkangas
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Maailmassa piisaa huolia. Parhaillaan venettä keikuttaa 
epidemia ja sen talousvaikutukset. Pitkällä tähtäimel-
lä moni pohtii sitä, miten maapallolla selvitään luontoa 
kuormittavan elämäntavan yleistyessä.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 67 prosenttia 
nuorista oli melko tai erittäin huolissaan ihmisestä joh-
tuvasta ilmastonmuutoksesta (Pekkarinen 2019). Aal-
to-yliopistossa onkin tartuttu toimeen ja käynnistetty 
opiskelijoille ilmastoahdistusryhmiä, joissa osallistujat 
saavat vertaistukea uhkakuvia koskevien tunteidensa 
käsittelyyn ja lieventämiseen.

Nuoret etsivät myös tapoja toimia. Lempääläisen koulun 
yhdeksäsluokkalaiset tekivät spontaanin aloitteen neuloa 
Australian metsäpaloissa kärsineille kenguruille suoja-
pusseja ja Ruusuvuoren koululaiset perustivat maailman-
parannuskanavan Korso valittaa, joka ”valittaa, välittää ja 
toimii”. Koska ilmastonmuutos huolestuttaa ja koskettaa 
monia nuoria, heidän parissaan työskentelevät aikuiset-
kaan eivät voi jättää aihetta huomiotta. Tämä koskee mitä 

suurimmassa määrin Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tamia ja monia muita hankkeita, sillä suuri osa rahoittajis-
ta edellyttää hankkeita sitoutumaan kestävän kehityksen 
edistämiseen rahoitusta myöntäessään.

Mykkäkoulusta toiveikkuuteen

Ympäristötunteita tutkineen Panu Pihkalan (2017) mu-
kaan aikuisten uskottavuus nuorten silmissä voi rapistua 
ja sukupolvien välinen kuilu kasvaa ylitsepääsemättö-
mäksi, ellei ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun 
löydetä yhteistä kieltä. Nuoret voivat pettyä vanhempiin 
sukupolviin, jos he kokevat, ettei ongelmista välitetä riit-
tävästi. Toisaalta vanhemmat sukupolvet voivat kokea 
syyllisyyttä, jos he eivät syystä tai toisesta kykene muut-
tamaan elämäntapaansa riittävästi. Pyrkimys hallita ah-
distavia tunteita saattaa joillakin johtaa fanaattisten ar-
jen ympäristövalintojen tekemiseen ja mustavalkoiseen 
ajatteluun, mikä ruokkii toisten syyllisyyttä ja vaikeut-
taa dialogia entisestään. Tästä asetelmasta kumpuaa 



avoimia konflikteja vanhempien ja lasten välillä mones-
sa perheessä. Sama kuilu voi heijastua nuorten paris-
sa työskentelevään hankkeeseen, jos se ohittaa nuorelle 
tärkeän aiheen olankohautuksella.

Vanhemmilla, nuorisotyöntekijöillä, opettajilla ja nuor-
ten parissa työskentelevillä on tärkeä rooli, kun nuoret 
etsivät tasapainoista suhdetta omaan itseensä ja luot-
tavaista katsetta henkilökohtaiseen tulevaisuuteen-
sa. Tätä ei voi erottaa koko maailman tulevaisuudesta. 
Pihkala (2017) suosittelee kaikkia opettelemaan rea-
listisen suhtautumisen ilmastonmuutokseen ja tämän 
rinnalla ruokkimaan toiveikkuutta. Ympäristöongelmiin 
liittyvät tosiasiat on selvitettävä ja tunnustettava, mutta 
niiden liiallinen korostaminen johtaa lamaantumiseen 
ja masennukseen. Toiveikkuutta voi vahvistaa esimer-
kiksi tutustumalla jo saavutettuihin edistysaskeliin, 
kestävyyden puolesta toimiviin ryhmiin, teknologisiin 
ratkaisuihin ja aikaisempiin yllättäviin muutoksiin his-
torian kulussa.

Ilmastoahdistuksen keskellä vahvistusta voi löytyä esi-
merkiksi luonnosta, maailmankatsomuksesta, kauneu-
desta, luovuudesta tai liikunnasta. Hyryn (2019) tekemän 
kyselytutkimuksen mukaan vastaajien ilmastoahdistus-
ta olivat lievittäneet erityisesti

• omiin elämäntapoihin liittyvät valinnat (80%)

• luonnossa liikkuminen (75 %)

• aiheesta keskusteleminen (58 %)

• aiheeseen perehtyminen ja tiedonhankinta (56 %)

• liikunta ja urheilu (53 %).

Noin kolmannes koki osallistumisen kestävää kehitys-
tä edistävään toimintaan helpottavan ilmastoahdistusta. 
Mahdollisen ilmastoahdistuksen keskellä nuori saattaa 
tarvita aikuisen tukea itselleen sopivien selviytymiskei-
nojen löytämisessä.

Ilmastonmuutos ja hanketyö

Oman hankkeen suhdetta nuorten ympäristösuhteeseen 
voi jäsentää vaikkapa kuvassa esitetyllä ilmastokasva-
tuksen polkupyörämallilla (Tolppanen ym. 2017). Kou-
lujen opetusohjelmaan sisältyy esimerkiksi ympäristöä 
koskevan tiedon lisäämistä ja ajattelutaitojen kehittä-
mistä (pyörän renkaat).

Olisiko nuorten parissa työskentelevän hankkeen syytä 
keskittyä vaikka seuraaviin pyöränosiin ja pohdintoihin 
nuorten kanssa:

• Runko eli identiteetti, arvot, maailmankuva: 
Mikä minulle on tärkeää? Miten otan muut 
ihmiset huomioon reittini suunnittelussa?

• Ohjaustanko eli tulevaisuus: Mikä on minulle 
oikea ajosuunta? Miten se liittyy ympäristööni 
laajemmin? Miten tehdä päätöksiä tilanteessa, 
jossa on epävarmuutta?

• Satula eli motivaatio, osallisuus: Mikä on 
oma osuuteni eteenpäin pääsemisessä? Mitä 
vastuita ja oikeuksia minulla on?

• Ketjut ja polkimet eli toiminta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: Mitä voin 
tehdä? Mitä teen yksin ja mitä kaikki yhdessä?

Jokaisessa hankkeessa voidaan 
tehdä ympäristön huomioivia tekoja 

ja käydä ympäristöön liittyviä 
keskusteluja, joilla on merkitystä

”
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Ellei hankkeen tarkoituksena ole keskittyä juuri ym-
päristökasvatukseen, se ei voi pyrkiä hallitsemaan ko-
konaista polkupyörää. Jokaisessa hankkeessa voidaan 
kuitenkin tehdä ympäristön huomioivia tekoja ja käydä 
ympäristöön liittyviä keskusteluja, joilla on merkitystä.

Tässä on muutamia käytännön kysymyksiä, joita hank-
keet voivat kysyä arjessaan:

• Hankinnat: Tarvitseeko hanke painettuja 
lopputuotteita vai riittääkö nettiversio? Onko 
muut hankinnat (esim. promootiomateriaalit, 
liikelahjat, motivoivat palkinnot) valittu kestävän 
kehityksen hengessä? Voisiko materiaaleissa 
suosia aineettomia tai kierrätettyjä tuotteita

• Matkustaminen: Voidaanko matkustaminen 
korvata etätapaamisilla, matkustaa maitse 
tai suosia kimppakyytejä? Onko mahdollista 
yhdistää useita asioita saman matkan varrelle 
(esim. kokous ja opintokäynti)?

• Ruoka: Valitaanko hankkeen tarjoiluihin vain 
kasvis- tai vegaanista ruokaa?

• Energia: Kuinka lämmintä työskentelytilassa 
on? Pidetäänkö tietokonetta ja valoja  
jatkuvasti päällä?

• Toiminnan sisältö: Otetaanko hankkeen 
toiminnassa kestävä kehitys huomioon tai 
pohditaanko aihetta nuorten kanssa?

• Viestintä: Tehdäänkö hankkeessa kestävän 
kehityksen valintoja näkyväksi tai osallistutaanko 
aiheeseen liittyviin kampanjoihin?

