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Johdanto

OHJAAMO HELSINKI PÄHKINÄNKUORESSA
• Ohjaamot liittyvät valtakunnallisesti nuorisoja yhteiskuntatakuun
toteuttamiseen.

Hyvä lukija,
Työn alla Ohjaamo Helsinki -kirja
kertoo, miten nuorten palveluja
kokoavaa ja kehittävää Ohjaamohanketta on Helsingissä lähdetty
rakentamaan, ja mitä työ on tähän
mennessä opettanut. Kun puhutaan
Ohjaamo Helsingistä, puhutaan
monen eri toimijan yhteisestä
tavoitteesta ja työstä kohti sujuvia ja
helposti saavutettavia nuorten palveluja. Puhutaan hallintorajat ylittävästä huolesta ja tahdosta tavoittaa
erityisesti heikommassa asemassa
olevia nuoria, ja tavoitteesta tarjota
heille polkuja kohti koulutusta,
työtä ja hyvää tulevaisuutta. Lisäksi
puhutaan lukuisista nuorista, heidän
huolistaan, tarpeistaan ja toiveistaan.

myös hyvät resurssit. Olemassa
ovat kaikki mahdollisuudet luoda
Helsinkiin yhteinen, ja erityisesti
nuoria hyödyttävä, uudenlainen ja
pysyvä palvelumalli. Mutta matkalla
olevia haasteita ei voi väheksyä.
Tässä kirjassa haluamme tehdä
näkyväksi sen työn, jota Ohjaamo
Helsingissä on tehty sekä palvelujen kehittämisen että nuorten
hyvinvoinnin eteen. Tämä siksi, että
Ohjaamo Helsinki tarvitsee kaiken
kannustuksen, viisauden ja rakentavan palautteen onnistuakseen ja
lunastaakseen paikkansa.

Kirja koostuu kolmesta osasta.
Ensimmäisessä luvussa
kuvaamme Ohjaamon
monialaisen työotTässä kirjassa ovat
teen, yhteistyön
Olemassa ovat
äänessä Ohjaamo
ja palvelujen
kaikki mahdollisuudet kehittämistä. KerHelsingin työnluoda Helsinkiin
tekijät, yhteisromme toiminnan
työkumppanit ja
uudenlainen ja pysyvä etenemisestä, hynuoret. Haluamvistä käytännöistä
palvelumalli.
me kertoa, millä
sekä haasteista
tavalla olemme
ja harhapoluista.
työtämme tehneet,
Toisessa luvussa kuja mitä olemme saaneet
vataan Ohjaamo-hankkeen
aikaiseksi. Ohjaamo Helsinki on
rakenteita, viestintää ja tilastointia
kunnianhimoinen projekti tuoda
sekä monialaiseen projektityöhön
yhteen eri työ-, toiminta- ja johtaliittyviä haasteita. Luvun päättää
miskulttuurit, professiot, palvelut,
katsaus nuorilta ja sidosryhmiltä
tietojärjestelmät, tavoitemittarit ja
saamaamme palautteeseen.
paljon muuta. Hankkeeseen on uskottu ja sitouduttu viiden eri hallinKolmannessa luvussa pääosassa
tokunnan taholta, ja annettu työlle
on Ohjaamo Helsingin monialaisen
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ammattikunnan kokemustieto,
mikä kumpuaa tuhansien helsinkiläisten nuorten kohtaamisesta ja
kuuntelemisesta. Ohjaamon nuorten tarinat nostavat esiin tarpeita ja
haasteita kaikille nuorten palveluja
tuottaville tahoille, Ohjaamo mukaan lukien. Kerromme siitä, millä
tavoin Ohjaamossa on onnistuttu
osaan haasteista vastaamaan, ja
siitä mitä meidän tulkintojemme
mukaan vielä pitäisi tehdä.
Ohjaamo Helsingin toimintaan
liittyy yhteiskuntavastuullisuuden
idea. Työmme ei kohdistu vain
nuoriin ja heidän perheisiinsä,
vaan laajemmin heidän elinympäristöihinsä, palveluverkostoon,
työnantajiin sekä näistä teemoista käytävään yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Olemme tukeneet
nuoria olemaan aktiivisia omassa
elämässään, mutta myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
itselleen tärkeiden asioiden esille
tuomiseen. Tämän kirjan kautta
Ohjaamo Helsinki haluaa tuoda
esiin nuorten ja heidän parissaan
toimivien ammattilaisten ääntä
ja olla mukana siinä keskustelussa, jota nuorten palveluiden
kehittämisestä, resurssoinnista ja
valintoihin liittyvistä perusteluista
käydään.

• Valtakunnallisesti
Ohjaamo-hankkeita on 32
ja ne ovat toimintatavoiltaan, resursseiltaan sekä
taustaorganisaatioiltaan
erilaisia.
• Ohjaamoiden kehittämistä
koordinoi Kohtaamo-hanke, jonka tavoitteena on
muun muassa nivoa alueellisia toimintoja yhteen,
levittää hyviä käytäntöjä,
seurata ja arvioida hankkeiden toteutusta.
Ohjaamo Helsinkiä
toteuttavat organisaatiot:
- Helsingin kaupunginkanslia
(elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut
koordinoijana)
- sosiaali- ja terveysvirasto
- opetusvirasto
- nuorisoasiainkeskus
- Uudenmaan TE-toimisto
Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Ohjaamo
Helsinki -hanketta rahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto
(toimintalinja 3: Työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 6.1. Nuorten ja
muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen).