Osuma – osallistamalla osaamista -hankkeen asiakas-
hankkeiden tavoitteena on tukea yhdevertaisuutta, nuorten 
osallistumista yhteiskuntaan ja sitä kautta myös sosiaalista 
kestävää kehitystä. Muissa hankkeissa on tehty seuraavia 
käytännön valintoja kestävän arjen edistämiseksi:

• Höntsä – silta eteenpäin!: nuoria motivoivana 
lahjana aineettomat leffaliput

• Luode – luonto ja taide nuorten 
työelämätaitojen oppimisympäristönä: tehdään 
taidetta luonnon materiaaleista, kursseilla 
käsitellään nuorten kanssa kestävää kehitystä

Kuva: Ilmastokasvatuksen polkupyörämalli (Tolppanen ym. al 2017).

http://osuma.metropolia.fi/
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• Meidän projekti: hankeyhteistyötä 
Kierrätyskeskuksen kanssa, ESR:n edellyttämä 
juliste suunniteltu niin, että sitä voi käyttää 
työkaluna hanketoiminnassa

• Osuma: matkustetaan joukkoliikenteellä tai 
kimppakyydeillä, kokoustarjoilut vegaanisia

• På samma linje: materiaalit digitaalisia, 
hankepromootio hyödyllisillä tuotteilla, esim. 
På samma linje -kengännauhat

 
Ympäristökasvattajat korostavat, että kaikki kasvatus on 
ympäristökasvatusta — tähän asti se on vain usein ollut 
ympäristön kannalta vahingollista kasvatusta. Jos nykyi-
sin yleistä ihmis- ja kulutuskeskeistä maailmankuvaa ja 
identiteettiä ei kyseenalaisteta määrätietoisesti, vanha 
meno jatkuu. Nuorten parissa työskentelevät hankkeet 
voivat tietoisesti päättää toimia vastuullisesti ja kestä-
vän kehityksen suuntaisesti. Joskus se tarkoittaa myös 
oman emo-organisaation toimintamallien haastamista. 
Samalla välitetään nuorille ja sidosryhmille uskottava 
viesti: tämä on tärkeää.
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3.5 Hankesuunnitelmasta 
projektiarkeen – mikrohetkien 
arvostaminen ja esille nostaminen 

Liisa Kilpiäinen, Viivi Ylönen & Maija Vuorjoki

Kuva: Liisa Kilpiäinen

Hankehakemuksissa ja -suunnitelmissa arvostetaan 
usein isoja seminaareja, suuria koulutusryhmiä ja suur-
ta määrää tavoitettuja ihmisiä. Henkilötietolomakkeita, 
osallistujalistoja ja kyselyitä unohtamatta. Nämä kaikki 
ovatkin tärkeitä asioita ja hyviä mittareita siihen, onko 
hankkeessa päästy tavoitteisiin.

Hankkeen edetessä olemme kuitenkin jääneet työnteki-
jöinä pohtimaan, mihin kirjaamme kaikki ne mikrohet-
ket, pienet onnistumiset ja voitot, joita arjessa koemme? 
Jäävätkö ne kaikista koskettavimmat ja mahdollises-
ti suurimmat yksittäistä ihmistä koskevat muutoksen 
hetket huomioimatta ja vain meidän niitä todistaneiden 
ajatuksiin?

Erään ryhmän kanssa, jossa oli kovasti vaikeuksia löy-
tää yhteistä kieltä, kävimme nostamassa perunoita osa-
na projektiamme. Perunannosto sujui erinomaisesti, 
vaikka emme kaikki tienneet mitä itse asiassa olimme 
nostamassa. Päivän päätteeksi olimme oppineet pal-
jon vapaaehtoistyöstä, työkokeiluista ja suomalaisesta 

kulttuurista sekä tekemään nokkoslannoitetta ja tunnis-
tamaan myös useammalla kielellä sanan peruna.

Toisen ryhmän kanssa tutustuttiin Monipuoliseen pal-
velukeskukseen vapaaehtoistyön kohteena. Opiskelijat 
saivat tutustua myös vanhusten piristykseksi talon pi-
halla oleviin eläimiin. Ryhmän tunteva erityisopettaja ih-
metteli, kuinka sai nähdä joistain opiskelijoistaan täysin 
uudenlaisen, herkän puolen, kun nämä paijasivat pihan 
lampaita. Luokassa opiskelijat istuivat jokainen hieman 
erillään ja omissa oloissaan, mutta lampaita paijatessa 
kaikki olivat siinä yhdessä ja vieri vieren.

Kolmannen ryhmän kanssa alussa oli vaikeuksia saa-
da mitään tietoa ryhmästä, koska hankkeen työntekijä 
ei vielä ollut saanut ryhmäläisten luottamusta uutena 
aikuisena. Pikku hiljaa opiskelijat alkoivat kommentoi-
maan ja se kaikista hiljaisinkin lopussa tuli pyytämään 
kynää lainaan ja osallistui yhteisten ryhmässä tehtä-
vien kurssitehtävien tekoon. Lopulta sama opiskelija 
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kiitti kurssista ja antoi jopa paikallislehteen haastattelun 
omista kokemuksistaan projektissa.

Mistä tiedämme onnistuneemme?

Hankkeessa olemme luoneet kyselylomakkeet opiskeli-
joille ja opettajille sekö toimintapaikoille, joissa opiskelijat 
tekevät projekteja. Opiskelijat ja opettajat täyttävät kyse-
lylomakkeet projektin alussa ja lopussa ja muutamien sa-
mojen kysymysten kautta voimme saada myös tietoa ke-
hityksestä, jota mahdollisesti projektien aikana on saatu. 
Pian ensimmäisten kyselyiden jälkeen kuitenkin jäimme 
miettimään, että antavatko kyselyt kuitenkaan sitä tie-
toa, mistä olemme kiinnostuneita? Ymmärtävätkö nuo-
ret kysymyspatteriston oikein? Osaammeko kysyä oikeat 
kysymykset? Pystyykö nuori kirjaamaan mitä on oppinut 
tai kokenut? Eräässä ryhmässä opiskelija kysyi projektin 
loppuvaiheilla ”Koska meillä alkaa se opiskelu?”, hänen 
mielestään kun vapaaehtoistyön tekeminen ja siinä opitun 
tunnistaminen ei ollut varsinaista opiskelua lainkaan.

Hankkeen aikana on puhututtanut myös se, mikä 
itse asiassa onkaan riittävää? Missä kohdassa voi-
daan sanoa olevamme onnistuneet, missä kohdassa 
epäonnistuimme?

Erään kurssin aikana kurssipäivät tuntuivat raskailta ja 
nuorten motivoiminen oli suuren työn takana. Oli nuorten 

keskinäisten riitojen selvittelyä, nuorten paha olo heijas-
tui kaikkeen ja tuntui, ettei kurssista jää mitään käteen. 
Kuitenkin nuoret antoivat hyvää palautetta osallistumi-
sestaan vapaaehtoistyön tekemiseen kolmessa eri koh-
teessa. Positiivisena kurssin koki myös opettajat, jotka 
saivat lisäaikuisia ja sisältöjä kouluarkeen.

Kurssionnistumiseksi yksittäisten päivien osalta voi jää-
dä myös se, että onnistuu järjestämään turvallisen tilan, 
jossa änkyttävän nuoren osallistumista tuetaan anta-
malla hänen sanoa oma sanottavansa rauhassa, vaikka 
siinä kestääkin pitkään. Tuntui merkitykselliseltä an-
taa nuorille malli siihen, kuinka suhtaudumme kaikkiin 
opiskelijoihin kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.

Erään ryhmän kanssa oli vaikeuksia saada opiskelijoi-
ta sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Ryhmästä pää-
sääntöisesti vähintään puolet olivat jossain muualla kuin 
piti. Eräällä kerralla kehitysvammaisten päivätoimintaan 
tuli mukaan opiskelija, jolla oli haasteita sosiaalisissa 
taidoissa. Kontaktin ottaminen muihin ihmisiin oli vai-
keaa. Kunnes tapahtui jotain. Päivätoiminnassa muka-
na olevat kaksi iäkästä rouvaa ihastuivat opiskelijaan ja 
halusivat tietää hänen elämästään kaiken. He lausuivat 
opiskelijalle runoja ja vastalahjana opiskelija yllättäen 
kertoi haluavansa tarjoilijaksi. Tästä innostuneena päi-
vätoiminnan osallistujat kutsuivat meidät kaikki päivä-
kahveille ja tarjoilijaksi halusivat tämän opiskelijan. Hän 
hoiti tilanteen täydellisesti eikä kaivannut meitä avuksi. 

Mihin kirjaamme kaikki 
ne mikrohetket, pienet 

onnistumiset ja voitot, joita 
hankearjessa koemme?

”
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Jos nyt aloittaisimme uutta 
hanketta, keksisimme 

tavan, jolla nämä tarinat 
saataisiin esille
”

Opiskelija sananmukaisesti loisti iltapäivän jälkeen. Hä-
net oli nähty, huomioitu ja häntä arvostettiin. Tämä ei 
tule esille missään kyselylomakkeessa tai raportissa.