Hankkeen tavoitteet:
1. Tavoitetaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat alle 30
v.
nuoret ja polutetaan heidät
koulutuksen, työn tai niitä
edistävien palveluiden piiriin
2. Uudenlaisen monitoimijaisen
palvelukokonaisuuden luominen yhden oven periaatteen
mukaisesti
3. Yhteisen työotteen luominen
ja kokeileminen uudenlaisen
palvelumuotoilun avulla
4. Yhteisen tietojärjestelmän ja
tiedon jakamisen käytänteiden
luominen ja kokeileminen
Hankerahoitus:
- ESR 3,1 M€
- Helsingin kaupunki 1M€
Hankeaika:
1.3.2015-28.2.2018
Osallistujatavoitteet:
4 670 osallistujaa ja 630 yritystä
Palvelukanavat:
Matalan kynnyksen neuvontapiste Kampissa, joka on avoinna
vuoden jokaisena arkipäivänä
osoitteessa Fredrikinkatu 48
sekä neuvontapuhelimen ja
sähköisten kanavien kautta.
Liikkuva Ohjaamo Helsinki
palvelee eri puolilla kaupunkia
pop up -tapahtumissa ja
kumppaneiden tiloissa.
Pidempikestoista, yksilöllistä
tukea nuori saa ajanvarauksella.

Hankerahoitteinen
henkilöstö (19):
- 6 työelämävalmentajaa
- 2 yrityskoordinaattoria
- 2 sosiaalityöntekijää
- terveydenhoitaja
- erityisopettaja
- opinto-ohjaaja
- nuoriso-ohjaaja
- projektipäällikkö
- 3 suunnittelijaa
- projektiassistentti
Toimintaa rahoittavat muun
henkilöstön ja tukipalveluiden
muodossa Helsingin kaupunki
ja Uudenmaan TE-toimisto.
Ohjaamo Helsingissä työskentelee ESR-hankehenkilöstön lisäksi kolme nuorisoasiainkeskuksen ja kolme TE-toimiston
työntekijää, turvallisuudesta
vastaava vahtimestari/vartija
sekä OKM:n rahoituksella
asumisohjaaja. Näiden lisäksi
Ohjaamossa työvuoroja tekevät kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijät ja opetusviraston opinto-ohjaajat sekä
järjestöyhteistyössä Suomen
Pakolaisapu ry:n, Monik ry:n
sekä Ungdomsakademin
Luckanin työntekijät.
Toimintaympäristö:
Helsinkiläisiä koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella olevia
16–29-vuotiaita nuoria on 8
930 eli 6,8 prosenttia koko
ikäluokasta. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä heistä
on yli puolet.

Lisätietoja: Ohjaamo Helsinki hankehakemus: https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/fa/fa608e960ee9c259fa2014c059bb5a629a577aa7.pdf
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Toimintaa
rakentamassa
Monialainen avoin keskustelu,
innostunut visiointi ja halu vastata
nuorten tarpeisiin uudella, virastorajat rikkovalla tavalla on Ohjaamon
Helsingin perusta. Keskeisten nuorten palveluita toteuttavien virastojen johto kävi vuoden ajan neuvotteluja yhteisestä nuorten palvelusta
ennen hankkeen käynnistymistä.
Valmisteluryhmä työsti intensiivisen, yhteisen työskentelyn kautta
monialaisen hankesuunnitelman,
joka tiedettiin kunnianhimoiseksi.
Näkemystä sekä valtakunnallisten
että paikallisten Ohjaamo-mallien
suunnitteluun haettiin aikaisemmista kokeiluista, kehittämishankkeista
ja paikallisesti luoduista palveluista
- kuten Opin ovi- hankkeesta, joka
kehitti tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluita valtakunnallisesti sekä
Helsingin avoimesta ammattiopistokokeilusta, Luotsi-toiminnasta ja
Respa-uravalmennushankkeesta.
Muiden kaupunkien hyviä käytäntöjä edustivat esimerkiksi Vantaan
kaupungin Petra-projekti, Mikkelin
Olkkarin ja Oulun Byströmin talo.
Ohjaamo-hankkeet kytkeytyvät
valtakunnalliseen nuoriso- ja
yhteiskuntatakuuseen. Vuonna
2013 voimaan tullut Nuorisotakuu
kohdisti huomion työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin
ja huoleen siitä, ettei monimutkaisia
asioita voida ratkoa yhden ministeriön tai hallintokunnan yksittäisellä
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toiminnalla. Palveluita nähtiin tärkeäksi kehittää aiempaa laaja-alaisemmin, juuri nuorten tarpeisiin
vastaavalla, uudenlaisella tavalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Työja elinkeinoministeriö aloittivat yhteisen Ohjaamo-mallin valmistelun
vuonna 2013, myöhemmin mukaan
liittyi Sosiaali- ja terveysministeriö.
Ohjaamoiden perusajatukseksi
muodostuivat asiakaslähtöisyys ja
kumppanuus. Näillä tarkoitettiin
avoimia palveluja myös ilman ajanvarausta sekä alueellisten resurssien
yhdistämistä, niin että saadaan aito

”Tommi Laitio esitteli nuorten
tieto- ja neuvontapalvelujen tilannetta Helsingissä. Ero Helsingin
ja monen muun kaupungin välillä
on se, että matalan kynnyksen
palvelupistettä ei tällä hetkellä
Helsingissä ole nuorisoasiainkeskuksen Kompassin toiminnan siirryttyä vain verkkoon. Kokemus on
kuitenkin osoittanut, että pelkkä
verkkopohjainen neuvontapalvelu ei ole riittävä. Ongelmana on
mm. se, että nuoret eivät tunnista
palveluita verkossa tai tunne niitä
nimeltä. Verkkopohjainen palvelu
usein edellyttää, että palvelun
järjestäjä tulisi tunnistaa.

PALVELUIDEN SIRPALEINEN POLKU

yhteinen palvelukokonaisuus ja toimintamalli monialaiselle palvelulle.
Pääministeri Sipilän vuoden 2015
hallitusohjelmassa nuorisotakuun
ajatusta muokattiin, ja “Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan”
-hanke nostettiin yhdeksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteeksi
kirjattiin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön
lisääminen ja nuorten elämänhallinnan ja työllistymisen tukeminen vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Uudessa

Useilla kaupungin, valtiovallan ja
järjestöjen toimijoilla on erilaisia
nuorille suunnattuja neuvontapalveluita. Olisi järkevää miettiä
miten keskustan alueella voitaisiin toimia yhdessä esimerkiksi
yhteisessä palvelupisteessä. Mukaan olisi hyvä saada kaupungin
lisäksi muita tahoja kuten Kela ja
TE-keskus. Kompassin kokemuksia kannattaa hyödyntää, mutta
ideana olisi rakentaa uusi ja laaja-alaisempi palvelumalli.