Suunnitelma, joka muuttuu joka kerta

Kun menemme oppilaitokseen, meillä on suunnitelma 
valmiina. Miten kurssi tullaan toteuttamaan, ketä meillä 
on mukana ja mitä suurin piirtein tapahtuu. Tämä suun-
nitelma on tehty yhdessä oppilaitoksen kanssa. Kuiten-
kin hanke vaatii spontaania henkeä ja suunnitelmia on 
oltava valmis muuttamaan lennosta. Esimerkiksi erääs-
sä oppilaitoksessa opettajat ottivat ohjat ja tottuneesti 
ohjasivat opiskelijoita vapaaehtoistyöpaikkojen valinnas-
sa. Koemme, että toiminnan jalkautumisen kannalta on 
tärkeää, että opettajat sitoutuvat tekemiseen. Siten täs-
sä tilanteessa väistyimme ja annoimme opettajien hoitaa 
hommat siitä huolimatta, että meidän hienot suunnitel-
mat jäivät jalkoihin.

Opettajien lisäksi on huomioitava opiskelijoiden moni-
nainen joukko. Osalla opiskelijoista on paljon kokemus-
ta esim. omasta kotimaastaan tai muita tutkintoja suo-
ritettu. Nämä tilanteet tulevat myös usein yllätyksenä, 
kun tavataan opiskelijoiden kanssa ensimmäistä ker-
taa. Tällöin pyrimme aina huomioimaan opiskelijoiden 
oman osaamisen ja hyödyntämään sitä. Erään kurssin 
aikana kävi ilmi, että syyrialaistaustainen opiskelija on 

entisessä kotimaassaan tehnyt paljon parturin töitä ja 
halusi vapaaehtoistöissä hyödyntää osaamistaan. Jär-
jestimme nuorelle ammattioppilaitoksen parturipuolelta 
ammattilaisvälineet ja hän pääsi tarjoamaan maksutto-
mia parturi- ja kampaamopalveluja senioreille. Koke-
mus oli merkittävä opiskelijalle, joka sai hyödyntää kor-
keaa osaamistaan vapaaehtoistyössä.

Mikään näistä edellä kerrotuista tarinoista ei näy kyse-
lyidemme yhteenvedoissa, raporteissamme tai materi-
aaleissamme. Nämä tarinat jäävät toivottavasti kuiten-
kin niiden henkilöiden mieleen, jotka niissä ovat olleet 
läsnä. Toivomme, että tarinat ja niiden kautta saadut 
kokemukset ovat tuoneet kohtaamillemme opiskelijoil-
le hetkiä, joissa heidän minäpystyvyys on saanut arvoi-
sensa sykäyksen. Hankkeemme parhaat hetket on jaettu 
heidän kanssaan.

Jos nyt tekisimme hankehakemusta tai aloittaisimme 
uutta hanketta, keksisimme tavan, jolla nämä tarinat 
saataisiin esille. Oli se sitten valokuvanäyttely, blogisar-
ja tai jotain muuta, olisi ihana muistaa nämä tarinat ja 
ammentaa niistä myös seuraaviin kohtaamisiin nuorten 
parissa. Näissä tarinoissa yhteistä on yllätyksellisyys. 
Kannattaa siis pitää mieli avoinna ja olla valmiina muut-
tamaan suunnitelmia kun tilanne sitä vaatii. Hanketyö on 
täynnä yllätyksiä!



4. Älä johda 
projektia vaan 
muutosta
Katri Halonen
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Hanke on itsenäinen kokonaisuus, jolla on rahoittajan sä-
vyttämät toimintaperiaatteet. Sitä varten muodostetaan 
erillinen tilapäisorganisaatio, jonka arkea säätelee taus-
talla toimivien organisaatioidensa määräämät puitteet 
(Halonen 2021). Hankkeen luonteeseen kuuluu useimmi-
ten myös kiinteä suhde taustaorganisaation ulkopuolelle 
omaan toimintaympäristöönsä. 

Projektimuotoinen toiminta näyttää säilyttävän paikkan-
sa toiminnan organisoinnin tapana. Projektit muodostavat 
EU-tavoitteiden siivittämän alueellisen, valtakunnallisen ja 
kansainvälisen kokeilukentän, jossa organisaatio-, sektori- 
ja toimialarajoja rikkoen työskennellään projektin päämää-
rien saavuttamiseksi. Palvelevan johtajuuden aikakaudel-
la niiden toimintaa ohjaa yhä useammin yhteinen tahtotila 
viimekädessä direktio-oikeuden taakse linnottautuvan joh-
tajuuden sijasta. On tullu aika keskittyä muutokseen, eikä 
vain projektin suunnitelman mukaiseen toteuttamiseen.

Johtaminen on murroksessa, jossa siilot ja hierarkiat ovat 
korvautumassa — ja monin paikoin jo korvautuneet — 
hybrideillä, ekosysteemeillä, palvelevalla johtamisella ja 
fasilitoivalla toiminnalla (Salovaara 2020, Halonen 2019, 
Kymäläinen ym. 2016). Tämä edellyttää uutta johtamista, 
jossa ydinsanoja ovat suostuttelu, yksiköittäin räätälöidyt 
johtamispalvelut sekä organisaatiorajat railakkaasti ylit-
tävä yhteiskehittäminen. Monet ketterään kehittämiseen 
sitoutuneet projektit ovat lähempänä hybridistä ameebaa 
kuin hierarkkista organisaatiota. Tämä saattaa näyttäytyä 
myös ristivetona esimerkiksi rahoittajan ja taustaorgani-
saation intressien välillä. Onkin tärkeää löytää kiinteä yh-
teys projektin ja taustalla olevien organisaatioiden välillä, 
jotta kehittämistyö ei typisty yhdeksi projektiksi (usein jo 
toteutuneiden muiden projektien joukkoon), vaan löytää 
paikkansa uudenlaisena toimintatapana.

Johtamisen muutos näyttäytyy hankkeissa myös ohjaus-
ryhmätyöskentelyn muutoksena, jota pohditaan Katri Ha-
losen kirjoituksessa Olisiko aika tehdä ohjausryhmien 
vallankumous? Liian usein ohjausryhmä jäsenet tuovat 
mukanaan hierarkisista organisaatioista käytänteitä, roo-
leja ja formaatteja. Uhkaksi jää ohjausryhmän potentiaalin 
vajaa hyödyntäminen. Siiloista pois kohti yhteiskehittämis-
tä on myös julkisen hallinnon strategian (2020) keskeinen 
lähtökohta. Katri Halonen ja valtiovarainministerön neu-
votteleva virkamies Eeva Kaunismaa hahmottelevat blogi-
kirjoituksessaan yhteiselle toiminnalle otollista maaperää, 
joka mahdollistaa yhteiskehittämisen ja joustoja yksittäisen 
toimijan taustaorganisaatiosta kumpuavista tavoitteista.

Johtajuuden muutoksen keskinen muutospaine nousee 
myös uusien sukupolvien odotuksista. Muun muassa su-
kupolvi Y:ksi, Z:ksi, millenniaaleiksi tai nettisukupolveksi 
tituleeratut sukupolvet haastavat työelämää kehittymään 
yhä vahvemman palautekulttuurin ja palvelevan johtami-
sen suuntaan. Heidän tapansa vaikuttaa ja osallistua yh-
teiskuntaan poikkeavat aikaisemmasta, jonka vuoksi mi-
lenniaalien tulokulmat on nostettu keskiöön tämän osion 
viimeisessä tekstissä. Milleniaaleille annetaan viimeinen 
sana Katri Halosen kirjoituksessa Osalliseksi politiikkaan 
ulkoparlaamentarisin keinoin myös siksi, että he ovat tu-
levaisuutemme rakentajia ja työelämän käytänteiden uu-
distajia tai uusintajia. 

Hanketoimijat kätkeytyvät toisinaan ehkä liiankin helposti 
byrokratian taakse. Se on ymmärrettävää, sillä byrokratia 
säätelee paljon toimintaa esimerkiksi Euroopan unionis-
sa yhdessä sovittujen pelisääntöjen toteuttamiseksi. Uusi 
koronakriisin siivittämänä alkanut vuosikymmen on näyt-
tänyt, että hankerahoitukseen liittyvän byrokratian ei tar-
vitse olla aina jäykkää. Hankkeissa on hyvin tilaa ketteräl-
le kehittämiselle, kokeiluille ja kunnianhimoiselle uusia 
toimijoita yhteen kokoavien kohtaamisten rakentamiselle. 
On täytynyt etsiä toimintamalleja pärjätä “uudessa nor-
maalissa”. Juuri muutos tarjoaa hedelmällisen alustan 
hanketuottajan työlle. Hankkeissa tuottajalta odotetaan 
niitä vähän rohekampia ja villimimpiäkin idoita. Ne saat-
tavat olla avaimia johonkin uuteen yhteiseksi tulevaisuu-
deksi muotoutuvaan toimintaan.
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4.1 Olisiko aika tehdä 
ohjausryhmien vallankumous? 

Katri Halonen

Kuva: Riikka Wallin

Työarkeeni kuuluu monenkirjava joukko erilaisia projek-
tien ohjausryhmiä, jotka hyväksyvät erilaisten hankkei-
den ja projektien tehtyjä töitä ja auttavat tulevien toimen-
piteiden suunnittelussa. Jotkut niistä ovat inspiroivia 
nyrjähdyksiä arjessa, jolloin on etuoikeus vaihtaa aja-
tuksia erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Toiset taasen 
maistuvat pakkopullalta. Niissä noudatan kiltisti osalleni 
langennutta kumileimasimen ja nyökyttelijän roolia. Oh-
jausryhmien ulkopuolella työrooleissani arjen välineitä 
ovat ketterä kehittäminen, fasilitoidut työpajat ja peda-
gogisten menetelmien alati uudistuva ja kupliva todelli-
suus. Usein huomaan kaipaavani tuota normiarkeni kir-
joa myös ohjausryhmien dynamiikkaan. Olisikohan aika 
uudistaa hankkeiden ohjausryhmien toiminta?

Suomessa on alkanut meneillään olevalla Euroopan 
unionin rakennerahastokaudella 6487 hanketta (tieto 
23.4.2019), joista neljännes on sosiaalirahaston hank-
keita ja loput aluekehitysrahastojen hankkeita. Jos 
tyypillisellä hankkeella on noin 8 asiantuntijan laajui-
nen ohjausryhmä, maassamme on vähintäänkin 50 000 

ohjausryhmätyöskentelijää. Varsin huima työpanos jo 
pelkästään sosiaalirahaston eri hankkeissa. 

Suomi on tuhansien palaverien maa. Täytämme päi-
viämme tapaamisilla, joiden jonossa ohjausryhmät sol-
juvat muiden tapaamisten joukossa. Epäonnistuneek-
si koetusta ohjausryhmästä jää monille tunne, että nyt 
meni työaikaa turhanpäiväiseen jauhamiseen ja aikakin 
loppui ennen kuin mitään päätöksiä saatiin tehdyksi. Oh-
jausryhmän jäsenet eivät seuraavana aamuna enää vält-
tämättä edes muista mitä palaverissa sovittiin. Vai sovit-
tiinko siellä yhtään mitään?

Katsovatko ohjausryhmät liiaksi menneeseen?

Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa ohjausryh-
mät nimetään ohjaus- ja seurantavelvoitteen toteuttami-
seksi (Ohjausryhmä 2019, Aro 2012). Ohjaus- ja seuranta-
velvoitteet säätelevät paljon ryhmän toimintaa, ja tekevät 
helposti ohjausryhmästä osan pakollista EU-byrokratiaa. 
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Tyypillisesti käsitellään hankkeen toteuttamiseen liit-
tyviä asioita (hanke- ja rahoitussuunnitelman toteutu-
minen suhteessa tavoitteisiin, toiminnan itsearviointi ja 
kokonaisarviointi, hankesuunnitelman muuttaminen, 
seurantatiedot, palautteet, tiedottaminen, väli- ja loppu-
raportit). Niiden parissa kuluu helposti useampikin tunti. 
Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä ja niistä käytävä keskus-
telu on varsin usein kiinnostavaa. Hankaluus on kuiten-
kin siinä, että ne katsovat pääsääntöisesti taaksepäin 
pohtien mitä tuli tehtyä. Asiantuntijoiden panosta olisi 
hedelmällisempää käyttää tulevaisuuden pohtimiseen: 
mitä kannattaisi tehdä?

Säädellystä sisällöstä huolimatta haluttaessa ohjaus-
ryhmässä on paljon tilaa ideoinnille. Vaikka itse toiminta 
olisikin projektisuunnitelmassa pitkälti sanoitettu, sitä 
voidaan sävyttää ja siihen voidaan tehdä myös matkan 
varrella perustellusta syystä muutoksiakin. Etenkin ke-
hitetyistä uusista käytänteistä ja välineistä tiedottaminen 
on mitä oivinta yhteiskehittelyn aluetta, jossa juuri oh-
jausryhmäläiset eri organisaatiotahojen ja verkostojen 
edustajina voivat olla avainasemassa (Kts. myös Salonen 
2017, 135). Ohjausryhmän asiantuntijoiden katse kan-
nattaa kääntää tulevaan: mitä tapahtumia on tulossa? 
Voisiko niihin kutsua ohjausryhmäläisten verkostojen 
kautta ydintoimijoita? Millaisia tuloksia on tulossa, voisi-
ko ohjausryhmä toimia niiden levittämien etujoukkona? 
Kokemukseni mukaan asiantuntijat ottavat innolla kehit-
täjäroolin, kun se heille vain tarjotaan.

Menneen käsittelyyn juuttumista vähentää kunnollinen 
valmistautuminen. Valmisteluun panostamalla pakolli-
set menneen kauden toteamiset voidaan hoitaa nopeasti. 
Vahva tilannetaju (Åhman & Gustafsberg 2017) helpottaa 
siirtymään riittävän nopeasti tulevaisuuden käsittelyyn. 
Ja samalla vapauttaa aikaa tulevaisuuden yhteiseen 
suunnitteluun, verkostojen hyödyntämisen vahvistami-
seen ja asiantuntijoiden arvokkaaseen dialogiin.

Ohjausryhmässä kohtaavat myös 
taustaorganisaatioiden tarpeet

Ohjausryhmään tullaan keskeltä omaa toisenlaista 
työarkea. Esimerkiksi syrjäytymisuhan alaisten nuorten 
kanssa työskennellessä keskusteluissa raha tuntuu ole-
van aina todella tiukoilla. Ohjausryhmissä sitten ihme-
tellään projektin isoja resursseja ja projektihenkilöstön 
määrää suhteessa ns. normaalitoimintaan (Aro 2012). 

Yhtä aloittajaa kohden projekteilla onkin usein runsaasti 
resursseja, eikä sillä ole tarkoitus tehdä ns. perustyötä. 
Esimerkiksi osallistamalla osaamisen projekteissa on 
ajatuksena rakentaa jotakin uutta, kehittää verkostoja 
ja vaikuttaa valtakunnallisesti (kts. myös Halonen 2018). 
Nuoret ovat pilotoinnin kohderyhmänä, mutta hankkeen 
tavoitteet ovat kehittämistyön kautta uusien mallien pi-
lotoinnissa ja tulosten levittämisessä valtakunnallisesti. 

Normaalitoiminnan sijasta toimintaa projekteissa luon-
nehtivat usein ketterät kokeilut. Näitä esitellään ohjaus-
ryhmille, mutta ohjausryhmä otetaan harvoin mukaan 
kokeilemaan. Keskeinen syy on ohjausryhmien kokoon-
tuminen varsin harvakseen. Projekti ei voi jäädä odotta-
maan päiviksi, saatikka kuukausiksi, ohjausryhmän nä-
kemyksiä ja jatkokehittämisen ideoita kokeilun tuloksien 
merkityksestä (Hassi et. al 2015). Ohjausryhmän ideoin-
nin on siis kohdennuttava suurempaan kuvaan — siihen, 
johon projektiarjessa ei aina ehditä kovin hyvin paneutua.
Samalla kun kokeillaan jotain uutta, on hyvä muistaa, 
että projekti tähtää viimekädessä olemassa olevan arjen 
uudistamiseen. Saadakseen aikaiseksi pysyvää muu-
tosta, projektin on pilottiensa aikana innostettava muu-
tokseen ja uusien mallien avulla uudistettava normaalia 
arkea. Projektin tilapäisyydestä huolimatta päämäärä 
viimekädessä on yhteinen kehittyminen ja toteutuakseen 
se edellyttää integroitumisen normaaliin toimintaan. 
Projektin ja arjen kohtauspisteessä sekä myöskin pilo-
toinnin sivustatukijana ohjausryhmän jäsenet voivat olla 
merkittävässä muutosagentin asemassa.  

Ohjausryhmästä päivän kokokohta?

Miten saisimme ohjausryhmistä yhtä innostavia ja dia-
logisia kuin muistakin työarjen tapaamisistamme? Esi-
merkiksi Meidän projekti, ERNOD ja Osuma -hankkeis-
sa innostusta ohjausryhmän keskinäiseen ideointiin on 
haettu työpajatoiminnan avulla. 