”

Ote Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston
kokouksen pöytäkirjasta 8.1.2014

Nuori

Nuori
työllistyy

NUORELLE

NOPEAMPI,
KOOTUMPI,
YHTENÄISEMPI
JA HELPOMPI

OHJAAMO

Nuori

Nuori
työllistyy

PROSESSI

mallissa vastuu tukea tarvitsevasta
nuoresta olisi yhdellä taholla, keskeisesti juuri Ohjaamolla.
Helsingissä oli käynnistetty nuorten
palvelupisteen valmistelu jo ennen
Ohjaamo -hanketta. Tavoitteena
oli nuorten oma paikka, jossa voi
kysyä neuvoja ja hoitaa asioitaan
eteenpäin. Kun Ohjaamojen valtakunnalliset kehittämispilotit tulivat
haettavaksi, yhdisti Helsinki tähän
aiemmat valmistelunsa. Ohjaamojen yhteiseksi kärjeksi asetettiin
nuorten pääsy työhön ja koulutukseen, mikä on ohjannut Ohjaamo

PALVELUT

Helsingin toteutusta. Hankeresursseilla on mahdollistettu laaja
monialainen yhteistyö nuorten
palvelupisteen kehittämiseen.
Ohjaamon kolmivuotinen hankekausi päättyy helmikuussa 2018.
Toimitilan vuokrasopimus on tehty
hallintokuntien kanssa yhteensä
viideksi vuodeksi ja emo-organisaatiot ovat ennalta jo valmistautuneet
toiminnan jatkuvuuteen.
Ohjaamo Helsinki herätti heti
hankkeen suunnitelmista lähtien
nuorten palveluissa paljon kysymyksiä, kiinnostusta ja näkemyksiä.

SAMASSA
PAIKASSA,
SAMAAN
AIKAAN
SAATAVILLA

Helsinki halusi panostaa Ohjaamoon ja myös ESR-rahoituksessa
Helsingin mittakaava huomioitiin.
Olennainen muutos monialaiseen
palvelujärjestelmään edellyttää
riittävän keskeistä roolia paikallisessa toimintakentässä. Toiveena
on, että Ohjaamo Helsingin kehittämislaboratorio tuottaa hyötyä
myös valtakunnallisessa ja muiden
paikkakuntien kehittämistyössä.
Ohjaamo Helsinki on saanut usein
vastaanottaa kansainvälisiä vieraita
ja hanke on nostettu EU-komissiossakin näkyville kiinnostavana
esimerkkinä laajasta monialai7

sesta kehittämistyöstä nuorten
tukemiseksi eteenpäin. Yhteistyö
suomalaisten ja kansainvälisten
nuorten palveluja kehittävien
ammattilaisten kanssa on tuonut
perspektiiviä, oppia ja vertaistukea
Ohjaamo Helsingin kehittäjille.
Paineet erilaisten odotusten ja
tavoitteiden ristitulessa haastavat
jokaisen mukana olevan osaamisen
ja ajoittain myös kärsivällisyyden.
Palveluiden pysyvä parantaminen
on kuitenkin johtotähtenä ja se
vaatii pitkäjänteistä yhteistä työtä
useiden vuosien ajan.

Hankevalmistelusta lähtien on tehty
ja pienten tekojen kautta asiakaspääkaupunkiseudun tiiviistä yhteistyössä, taustatyössä, hallinnossa ja
työtä. Suunniteltu toimintaa, jaettu
yhteistyössä kaikkien Ohjaamoon
hyviä käytäntöjä ja sovittu kehittämiliittyvien toimijoiden kanssa. Uusia
sen yhteisistä alueista - esimerkiksi
toimintamalleja luodessa käyyritysyhteistyö, ruotsinkieliset paldään aina keskustelua “oikeista”
velut. Lisäksi sovittiin kaupuntyöskentelytavoista. Uutta
kikohtaisista kehittämisen
sovitetaan yhteen palvastuualueista - Helsinveluihin, joilla on jo
gissä maahanmuutbrändi, selkeä proPääkaupunkitajanuorten palvelut.
fessio sekä omiin
Viikoittainen yhdessä
tavoitteisiin hiotut
seudun Ohjaamoja
tekeminen Ohjaamo
prosessit. Jokainen
tehtiin yhdessä.
Espoon ja Ohjaamo
organisaatio pyrkii
Vantaan kanssa jatkehittymään omien
kuu edelleen.
tavoitteidensa
Ohjaamo Helsingille asetettiin kosaavuttamisessa ja
via tavoitteita nuorten palveluiden
Nuorten palveluverkosto tiemonen alan yhteisen palvelun
kehittämisessä ja koordinaatiossa
dettiin sirpaleiseksi, eikä toisistaan
rakentamiseen sekä tuloksellisuusekä luotiin monialainen rakenne.
irrallaan olevien palvelujen kautta
den osoittamiseen kolmivuotinen
Byrokraattisessa kaupunkiorganiollut mahdollista katsoa nuoren
hankeaika on lopulta varsin lyhyt.
saatiossa ei ole helpoin mahdoltilannetta yhtenä kokonaisuutena.
Uudessa toimintamallissa järjestellinen, mutta pysyvän palveluiden
Ohjaamolle asetettiin tehtävä tarjomät, mittarit ja osaaminen kehittyparantamisen kannalta arvioitiin
ta nuorelle helppo pääsy monialaivät kukin vähitellen oman prosesparhaaksi malliksi. Tärkeä päätös
seen tietoon, ohjaukseen ja palvesinsa kautta.
oli sijoittaa hankkeen työntekijät
luihin yhden Ohjaamo-työntekijän
emo-organisaatioihin ja mahdolliskautta. Tavoitteiksi asetettiin paitsi
Kun ovet avataan kaikille nuorille,
taa pääsy kaikkien alojen järjestelmatalan kynnyksen palvelun ja motyöskennellään myös niiden nuormiin, rakenteisiin, tietoon ja kahnialaisen työskentelymallin, myös
ten kanssa, joilta puuttuvat sopivat
densuuntaiseen yhteistyöhön. Jo
tietojärjestelmän ja tiedon
palvelut ja joiden tilanteita palvehankevalmistelusta lähtien
jakamisen käytänteiden
lujärjestelmä ei huomioi. Ohjaamo
on pääkaupunkiseudun
kehittäminen. OhHelsingillä kumppaneineen on
tiiviissä yhteisjaamoon
rekrytoikuitenkin erityiset mahdollisuudet
Uusia
työssä suunniteltu
tiin työntekijöitä,
vastata tähän haasteeseen ja rakentoimintamalleja
toimintaa, jaettu
joilla oli monipuotaa hallintorajat ylittävää yhteistä
luodessa
käydään
hyviä käytäntöjä
linen osaamisen
nuorten palvelua sekä sujuvia
aina keskustelua
ja sovittu kehittäkokonaisuus ja eri
palvelupolkuja. Onnistumisen edelmisen yhteisistä
alojen yhteistyölytyksenä on toimiva monialainen
oikeista työskenalueista - esimerverkostot. Tämä
ja pitkäjänteinen yhdessä tekemitelytavoista.
kiksi yritysyhteisja emo-organisaanen peruspalveluiden, kolmannen
työ, ruotsinkieliset
tioiden vahva tuki
sektorin ja työnantajien kanssa.
palvelut - sekä kaupunvarmistivat sen, että työtä
Palvelun on tultava nuorille tutuksi
kikohtaisista kehittämisen
ei aloitettu alusta, vaan paljon
ja lunastettava uskottavuuden
vastuualueista - Helsingissä
perustaa oli jo valmiina.
vaatimukset.
maahanmuuttajanuorten palvelut.
Viikoittainen yhdessä tekeminen
Uusi työtapa vaatii sinnikkyyttä
Ohjaamo Espoon ja Ohjaamo Vanja aikaa. Kehittäminen tapahtuu
taan kanssa jatkuu edelleen.
vähitellen lukemattomien isojen
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OHJAAMO HELSINKI