Projekteissa ohjausryhmät ovat usein hyvinkin tilapäisiä 
asiantuntijakokoelmia. Heidän välilleen ei automaattisesti 
synny luottamusta, joka kuitenkin tarvittaisi aidon dialogin 
käymiseen. Asiaa voi helpottaa fasilitoivalla ohjausryhmä-
työn otteella. On tärkeää tukea dialogia työpajamenetel-
millä, joissa on myös riittävästi tilaa tunteille ja intuitioille 
osana asiantuntijuutta (Salonen 2017, Rantanen 2018). 
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Fasilitoinnin työkaluja on kehitetty paljon. Rakentavan 
keskustelun suuntaamiseen saa hyviä työkaluja ja apuvä-
lineitä esimerkiksi Sitran erätaukokonseptista (Erätauko 
2019), Itellan työpakki kokoelmasta tai Fingon klassikko-
kokoelmasta (Summa & Tuominen 2009). Ohjaisryhmän 
aktivointii soveltuvia välineitä on tarjolla paljon. Haku-
sanana voi käyttää vaikkapa akvaariotyöskentelyä, open 
spacea, learning caféta tai tulevaisuuden muistelua. Pal-
lo on sinulla arvoisa ohjausryhmän esittelijä.

Ohjausryhmässä usein hieman kateellisena kuulee, miten 
hankkeessa on seikkailtu, koettu elämyksiä ja wau-koke-
muksia. Voisiko ohjausryhmän ujuttaa jotenkin mukaan 
hankkeen elämykselliseen toimintaan? Voisiko ohjaus-
ryhmän pitää jonkin tapahtuman kylkiäisenä, olisiko jokin 
kiinnostava paikka jossa voisi vierailla ohjausryhmän ai-
kana, tai toteuttaa työskentely vain totutusta poikkeavas-
sa ympäristössä tai elämyksellisesti? Ideointi hyötyy uutta 
ajattelua rohkaisevasta ympäristöstä. Osuman viimeisim-
mässä ohjausryhmässä pohdittiin tulosten juurruttamista 
Osuma-pelin avulla (Halonen 2019). Olisiko siitä hyötyä si-
nunkin seuraavan ohjausryhmän aktivointivälineeksi?

Katrin 5 vinkkiä tehokkaaseen 
ohjausryhmätyöskentelyyn:

1. Kerro mitä on tehty ja mitä tehdystä on opittu, 
mutta käytä suurin osa ajasta tulevaisuuden 
suunnitteluun. 

2. Tuo reilusti esille projektisi haasteet ja pyydä 
ohjausryhmältä niihin ratkaisuajatuksia.

3. Käytä ohjausryhmäläisiäsi hankkeesta 
tiedottamisen agentteina.

4. Nappaa ketterästi käyttöön fasilitoinnin 
menetelmiä – tee tapaamisesta hauska 
kohtaaminen

5. Älä tahkoa byrokratian kanssa vaan anna 
ohjausryhmäläisten ajatusten lentää
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4.2  Uusi julkishallinto kohtaa millenniaalin 

Katri Halonen & Eeva Kaunismaa

Millenniaaleja kuvataan muun muassa kunnianhimoi-
siksi itsensä toteuttajiksi. Toimiva työyhteisö sekä työn 
ja vapaa-ajan tasapaino ovat heillä tärkeämpiä kuin esi-
merkiksi suuri palkka tai hieno titteli. Leimaavaa heille 
on myös koko elämän läpäisevä digitaalisuus ja samalla 
kaikkialla olevan teknologian kiihdyttämä kärsimättö-
myys. Millenniaalit ovat tottuneet kannustavaan ilmapii-
riin ja odottavat saavansa yksilöllistä ja vuorovaikutteista 
palvelua. (Mellanen & Mellanen 2020; Piispa 2018; Sor-
janen & Vainio 2020). 

Tuoreessa Julkisen hallinnon uudistamisen strategiassa 
(2020) näytetään suuntaa julkiselle hallinnolle, jossa ar-
jen palvelut ovat aiempaa sujuvampia, ihmislähtöisem-
piä ja monimuotoisempia. Uusia palveluita toteutetaan 
monipuolisen yhteistyön avulla. Tässä tekstissä mieti-
tään, millaisia sävyjä millenniaalien kautta suodatettu 
näkemys nuorista antaa strategian toimeenpanoon.

Pohdinnan apuna käytetään kokemuksia Osuma – osal-
listamalla osaamista hankkeesta, joka toimii nuorten 

(peruskoulun päättäneet alle 30-vuotiaat) osallisuuden 
edistämiseen tähtäävien valtakunnallisten ESR-rahoi-
tettujen hankkeiden kohtauspisteenä. Osallisuuspal-
velujen kehittämisessä näyttäytyvät etenkin kulttuurin 
ja liikunnan menetelmiä hyödyntävä nuorisotyö, jonka 
kehittämistä tehdään julkisen ja kolmannen sektorin 
sekä eri toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yhteistyö-
nä. Kehittämistyötä on tehty tuhansien nuorien kanssa. 
Tämä on tarjonnut kiinnostavan kurkistusikkunan Com-
mondore 64:n jälkeen, mutta ennen PlayStation 3:a syn-
tyneiden millenniaalien ajatusmaailmaan.

Palvelukulttuurin kasvatit kohtaavat   
julkisen sektorin lokerot

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia (2020) nojaa 
ajatukseen, että julkisten palveluiden tulee olla yhä hel-
pommin saavutettavissa ja toimia keskenään sujuvasti 
yhteen. Ajatus on poistua virastosiiloista ja kehittää asi-
akas edellä eri toimijoiden yhteistyötä palvelukulttuuria 
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parantamalla.  Tämän tukemiseksi muun muassa kehi-
tetään yhteistä kielenkäyttöä ja termistöä, joka näyttäy-
tyy keskeisenä askeleena yhteistyön syventämisen po-
lulla (Määttä 2018, Halonen & Tuulos 2020).

Julkisuudessa nuorista keskustellaan usein huolien vä-
rittämänä; puhutaan syrjäytymisestä tai sen riskistä, työn 
ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä sekä lisääntyväs-
tä uupumuksesta. Myös nuorten tukemiseen tarkoitetut 
palvelut jatkavat huolikielen käyttämistä ja myös varmis-
tavat rahoitustaan usein synkillä tilastoilla ja ongelmien 
kuvauksilla. Määttä (2018) on tutkinut monien palvelu-
tarjoajien risteyspisteessä toimivien Ohjaamojen toimin-
taa etenkin nuorille suunnattujen koulutukseen ja työelä-
mään ohjaustoiminnan kategorioiden valossa. Ohjattaville 
nuorille tarjoutuu instituutionaalisia kategorioita kuten 
työtön työnhakija tai korkeasti koulutettu. Kategoriat 
näyttäytyvät myös eri yksilöille suunnattavien toimintojen 
muodossa (Määttä 2018, 158). Samalla kategoriat voivat 
tukea tai myös estää asiakkaan tarpeiden havaitsemista 
sekä oikeanlaisen tukemisen suunnittelua.

Paikallisissa Ohjaamoissa tärkeimmät vastuutahot ja 
palveluntarjoajat ovat nuoriso- ja työllisyystoimi, sosi-
aali- ja terveystoimi, toisen asteen oppilaitokset, TE-pal-
velut, osassa myös Kela, järjestöt sekä yritykset. Oh-
jausta annetaan myös asumiseen, maahanmuuttoon ja 
vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamon erityi-
syys näyttäytyykin monella tavalla perinteitä uudistava-
na erimerkkinä. Se on joustava ja kokonaisvaltainen eri 
organisaatiotaustoista tulevien ammattilaisten kohtaa-
misen alue, jonka keskiössä on nuoren tukeminen ja oh-
jaaminen elämässä eteenpäin. Ohjaamot ja niistä tehdyt 
selvitykset (esim. Määttä 2018, Kujanpää 2020) kuvaavat 
prosessia, jossa millenniaali kohtaa palvelujärjestelmän. 
Näissä kohtaamisissa ovat läsnä nuoret tarpeineen ja 
odotuksineen, ohjaustyön haasteineen sekä palveluiden 
tarjoajien muodostama monialainen työyhteisö.  Tuon 
yhteistyön ytimessä Ohjaamosta opittuna on eri toimi-
joilta totuttujen asiakas- ja toimintakategorioiden ravis-
telua uutta etsien, työtapoja muokaten ja neuvotellen.

Ihmislähtöisten ja monimuotoisten palveluiden toteutta-
minen ei ole vain tekoja. Uuden julkishallinnon toteutta-
minen edellyttää myös esimerkiksi kategorioiksi mani-
festoituvien ajatusmallien uudelleen pohdintaa. Nuoret 
saavat palveluissa esimerkiksi terveydentilaan, opintoi-
hin ja työmarkkina-asemaan liittyviä eri statuksia jot-
ka liittyvät myös mm. tukimuotoihin (Määttä 2018, 162). 

Nuorelle kategoriat näyttäytyvät helposti lokeroina, jois-
sa kutakin asiaa edistetään eri henkilöiden ja järjestel-
mien kanssa. Usein huolellisesti muotoiltuja palvelupol-
kuja ja yksilöllisyyttä korostaville millenniaaleille kaikki 
kategorisointi ja lokerointi voi olla vaikeaa ja suorastaan 
vastenmielistä. Uudenlaiseen julkishallintoon kuuluu 
myös eri asiakas- ja toimintakategorioiden ravistelua, 
perustelua ja uudistamista.