OPINTOOHJAUS
RUOTSINKIELISET
PALVELUT

ASUMISOHJAUS

KOULUTUSPOLUT

ERITYISOPETTA JAN
PALVELUT

NUORTEN
TIETO- JA
NEUVONTAPALVELUT

YRITYSYHTEISTYÖ

NYT
-LIIKUNTA

MAAHANMUUTTA JATYÖ

NUORISOTYÖ

TERVEYDENHOITA JAN
PALVELUT

TE-PALVELUT

KELA
SOSIAALITYÖ

TYÖLLISYYSPALVELUT

FREDRIKINKATU 48, HELSINKI

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

9

10

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamon
neuvontapistettä
rakentamassa,
syksy 2015
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Monialainen
työskentely
Tässä luvussa kerromme miten monialainen työskentely on Ohjaamo Helsingissä edennyt ja miten työtä
on lähdetty käytännössä tekemään.
Luvussa kerrotaan työntekijöiden työnkuvien ja työotteen kehittämisestä ja palvelujen rakentumisesta.
Kuvaamme Ohjaamon neuvontapisteen toimintaa, yksilöllistä ohjaustyötä, ryhmiä ja nuorten osallisuutta.
Lisäksi kerromme esimerkkejä kokeiluista ja konseptoiduista hyvistä käytännöistä. Nuorten ja työntekijöiden näkökulmat ovat esillä.
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NUOREN POLKU

• kun asia ei selviä neuvontapisteellä
• yksilöllinen tapaaminen nuoren
kysymykseen liittyvän asiantuntijan kanssa

• Ohjaamon tiedotus
• tunnettuus

Tavoitteena Ohjaamossa on madaltaa sekä nuoren kynnystä saada
eri asiantuntijoiden palvelua, että
työntekijöiden kynnystä kääntyä
toistensa puoleen, silloin kun omat
resurssit eivät riitä. Nuoren näkökulmasta ei ole merkittävää millä
ammattinimikkeellä tai mistä organisaatiosta hänelle tarjotaan tukea
ja apua, kunhan hän saa sitä tietoa
ja ohjausta, mitä tarvitsee.

Ohjaamo Helsingissä nuoren
käytettävissä on nuorisotyön,
työllisyyden, sosiaalityön, terveydenhuollon ja koulutuksen asiantuntijuus. Tavoitteena on, että ne
palvelut, jotka eivät löydy Ohjaamon työntekijöiltä, löytyvät lähellä
olevasta verkostosta ja keskeisimpiin nuorten palveluihin on suorat
yhteydet. Nuori saa Ohjaamosta
tiedon verkoston palveluista sekä

Ohjaamon työntekijän saattamaan
hänet palvelun pariin. Tämä edellyttää yhteistyötapojen ja vastuunjaon
sopimista sekä tiivistä viestintää
verkoston kanssa. Emo-organisaatioiden kanssa sujuvien palvelupolkujen kehittäminen on erityisen
tärkeää. Ohjaamo ei korvaa, vaan
täydentää olemassa olevia palveluja ja tuo yhteen toimijoita.

Nuori
tarvitsee
tukea

suus lyhentäisi palveluprosesseja
mittavasti, koska nuori voi saada
vaikka sama päivänä avun täällä
ja päästä palveluihin paljon
nopeammin. Ja voi olla että ei
tarvitse mitään muuta kuin palvelut tästä.
Toinen on se, että täällä tiedetään
enemmän nimenomaan nuorille sopivista palveluista. Tässä
pystytään etenemään, jos vaikka

ajatellaan jaksamisproblematiikkaa. Jotta voi päästä eteenpäin
kohti työtä tai koulutusta, niin
pitää olla jaksaminen kunnossa ja
voimavarat, ja tässä voi nopeammin saada oikean ohjauksen
oikeaan palveluun, jotta sekin
lähtee liikkeelle. Niin ehkä prosessit muissa palveluissa ei ole niin
pitkiä, kun ne ovat oikea-aikaisempia tässä.

“

Nina,
terveydenhoitaja

• vastuutyöntekijä

nuoren
tilanteen
ja toiveiden
kartoittaminen

Nuori
tulee
Ohjaamoon

“Toivoisin, että moniammatilli-

• yksilöllinen suunnitelma miten edetä,
nuori määrittää oman tavoitteen

• positiivinen kokemus

Kohtaaminen

Ryhmät

Yksilöohjaus
ajanvarauksella

Neuvontatilanne

monialainen
tuki
ja
ohjaus

v
e
r
k
o
s
t
o
t

• kuuntelu
• kunnioitus
• kiireettömyys

Avoimet
palvelut

• kahvia / teetä tarjolla
• “matala kynnys”
• ei ajanvarauspakkoa
• ei lähetettä
• voi tulla nimettömänä
• vapaaehtoisuus
• maksuttomuus

• hyödynnetään Ohjaamon
monialaista osaamista:
työparityöskentely,
konsultointi ja/tai nuori
tapaa useampaa työntekijää
• vastuutyöntekijä säilyy

• nuori tarvitsee muita palveluita / on
asiakas muissa palveluissa
• saattaen vaihtaen
• yhteistyö
• sovitaan yhdessä vastuutyöntekijät
ja mitä palveluja nuori hyödyntää
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Asiakasprosessi

SELITYKSET:
Palvelutuokio

Työkokeilupaikan
löytyminen lisää
nuoren sitoutumista:
mielekästä tekemistä,
pääsee eteenpäin
elämässä

Tapauskuvaus
Pia,
työelämävalmentaja

Välitehtävä lisäsi
sitoutumista:
avasi nuoren
omia ajatuksia ja
laajensi ”valikkoa”

Ei tullut valituksi

Välitehtävä
nuorelle: mieti,
mikä veisi
unelmaa kohti

Yhteys työnantajaan ja haastatteluajan sopiminen
työkokeilua
varten

Ammatinvalintapsykologin
konsultointi

Työhaastattelu

CV:n ja hakemuksen tekeminen yksilöllisesti

Yrityskoordinaattorin
konsultointi

TE-toimiston
kautta aika työelämävalmentajalle

1. Tapaaminen
viikon sisällä
yhteydenotosta

Putoamisen
kriittinen
kohta

TAUSTA:
- 20 v. nainen
- Valmistunut edellisenä keväänä
ammatillisesta oppilaitoksesta
”väärälle” alalle eli ei halua
työskennellä sillä alalla
- Mietti opintoja ihmisläheisempään työhön,
opintopolkua
- Päällimmäisenä työnhaku
TARVEKARTOITUS:
- Työn ja tulevaisuuden suunnittelu
Miksi valmistuu väärälle alalle? Ohjaus
oppilaitoksen sisällä olisi merkittävää.
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Puhelu:
kuinka
kävi?

2. Tapaaminen
(työelämävalmentaja)

ENSIVAIKUTELMA:
- Hyvät valmiudet hakea töitä
- Pystyy huolehtimaan itsestään ja
omista asioistaan
- Ei noussut esiin huolia
ASIAKKAAN KOKEMAT ONGELMAT:
- Oli kouluttautunut itselleen väärälle
alalle eikä ollut viihtynyt koulussa,
oli kokenut alan seksistisenä
- Mietti tulevaisuuden mahdollisuuksia,
miten päästä mielekkääseen
koulutukseen
- Talous vaati tällä hetkellä työtä tai
työkokeilua

Opetusviraston
työkokeiluprojektin
kanssa yhteistyössä

TE-asiantuntijan
konsultointi
työkokeilumahdollisuudesta

Suunnitelma
edetä kohti
työkokeilua

3. Tapaaminen
(työelämävalmentaja)

Toimenpiteet
ohjaajan
kanssa

Ilmiöt ongelmien
taustalla
Elämäntilanne:
- Ikä
- Sukupuoli
- Koulutustausta
- Sen hetkinen
toiminta/tilanne
- Toimeentulo

Työkokeilu 2kk

OMA URAPOLKU:
- Nuoren näkemys omista
vaihtoehdoista on laajentunut
- Työkokeilu näyttäytyy
mahdollisuutena
- Vahvistunut ajatus siitä,
että haluaa ihmisläheiseen
työhön ja on järkevää kokeilla sitä
Tavoitteiden asettaminen
tärkeää
Ja nuoren ymmärryksen laajentaminen vaihtoehdoista/
ohjauksen merkitys
- Työkokeilu
- Työ
- Opiskelu

Monialainen
konsultointi
Tapahtumat /
tekemiset
(ilman ohjaajaa)

Työkokeilukäytäntöjen sopiminen
työnantajan kanssa

Sitoutumisen
kriittinen
kohta

Ohjaajan huomiot
- vaikeudet,
puutokset ja
ongelmat
- Asiakkaan
tunteet palvelun
aikana

Soitto (työelämävalmentaja):
Miten työkokeilu sujuu ja
jatkuuko?
Mitä työkokeilun jälkeen?

Työpaikan saaminen ilman työkokemusta ja alan
koulutusta on
vaikeaa, erityisesti
sosiaalialalle tms.
piilo- ja välityömarkkinat.

Sitoutumisen
kriittinen
kohta
Sitoutumisen
kriittisen kohdan
tekijät:
- Nuoren syyt
- Palvelutilanne
- Miten palvelu
vastasi tarvetta?
Putoamisen
kriittinen
kohta
Putoamisen kriittisen kohdan tekijät:
- Nuoren syyt
- Palvelutilanne
- Vastasiko palvelu
tarpeeseen?
Ensivaikutelma:
- Vaikutelma
ensimmäisellä
tapaamisella
Syy tulla
Ohjaamoon:
- Ensisij. ongelma
- Muut tarpeet
- Miten löysi paikalle/
mistä ohjautui

Onko tarvetta
jatkaa
valmennusta?