Asiakaskokemus virastojen välimaastossa

Uuden julkisen hallinnon (2020) ytimessä on palvelui-
den kehittäminen ihmislähtöisesti yhdessä asiakkaiden 
kanssa tunnistaen erilaisia elämänpolkuja, -tapoja ja 
-tilanteita. Yhtenä päämääränä on myös aiempaa vah-
vempi yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa (Uuden julkisen hallinnon strategia 2020). 
Nuorten kosketuspinnat julkisiin palveluihin vaihtelevat 
riippuen avun ja tuen tarpeen kestosta, palveluiden sa-
vutettavuudesta ja nuoren omista toimintaedellytyksistä. 
Näiden kautta syntyy kokemus palvelusta, joka ei välttä-
mättä kiinnity yhteen palvelumuotoon tai etenkään tuo-
kioon. Eri kosketuspinnat sävyttävät kokemusta, joka ra-
kentuu yksittäisten tuokioiden väliseen kokemustilaan. 
Tuon kokemuksen keskeinen elementti on millenniaa-
leille myös digitaalisuus. Sekä palvelusta kertomisen 
keinot ja tavat, että sosiaalisen median vertaiskeskus-
telut ovat tärkeitä mielikuvan rakentajia. Samalla eten-
kin sosiaalisen median vahva läsnäolo nuorten elämässä 
muokkaa nuoren mielipiteitä ja asenteita.

Asiakaslähtöisyys on erinomainen lähtökohta nuorten 
kanssa työskentelylle, ovathan he eläneet elämäänsä 
vahvasti palvelumuotoillussa ympäristössä, jossa jopa 
oma internetin käyttäminen räätälöityy kunkin yksilöl-
lisen algoritmin mukaan. Nuori haluaa olla osa omaa 
elämäänsä koskevassa päätöksen teossa (Määttä 2018, 
161). On myös tärkeää, että esimerkiksi asiakaslähtöi-
sessä palvelumuotoiluprosessissa mukana ollut nuori 
tunnistaa antamansa ajan vaikutuksen. Mikäli mikään 
ei muutu ja pettymyksiä tulee useita, motivaatio ja kiin-
nostus palveluita kohtaan on yhä vaikeampi sytyttää. 
Tämä ei ole omiaan lisäämään uuden julkisen hallinnon 
strategiassakin tavoitteeksi asetettua ihmisen luotta-
musta omiin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin-
sa.  Muutoksen konkretisoituminen voi olla kuitenkin 
ketterään ”kaikki mulle heti” -maailmaan syntyneelle 
millenniaalille usein liian hidasta. Onkin tärkeää, että 
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yhteiskehittämisen hetket suunnitellaan tarkasti sellai-
siksi, että ne jo sellaisenaan ovat innostavia ja antavat 
nuorelle positiivisen elämyksen. Ja toisaalta on pystyttä-
vä kertomaan avoimesti ja perustelemaan, miksi jotkut 
asiat ovat pysyviä tai muuttuvat hitaasti.

Yhteiskehittämiseen on saatavilla paljon työvälineitä, jota 
myös osallistamalla osaamista -toimenpiteen hankkeis-
sa on kehitetty (Osuma 2020, Halonen 2017). Keskiössä 
on se, että käytännön kohtaamisissa kyetään välittä-
mään nuorelle viesti, että hän ei ole objekti vaan oman 
elämänsä polkua kirjoittava subjekti. Hänen on saatava 
tunne, että hän on keskeisten päätösten tekijä — vaik-
ka joskus epävarmoillakin perusteilla. Silloin siirtymät 
vaikkapa työelämään tai koulutukseen pohjautuvat myös 
nuoren omaan motivaatioon, jota on tuettu ohjaustoi-
minnan ilmapiirillä, joka vetää nuorta kohti positiivisten, 
tavoittelemisen arvoisten mahdollisuuksien maailmaa.

Huomattava osa millenniaaleista jättää jatkuvasti jäl-
keensä digitaalista jalanjälkeä, jota yritykset käyttävät li-
sätäkseen ymmärrystään asiakkaista, palveluhistoriasta, 
palvelutarpeista, palvelutuloksista. Ehkäpä tästä myös 
julkisen sektorin toimijat voisivat ottaa opiksi. Palvelujen 
data-analytiikka voi avata uusia näkökulmia myös julkisen 
sektorin nuoriin suuntautuvien palveluiden kehittämiselle.  

Huomion kääntäminen prosesseista tunteen ja 
kokemuksen synnyttämiseen

Asiakaskokemuksen ytimessä ei ole tuotettu palvelu 
vaan miellyttävä kokemus. Toki onnistunut palvelu syn-
nyttää hyvän kokemuksen ja huono palvelu vähemmän 
hyvän. Ytimessä on kuitenkin kokemuksen synnyttämä 
tunne. Uuden julkisen hallinnon strategiassa (2020) tun-
nistetaan myös tunteiden merkitys osana palvelua. Ta-
voitteeksi asetetaan muun muassa yhteenkuuluvuuden 
ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen rakentaminen 
sekä empaattisuus osana luottamukseen liittyvää sosi-
aalista pääomaa. Tavoite on rohkea ja monella tavalla 
haastava, etenkin kun kohderyhmänä ovat millenniaalit. 
Heille mikä tahansa sinänsä positiiviseksi koettu tunne 
ei välttämättä riitä. He ovat kasvaneet monikanavaisessa 
ja elämyshakuisessa ympäristössä ja hakevat niitä ele-
menttejä myös julkisilta palveluilta.

Elämyksellisiä näkökulmia on ehkä luontevaa lisä-
tä esimerkiksi hyvinvointia ja elämänlaatua lisääviin 

kulttuuri-, matkailu- ja erilaisiin vapaa-ajan palvelui-
hin. Sen sijaan on haastavampaa rakentaa keinoja, joilla 
nuoren käyttämien sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työ-
voimapalveluiden tuotoksena olisi varsinaisen palvelun 
osana tai tuloksena syntyvä myönteinen mielihyväkoke-
mus (Kekkonen ym. 2018, 7).  Mielihyvän lähteitä voi etsiä 
esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntataustaisista nuorisotyö-
menetelmistä, jotka tukevat nuoren itsetunnon kehitty-
mistä, oman polun löytämistä ja osallisuuden tunnetta. 
Menetelmien takana on usein pikkuhiljaa kehittyvä työ-
ote, jonka avulla ammattilainen pystyy luomaan kontak-
tin asiakkaaseen luottamusta ja turvallisuuden tunnetta 
herättäen (Pajamäki & Okker 2018, 71).

Tunnekokemuksen ytimessä on ammattilaisen kohtaa-
minen. Se voi olla nuorelle hyvinkin haastavaa. Suo-
ra kasvokkainen kohtaaminen ammattilaisen kanssa 
synnytti Pajamäen ja Okkerin (2020, 75) tutkimuksessa 
nuorille huolta, ahdistusta, häpeää ja jopa pelkoa. Täl-
lä lähtöasenteella ammattilaisen on kyettävä jokaises-
sa kohtaamisessa vähentämään näitä huolia ja korvaa-
maan niitä parhaansa mukaan aidolla kohtaamisella ja 
kuulemisella. Aitoon kohtaamiseen kuuluu mielipiteiden 
kuunteleminen sekä asioista keskustelun sovittaminen 
nuorelle ominaiselle tavalle (Kujanpää 2020, 20). Am-
mattilaisen stressi, väsymys ja kiire heikentävät kykyä 
kohdata nuori. Tämän nuori myös aistii helposti ja tulkit-
see kylmyydeksi, kiinnostumattomuudeksi sekä välinpi-
tämättömyydeksi (Pajamäki & Okker 2018, 77).

Asiakaskokemuksen 
ytimessä ei ole 

tuotettu palvelu vaan 
miellyttävä kokemus

”
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Palvelukokemus muodostuu useista tuokioista. Onkin 
tärkeää, että tullessaan palveluiden äärelle, nuori tu-
lee positiivisen ja arvostavan ilmapiirin äärelle.  Tämän 
luomiseksi ei riitä vain yksi ihminen, vaan siihen tarvi-
taan koko organisaatio. Jotta julkisen hallinnon uudis-
tus vaikuttaa yksittäiseen asiakaskohtaamiseen asti, on 
siis pystyttävä johtamaa myös ilmapiiriä ja tunteita. Ku-
janpää (2020, 23) nostaakin Ohjaamo-prosessin menes-
tystekijöiksi mm. luottamuksen ja psykologisen turvalli-
suuden, jonka puitteissa jokainen voi olla rauhassa oma 
itsensä ja ottaa myös riskejä.