TUNNELMAT TYÖKOKEILUSTA:
- Hyvin on sujunut, on viihtynyt
- Työpaikka on tyytyväinen
työpanokseen
- Toivottavasti oppii itsestään ja
palaute vahvistaa suunnitelmia
kouluttautua alalle

Opinto-ohjaajan
palveluita ei ole
muualla kuin oppilaitoksissa.
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Yksi ovi monta ihmistä
Kukin Ohjaamon työntekijä on tuonut tullessaan oman asiantuntijuutensa, työkokemuksensa ja verkostonsa sekä taustaorganisaation ja
pääsyn asiakastietojärjestelmiin ja
organisaation palveluihin. Alku oli
“kylmään veteen ja syvään päähän”
hyppäämistä. Käytännössä vastuu
monialaisen ja -hallinnollisen työn
kehittämisestä ja toteuttamisesta
asettui työntekijöiden harteille.
Jokaisella oli oma tapa tehdä töitä ja
oma asiantuntijuuden “tontti”. Vaikka jokainen oli nuorten kohtaamisen
ammattilainen, erosivat työotteet ja
tottumukset monilta osin toisistaan.
Monialaisen työskentelyn sulatusuunina on toiminut Ohjaamon neuvontapiste. Neuvontapisteelle kuka
tahansa nuori voi tulla kysymään
mitä vain itseä askarruttavaa asiaa
ilman ajanvarausta. Neuvontatyössä
jokainen työntekijä on joutunut sekä
venyttämään oman osaamisensa
rajoja että turvautumaan muiden
osaamiseen. Alussa keskusteltiin
paljon siitä, voiko nuorta ryhtyä neuvomaan asiassa, jonka asiantuntija ei
itse ole. Moni tunnisti epävarmuutta
ja tarpeen siirtää nuori nopeasti sen
“oikean” asiantuntijan pakeille. Toisaalta haluttiin kaikin tavoin välttää
“luukuttamista” ja korostaa nuoren
kohtaamisen ja kuuntelemisen
tärkeyttä, jota jokainen Ohjaamon
ammattilainen voi tehdä.

18

KANSANKYNTTILÄ VALAISTUU OHJAAMOSSA
Marko, erityisopettaja

Ohjaamon toimintaperiaatteena ja
arvolähtökohta on, että vastuu ja

“Kaikki lähtee nuoren kohtaamisesta, että se on hyväksyvä ja
avoin ja toivottaa tervetulleeksi. Jää
sellainen olo, se oli kiva paikka ja
voi tulla uudestaan. Silloin ne muut
kontaktit, joita ehdottaa nuorelle,
ovat helpompia, koska on jo tottunut käymään täällä ja tottunut,
että täällä on mukava meininki
ja ohjaajien välillä sellainen hyvä
yhteistyö, niin kyllä ne vaikuttaa
paljon haluun tulla uudestaan.

“

Pia, työelämävalmentaja

Nuoren kohtaamisessa tiivistyy
monialaisen työskentelyn haaste
ja kohtaamisen tapa kertoo suoraan palvelun laadusta. Kun nuori
tulee Ohjaamoon, vastassa voi olla
esimerkiksi asumisohjaaja tai opinto-ohjaaja, vaikka hän tulisi kysymään
neuvoa työnhakuun tai harrastuksiin.
Kyseinen työntekijä ei välttämättä
ole asiantuntija nuorta askarruttavassa asiassa. Myös jokainen Ohjaamon
taustaorganisaatio tuo nuoren kohtaamiseen omat odotuksensa omien
tavoitteidensa kautta. Onko kohtaamisessa tarttumapintana nuoren
työllistyminen ja valmiudet työhön ja
koulutukseen, vai nuoren toimeentulo, jaksaminen, sosiaaliset suhteet tai
terveydelliset tekijät? Mitä nuori saa,
kun hän kohtaa Ohjaamon työntekijän? Mikä on Ohjaamon laatulupaus?

toimijuus tulee säilyttää nuorella
itsellään. Ohjaamon palvelut ovat
vapaaehtoisia. Työntekijän tehtävä
on auttaa nuorta jäsentämään omia
toiveita ja tarpeita ja tuoda nuoren
näkyville ennen kaikkea toivoa. Näin
ollen Ohjaamossa merkittävintä on
luoda työntekijöiden kesken yhteinen ymmärrys ja yhteiset työtavat
nuoren kohtaamiseen. Ohjaamon
työntekijöillä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin eikä tietoa
kaikista nuorten palveluista. Mutta
jokaisen tulee osata kohdata nuori
kunnioittavasti ja toimia luotettavana
aikuisena nuoren rinnalla. Lisäksi
tulee osata hyödyntää muiden
osaamista ja toimia verkostoissa.
Jokaisella työntekijän resursseja lisää
monialainen työyhteisö.

“Vaikka nuoren tilanne olisi
miten hankala, niin aina nuoren
kohtaaminen on kuitenkin samanlaista, tehdään se missä virastossa
tahansa: aito kohtaaminen ja
läsnäolo. En näe, että tämä eroaa
mistään mun yli 20-vuoden työstä,
jota mä olen tehnyt nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

“

Tarja, nuoriso-ohjaaja

”Mä olen ihan pihalla”, totesi yksi
ensimmäisistä asiakkaistani astuessaan Ohjaamo Helsingin vastaremontoituihin tiloihin. Entisestä
pintaliitoyökerhosta oli kuoriutunut
uusi, moniammatillisen palvelun
paikka, jossa kaikille stadilaisnuorille tarjotaan kaikkea – tai niin olin
asian suunnilleen ymmärtänyt. ”Älä
välitä ystäväiseni, niin olen minäkin”,
lohdutin ohjauksellista apua etsinyttä nuorukaista.
Loikkaus läpeensä nähdystä peruskoulumaailmasta poikkihallinnolliseen Ohjaamo-toimintaan oli pieni
askel ihmiskunnalle, mutta jättiloikka uransa keskivaiheilla olevalle
erityisopettajalle. Varsin selkeärakenteisen peruskoulun vastapainoksi sain eteeni liki 30 uutta työtoveria,
joista ei yksikään ollut opettaja. Aloituspuheissa ja Power Point – sulkeisissa vilahtelivat kaupunginkansliat,
työllisyyspalvelut, te-palvelulinjat ja
typit. Koin olevani mukavuusalueeni
äärirajoilla; miksei kukaan päällystä
kirjoja kontaktimuovilla? Missä ovat
luonnontiedeluokan mikroskoopit?!
Alkujärkytyksestä selvittyäni ja hyväksyttyäni lisäksi sen, että uuden työrytmini myötä kadotin vanhan lomarytmini, aloin tosissani syventyä, mihin
ohjausrahkeeni riittävät opettajana.
Koulutustaustani – erityisopettaja
ja opinto-ohjaaja – oli ilmeisen
riittävä rekrytointisyy Ohjaamoon.
Monipuolisesta työkokemuksestakaan ei varmasti ollut haittaa ja kun
kokemuspartakin jo kasvaa, oli uusi
ura valmis alkamaan.