Julkisen sektorin uudistaminen edellyttää niin ohjaus-
järjestelmien kuin palvelujen asiakaskunnan ja viran-
haltijoiden toimintatapojen ja -kulttuurien kehittämistä. 
Se kutsuu hallinnon toimijoita kokeilemaan ja etsimään 
roolituksiaan. Sillä matkalla on haastettava itsensä. Sa-
malla tulee haastaneeksi varmasti myös asiakkaansa, 
jotka odottavat ehkä vanhoihin kaavoihin tottuneena ko-
vin toisenlaista palvelua. Sellaista, joka ei ala kysymyk-
sellä ”mitä kuuluu”. Onneksi, tämäkin on elämänmittai-
sella oppimisen matkalla usein mieluisa haaste — ihan 
jokaiselle. Rohkeutta uudistukseen, Bill Gatesia laina-
takseni “Your most unhappy customers are your greatest 
source of learning.”
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4.3 Osalliseksi politiikkaan 
ulkoparlamentaarisin keinoin 

Katri Halonen

Kuntavaalikevään kynnyksellä yksi huolenaihe on nuo-
rien osallistuminen demokratiaan äänestämällä. Huoli 
voi olla joltain osin turha, sillä nuorten asenteet demo-
kratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. 
Vuoden 2018 nuorisobarometrissa todetaan, että nuoret 
pitävät tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina ehdolle 
asettumista vaaleissa, äänestämistä ja aktiivista toimin-
taa järjestössä tai nuorisovaltuustossa (Harrinvirta 2019, 
122-123). Samaisessa barometrissa on tehty huomio, 
että nuorten politiikkakiinnostus on peräti ennätystasol-
la (Pekkarinen & Myllyrinne 2019).

Äänestäminen on kuitenkin vain pieni osa poliittisesta 
toiminnasta. Äänestäminen ohella myös nuorten usko 
ulkoparlamentaariseen vaikuttamiseen on kasvanut. Po-
liittista aktiivisuutta on esimerkiksi keskustelu hyvästä 
yhteiskunnasta arvoineen ja päämäärineen (kts. Tomperi 
& Piattoeva 2005, 253–254). Tällaisen määrittelyn kaut-
ta tarkasteltuna politiikka ei ole nuorelle erillinen kup-
la, vaan läpäisee koko elämän. Mutta millaista on nuor-
ten ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen nykyisessä 

sosiaalisen median ja kansalaisaktivismin leimaamassa 
yhteiskunnassamme?

Mielenosoitukset demonstroivat osallisuutta

Aikuisiin verrattuna nuorisobarometrin lukujen valossa 
nuorten mielenosoituksiin osallistumisen aktiivisuus on mo-
ninkertaista. Harrinvirta (2019, 126) on koostanut nuoriso-
barometrin lukuja ja verrannut niitä iäkkäämmän väestön 
tietoihin. Hänen mukaansa viimeisen vuoden aikana mielen-
osoituksiin oli osallistunut aikuisista noin prosentti. Nuorien 
(alle 30-vuotiaat) vastaava luku oli 3-7 prosenttia. Harrinvirta 
jatkaa toteamalla, että mielenosoituksiin osallistuminen on 
ennen kaikkea nuoruuteen liittyvä ilmiö, ja pääsääntöisesti 
taipumus osallistua mielenosoituksiin lientyy aikuisiällä.

Nuorten aikuisten mielenosoituksiin osallistumisen ak-
tiivisuus kertoo halusta osallistua ja vaikuttaa sitä kautta 
yhteiskuntamme ja maailman ajattelutapoihin. Viime ai-
koina etenkin huoli ilmastonmuutoksesta on aktivoinut 

http://osuma.metropolia.fi/2021/01/18/osalliseksi-politiikkaan-ulkoparlamentaarisin-keinoin/
http://osuma.metropolia.fi/2021/01/18/osalliseksi-politiikkaan-ulkoparlamentaarisin-keinoin/
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nuoria mielenilmauksiin. Greta Thunberg aloitti ilmasto-
lakkonsa 20. elokuuta 2018 yksin Ruotsin parlamenttita-
lon ulkopuolella. Reilun vuoden jälkeen Time-lehti valit-
si 16-vuotiaan Thunbergin vuoden henkilöksi. Samoihin 
aikoihin 20.9.2019 nuoret lakkoilivat noin 2500 tapahtu-
massa yli 150 maassa. Vuodessa ilmastolakosta oli tullut 
käsite, ja yksittäisen nuoren ilmastoprotesti oli kasvanut 
valtavaksi globaaliksi 7,6 miljoonan ihmisen liikkeeksi 
(Kiviniemi 2019, Ifrain 2019).

Ilmastolakon kaltainen laaja liikehdintä viittaa vahvasti 
siihen, että ainakin osa nuorista on vahvasti poliittisesti 
aktiivisia ja haluaa tehdä näkyväksi ajatteluaan. Samalla 
se kertoo tapahtumaistetusta, projekteittain organisoi-
tuvasta osallisuudesta, joka yhdistää samankaltaisten 
asioiden edistämisestä kiinnostuneita ja suuntaa heidän 
energiaansa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näissä 
osin alaikäisissä nuorissa piilee vahva halu osallistua 
oman tulevaisuutensa rakentamiseen jo ennen äänes-
tysiän saavuttamista.

Kuluttaminen ja kuluttamattomuus ovat  
osallisuutta vaikuttamiseen

Suomalaisen punkin konkari Maukka Perusjätkä sanoit-
ti osuvasti nuorisokulttuuria ”vaatteet on mun aatteet” 
-sloganilla. Aikanaan rohkea ja kekseliäskin pukeutu-
minen ja hiustyyli demonstroivat aatetta ja aiheuttivat 
samalla sydämentykytystä aikaisemmille sukupolville. 

Vaatteet ja muu kuluttaminen ovat edelleen osa nuoriso-
kulttuuria ja omien aatteiden esille tuomista. Yksi vaikut-
tamisen tapa on boikotointi, jolla pyritään pakottamaan 
kohde muuttamana esimerkiksi epämoraalisena tai 
epäoikeudenmukaisena pidettyä liiketoimintatapaansa.

Viimevuosina ympäristötietoisten nuorien boikotoinnin 
kohteena ovat olleet muun muassa ns. pikamuotiin no-
jaavat yritykset, jollaisiksi on nimetty esimerkiksi no-
peasti vaihtuviin mallistoihin nojaavat vaateketjut H&M, 
Zara, Mango ja Vero Moda. Kritiikkiä on kohdennettu 
mm. kierrättämisen puutteeseen, logistiikkaketjun ai-
heuttamaan painavaan hiilijalanjälkeen ja tuotteista ir-
toavien mikrokuitupäästöjen suureen määrään (Asikai-
nen 2018).  Myös nuorisobarometrissä (Pekkarinen & 
Myllyrinne 2019) näyttäytyy voimistuva yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen osallistumalla tuoteboikotteihin. Harrin-
virta (2019, 127) tekee huomion, että peräti 57% nuorista 
pitää ostopäätöksiä tehokkaana vaikuttamisen keinona.

Boikotointi voidaan nähdä luonteeltaan poliittisena vai-
kuttamisena. Vaikka boikotti ei kohdennu välttämät-
tä suoraan yhteiskuntaan, se voi olla hyvinkin tehokas 
muutosvoima. Boikotoinnin teho piilee osallisuudessa 
ja siitä kasvavassa joukkovoimassa. Mitä useampi nuori 
boikotoi esimerkiksi tiettyä tuotetta, brändiä tai valmis-
tajamaata sen suuremaksi poliittisestikin vaikuttavaksi 
toiminnaksi kannanotto kasvaa.

Alaikäisissä nuorissa piilee vahva 
halu osallistua oman tulevaisuutensa 
rakentamiseen jo ennen äänestysiän 

saavuttamista
”
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Vaikuttamista kotisohvalta

Sekä ilmastolakko että eettinen kuluttaminen saavat 
voimaa sosiaalisesta mediasta. Vaikuttaa siltä, että 
uudet mediat ja nuorten monipuolisen taidot sen hyö-
dyntämiseen ovat nousseet yhä keskeisemmäksi poli-
tiikkaankin kiinnittyvän keskustelun areenaksi. Vaikut-
tamistyötä voi tehdä älylaitteilla helposti missä vain ja 
juuri nuoret osaavat hyödyntää ketterästi sosiaalisen 
median voimaa. Nuorisobarometrin mukaan nuoret 
näkevätkin poliittisen keskustelun sosiaalisessa medi-
assa ja eri nettifoorumeilla yhä tehokkaampana vaiku-
tuskeinona (Harrinvirta 2019, 126). Monesti keskustelu 
saattaa olla esimerkiksi käytettyjen käsitteiden, havait-
tujen erimielisyyksien ja käytyjen kiistojen kautta vah-
vaakin vaikuttamistyötä, joka muuttaa ajatustapoja ja 
toimintamalleja.