Viiden eri taustaorganisaation työja menetelmätapojen yhdistämistä
voisi verrata suunnittelemattomaan
buffet-pöytään. Tarjolla on skandinaavis-välimerellisiä herkkuja,
jotka on maustettu taco-mausteella, kiinalaisen keittiön vivahteita
tietenkään unohtamatta. Yhden
lähiesimiehen ja noin 50 hallinnollisen esimiehen ristitulessa saattavat
helposti unohtua esimerkiksi työkalut. Jos ”et ole organisaatiopuussa”,
kannettavaa tietokonettakaan ei
tarvita. Kun byrokratian tuulimyllyistä on edes osa selätetty, voi odotettuja Ohjaamo-palvelulupauksia
alkaa toteuttaa.
Ohjaamon perusidea on yksinkertaisuudessaan nerokas; ydintoimintaa on kaikki, jota voi alle 30-vuotiaalle nuorelle tarjota. Ajanvarausta
ei tarvita, nimettömänä voi asioida,
eikä lasiluukkujen takana loista
nyrpeitä virkamiesnaamoja. Ohjaamon työntekijältä vaaditaan myös
uudenlaista ajattelu- ja lähestymistapaa; epävarmuutta pitää sietää,
yllättäviä tapahtumia riittää ja
nopeaa reagointikykyä ja tilanneälyä pitää löytyä. Avokonttorissa ei
ole välttämättä omaa työpistettä
ja yleinen ilmapiirin pysähtyneisyys loistaa poissaolollaan. Myös
kokous-, lomake- ja byrokratiakestävyys ovat koetuksella. Jos on
ESR-aloituskuponki, tarvitaan luonnollisesti myös ESR-lopetuskuponki.
Tarvitaan myös Typpi-järjestelmä,
jota kukaan ei osaa käyttää. Ihan
ehdottomasti tarvittaisiin myös
internet-kotisivut, joista kukaan

ei tiedä kenen vastuulle
niitten suunnittelu ja toteutus
kuuluu. Jos ei ole kärsivällisyyttä
eikä huumorintajua, ei Ohjaamoa
kannata miettiä työpaikkana.
Mutta työn sisällöt, voi miten monipuoliseksi ne paljastuivatkaan!
Työhön leipääntyminen – syy, miksi
hylkäsin toistaiseksi peruskoulun –
oli ja tuntuu pysyvän tipotiessään.
Reilun vuoden aikana työssä on
päässyt tapaamaan tasavallan
presidentin lisäksi ministereitä,
EU-komissaarin, lukuisia kansanedustajia, pikkujulkkiksia, kansaa
ja kadunmiehiä. Ennen näitä kaikkea, olen kohdannut hienoja nuoria, enemmän tai vähemmän keskeneräisiä, vilpittömiä ja avoimia
tulevaisuuden toimijoita. Ohjaamo
osoittautui osuvansa markkinarakoon, jossa on haettu helposti
lähestyttävää, mutta uskottavan
asiallista neuvontapaikkaa.
Työskentelen Ohjaamo-opettajana,
joka ei ehkä liikoja opeta, mutta
auttaa nuoria löytämään omat
mahdollisuutensa, vahvuutensa ja
unelmansa. Saatan etsiä kalanperkuuhommia Norjasta, etsiä bändiä
malilaiselle muusikolle tai herättää
toivon kipinän laskujensa kanssa
painivan yksinhuoltajaäidin arjessa.
Olen huomannut auttamisen olevan
pohjimmiltaan itsekästä puuhaa; siitä saa älyttömän paljon, älyttömän
pienellä vaivalla. Lomista kannatti
luopua jo näillä selityksillä.”
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NUOREN POLKUA VIE ETEENPÄIN JA
NUORI SITOUTUU TOIMINTAAN, KUN...
• nuori itse saa sanoa omin sanoin asiansa
• työntekijä kuuntelee ja kysyy lisää
• tulee tunne luottamuksesta
• työntekijä kertoo vaihtoehdoista, osaa suositella jotain,
antaa neuvoja
• tulee tunne toiveikkuudesta: kaikki on jossain hyviä; vaikka ajatus
olisi päätön, niin siitä otetaan selvää!; Joo! –asenne
• lopuksi vielä kerrataan, mistä on puhuttu ja mitä sovittu.
• tärkeät tiedot laitetaan ylös muistiin.
• sovitaan mitä tapahtuu jatkossa.
(Ote nuorten tarinallisesta työpajasta 2016)