Kotisohvan uumenissa voidaan generoida myös vaikka-
pa eduskunta-aloitteita. Yksi vahvistuva vaikuttamisen 
tapa on poliittisten vetoomusten tekeminen ja allekir-
joittaminen. Tässä nuoret ovat selkeästi aktiivisempia 
kuin aikuiset. Aikuisista yli 20 prosenttia on allekirjoit-
tanut edeltävän vuoden aikana vetoomuksen tai adres-
sin. Nuorissa tällainen aktiivisuus on ollut jatkuvas-
ti aikuisia korkeampi ja on tällä hetkellä asettunut 44 
prosenttiin (Harrinvirta 2019, 126). Tätä kirjoitettaessa 
kansalaisaloite.fi -palvelussa on yli tuhat aloitetta, jois-
ta eduskuntaan on toimitettu 43.

Ulkoparlamentarismin energia tulee 
kansalaisaktivismista

Tässä blogissa esitetyt ulkoparlamentaristiset nuorten 
suosimat vaikuttamisreitit nojaavat vahvasti aktivismiin. 
Taustalla on etenkin sosiaalisen median välineitä hyö-
dyntävä viestintä, joka muuntuu nuorten keskuudessa 
toiminnaksi. Tämän aktivismin tukeminen on tärkeää, 
sillä se luo samalla pohjaa myös parlamentaristisel-
le vaikuttamiselle. Parhaimmillaan omissa sosiaalisen 
median kuplissaan, omassa kaupunginosassaan, har-
rastuspiirissään tai muissa omissa viiteryhmissään vai-
kuttaminen vahvistaa nuorten itsetuntoa ja luottamusta 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Yhteiskuntamme nojaa siihen, että kansalaiset äänes-
tävät aktiivisesti, jolloin edustuksellinen demokratia voi 
toimia hyvin. On myös uhka, että mikäli uusia sukupol-
via ei saada politiikkaan mukaan, puolueiden kyky toimia 
kansalaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden välisenä 
sillan rakentajana heikkenee.  Harrinvirta (2019, 122-
123) näkee tämän luovan jopa uhkan demokraattisen 
järjestelmän oikeutuksen rapautumiselle.

Aktivismin vaaliminen on noussut esille nuoriin kohdis-
tuvissa osallistamisen toimissa. Yhteisöiden rakenta-
minen ja lähiyhteisöihin vaikuttaminen on kiinnostanut 
nuoria. Sitran tuoreessa Suomalaiset kansalaisvaikut-
tajana -julkaisussa (Ojajärvi 2020) tunnistetaan useita 
erilaisia vaikuttamisen motiiveja sekä keinoja eri tavoin 

Aktivismin tukeminen 
on tärkeää, sillä se luo samalla 

pohjaa myös parlamentaristiselle 
vaikuttamiselle
”
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motivoituneiden innostamiseen. Kaikista aktiivisimpien 
nuorten motivoinnin lähteet ovat Sitran julkaisussa hy-
vin samankaltaiset, joita Osuma-hankkeen tulossemi-
naarin keskusteluissa yhteisökehittäjä Pauliina Seppälä 
ja Helsingin kaupungin yöluotsi Salla Varius toivat esille 
(Osuma 2020). Aktiivisimpia motivoi yleisen hyvän edis-
täminen esimerkiksi vapaaehtoistyön muodossa sekä 
projektien, yhdistysten perustamisen, kansalaisaloittei-
den ja muun monipuolisen aktivismin rakentamisena. 

Toiminnan mahdollistamiseksi on tarjolla avoimia alus-
toja, joille nuoret voivat rakentaa itse haluamaansa toi-
mintaa. Seppälä (Osuma 2020) toteaa kuitenkin, että 
”Yksi ongelma on osallistumisen mahdollisuuksien ra-
kentaminen ylhäältä alas silloin kun systeemille sopii”. 
Nuorten osallisuutta halutaan rajata ja säädellä, eikä 
välttämättä osata ottaa vastaan nuoria aatteineen ja pro-
jekteineen sellaisella tavalla kuin he haluavat toimia. 
Varsta (Osuma 2020) jatkaa Seppälän ajatusta muistut-
tamalla, että jokainen sukupolvi haluaa luoda jotakin it-
sensä näköistä uutta.

Nuoren tukemisessa aktiiviseksi vaikuttajaksi kasva-
misessa voi olla hyödyksi myös Ojasalon (2020, 25) aja-
tukset aktiivisen vaikuttajan motivoinnista. Tärkeäksi 
nousee yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuominen. 
Lisäksi on tärkeää korostaa mahdollisuutta päästä mu-
kaan vaikuttavien ihmisten yhteisöön. Nämä tukevat 
nuoren identiteetin vahvistumista aktiivisena ja raken-
tavana toimijana. Nuoren orastavan oman näkemyk-
sen esille tuomisen kannustaminen on herkkäsarvisen 
kanssakulkijan taitolaji.

Valtakunnallisia nuorten osallisuuden erilaisia kulttuu-
ri- ja liikuntataustaisia menetelmiä kehittäneiden hank-
keiden solmukohtana toimiva Osuma-koordinaatiohanke 
on koonnut vuoden 2014-2020 kokemuksiin perustuvia 
toimenpidesuosituksia päättäjille (Halonen 2020). Yksi 
suorituksista on tukea sitä, että osa nuorista kehittyy 
osallistujasta osallistajaksi. Nuorten rohkaiseminen 
osallistumaan ja ottamaan myös vastuuta luo positii-
visen lumipalloefektin, jossa aktivoitunut nuori aktivoi 
myös muita nuoria mukaan.
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5. Onnea matkaan 
hanketuottaja! 
Katri Halonen

Kiitos lukija, ajastasi Osuma-tekstien parissa. Joukossa 
on risteilty hanketuottajan maailmaan kiinnittyvien tee-
mojen äärellä eri kirjoittajien sanoittamana. Kulttuuri-
tuottajien kanssa työuraani myötäkulkeneena tunnistan 
juuri kulttuurituottajien osaamisen ytimestä roppa kau-
palla hanketuottajuudessa tarvittavaa osaamista. 

Toivon, että tämä julkaisu on herättänyt ajatuksia han-
ketuottajuudesta ja avaa mahdollisuuksia peilata omaa 
tuottajaprofiilia siihen. Varovaisesti toivon, että kuva 
hanketuottajuudesta olisi riittävän innostava, jotta voisit 
rohkeasti lähteä soveltamaan taitojasi myös tällä kentäl-
lä. Innostavia, rohkeita ja ennakkoluulottomia kulttuuri-
tuottajia nimittäin tarvitaan paljon — hankkeissakin.

Olen toiminut Euroopan unionin rahoittamien projek-
tien parissa heti ensimmäisestä ohjelmakaudesta al-
kaen. Matkan varrella projektisihteerit ovat muuttu-
neet aktiivisiksi hanketuottajiksi. Työ ei ole arkistointia 
ja tiedottamista, vaan dynaamista muutoksen tekemistä 
vaikuttavan viestinnän, uusien ratkaisujen ja erilaisten 
yhteisöjen fasilitoinnin avulla.  

Tämän julkaisun sivuilla hanketuottamista on sävyttä-
neet nuorten osallisuuden vahvistamaan tähtäävä hank-
keet, jotka ovat etsineet ratkaisuja kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotyön välineistöistä. Hankkeita on kuitenkin laaja 
kirjo. Niitä muotuu paljon myös niille tuottajilla, jotka 
ovat profiloituneet esimerkiksi yrittäjyyden kehittämi-
seen, teknologian moninaiseen kenttään tai kestävän 
kehityksen kysymyksiin. 

Projektipäällikön hattu päässäni toivon sinulta han-
ketuottaja rohkeutta ajatella toisin sekä kyseenalais-
taa, ideoida ja yhteiskehittää. Samalla toivon intohi-
moa edistää projektissa valittua linjaa ja luovuutta 
vaikuttavan viestinnän, tuotteistamisen ja joukkoälyn 
hyödyntämiseksi. 

Olen sanonut muun muassa väitöskirjassani, että 
tuottaja tunnistetaan tekemistään projekteista. Täs-
sä yhteydessä haluaisin hieman lipsua sanoistani, tai 
ehkä vain jatkaa “…mutta huippu-hanketuottaja tun-
nistetaan innostuksesta ja lujasta hanketoiminnan 
osaamisestaan”.  



Huippu-hanketuottaja 
tunnistetaan innostuksesta 

ja lujasta hanketoiminnan 
osaamisesta
”
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