NUORI ON VAARASSA PUDOTA, NUOREN
TILANTEEN ETENEMISTÄ ESTÄÄ, JOS...
• nuori tulee sisään tilaan, eikä tiedä minne pitäisi mennä,
ei olla vastassa, tiski on liian kaukana
• kaikki työntekijät ovat varattuja
• työntekijä ei kuuntele loppuun, keskeyttää ja tekee liian nopeasti
johtopäätöksiä; ei malta kuunnella mitä nuori itse ajattelee ja
toivoo
• asenne on negatiivinen: ”toi on tosi vaikeeta, ei onnistu”;
taka-ajatukset ja tunne että minusta halutaan vain hyötyä
(saadaan johonkin toimenpiteeseen)
• työntekijä ei tiedä mistä puhuu, mutta esittää asiantuntijaa
• nuori kohtaa asenneongelman, häntä ei arvosteta vaan tyrmätään
• tarjotaan sitä samaa mitä aina ennenkin
• ei sovita mitään konkreettista jatkosta
• tungetaan lomakkeita heti täytettäväksi
(Ote nuorten tarinallisesta työpajasta 2016)
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Monialaisen työskentelyn kehittyminen on edellyttänyt oman
asiantuntijuuden paikan ja
työtapojen löytämistä. Tärkeää
on tunnistaa, mikä on kunkin
asiantuntijuus ja lisäarvo yhteiseen palveluun, jotta sitä osataan
hyödyntää. Hankkeen alkaessa
Ohjaamossa ei ollut valmiita
työnkuvia vaan ne on tuotettu
yhdessä työntekijöiden kanssa.
Kuvaukset pohjautuvat vastaavan ammattinimikkeen tehtäviin
kussakin taustaorganisaatiossa.
Jokaisen ammattiryhmän osalta
on mietitty, mikä osa työnkuvasta ja tehtävästä on sellaista,
joka kuuluu jokaiselle Ohjaamon työntekijälle ja mikä osa
on kyseisen ammattinimikkeen
asiantuntijuutta. Kuvauksissa on
haluttu painottaa konkreettista
tekemistä. Työnkuvat löytyvät
kirjan liitteistä. Työntekijöiden
työtehtävät painottuvat eri tavoin:
Osa työskentelee enemmän
neuvontapisteellä, osa liikkuvassa
työssä ja osa keskittyy enemmän
yksilöohjaukseen.
Osa työntekijöistä ei tee pitkäkestoista yksilöohjaustaa vaan vastaa
pääosin ryhmätoiminnoista, verkkovastaamisesta tai viestinnällisistä ja yritysyhteistyöhön liittyvistä
tehtävistä.

OHJAAMON
PALVELULUPAUS:
• Nuori kohdataan vastuullisena oman
elämänsä asiantuntijana, kunnioittaen ja
kuunnellen, otetaan tosissaan, etsitään
yhdessä vastauksia ja seuraavat askeleet.
• Ohjaamon työntekijät ovat palvelujen
koordinoinnin ja nuoren kohtaamisen
ammattilaisia.
• Työntekijät tuntevat ja hyödyntävät
monialaisia Ohjaamon ja Helsingin
nuorten palveluita.
• Jokainen Ohjaamon työntekijä tekee
työtään omalla persoonallaan ja omalla
osaamisellaan, jokaisella on myös
konsultoiva rooli.

(ote Ohjaamon työnkuvista kts.liite)
Käytännössä joidenkin ammattilaisten osaamista on opittu
nopeammin ja laajemmin hahmottamaan ja hyödyntämään kuin
toisten. Esimerkiksi te-asiantuntijoiden, sosiaalityöntekijöiden ja
työelämävalmentajien työnkuvat
Ohjaamossa ovat olleet selkeämpiä hahmottaa kuin vaikkapa nuorisotyöntekijöiden ja erityisopettajan. On myös vaatinut aikaa,
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Monen eri ammattilaisen rinnakkain tekemästä työstä on Ohjaamo Helsingissä edetty kohti
aidosti monialaista ja yhteistä
työtä, yhteisen Ohjaamo-palvelun
tekemistä.Työntekijät huolehtivat
palveluiden “kulisseista”: organisaatioiden ja palveluiden rajoista
ja pirstaleisuudesta, eikä niiden
selvittäminen ole nuoren tehtävä.
Tämä haastaa työntekijää uudella
tavalla. Monialaisuus on kuitenkin
muodostunut Ohjaamossa arkipäiväiseksi ja on opittu luottamaan
monialaisen työyhteisön tuomaan
taustatukeen ja oman osaamisen
laajentumiseen.
Asiakastyön ohella jokainen Ohjaamon työntekijä osallistuu kehittämistyöhön ja muuhun yhteiseen
työhön, esimerkiksi tiedottamisesta ja viestinnästä, verkostojen
luomisesta sekä Ohjaamon tiloihin
ja arjen sujumiseen liittyvistä
tehtävistä. Parhaimmillaan hanketyö on omatoimista ja ketterää; liikoja ei tarvitse kysellä, jos
onnistuu keksimään jonkin hyvän
toimintatavan nuorten kanssa
työskentelyyn, tai arkea helpottavan käytännön. Omia vahvuuksiaan
voi käyttää luovasti yhteisen hyvän
eteen. Negatiivisena puolena on
epävarmuus siitä, kenen vastuulle tehtävät lopulta kuuluvat, tai

22

ristiriitaiset näkemykset siitä, mikä
toteuttamisen tapa on oikea.

”Monialaisuus näkyi tällä viikolla

“Monialaisuus tekee

mun työssä tosi vahvasti, koska olin
tekemisissä sekä terveydenhoitajan että sosiaalityöntekijän että
opinto-ohjaajan kanssa. Me kaikki
vähän tarvitaan toisiamme aina,
koska nämä nuoret ovat niin erilaisia ja heidän tilanteensa ovat niin
erilaisia ja he tarvitsevat eri tyyppistä asiantuntijuutta, niin kyllä se tosi
vahvasti näkyy. Tehdään yhdessä,
nähdään asiakas myös mahdollisesti yhdessä ja mietitään mihin
tästä lähdetään seuraavaksi.

varmasti sen, että meistä
kaikista tulee paljon parempi
yleisemmin kaikista asioista tietäviä. Nyt mä osaan paljon enemmän sellaisia asioita, joita mä en
osannut, kun tulin tänne töihin.
Nyt osaan vastata niihin ilmankin
sitä toista työntekijää ja sehän on
se paras, että pystyn tehokkaammin esimerkiksi tässä neuvonnassa auttamaan ihmisten kerralla
kuin mitä pystyin vuosi sitten.
Itseäni olen varmaan tässä eniten
kehittänyt kuin mitään muuta,
asiakaspalvelijana ja neuvojana,
ohjaajana.

”

Aicha, työelämävalmentaja

Hankehallinto myös alistaa kuormittaviin käytäntöihin, joiden perusteleminen ei ole ollut helppoa,
jotka eivät myöskään aukottomasti
ole toteutuneet. Tilastoinnit,

Monialaisen asiakas- , kehittämis- ja
hanketyön yhdistäminen on työntekijöille haastava kokonaisuus.
Säännöllinen työnohjaus, monialaiset case-palaverit, kehittämispäivät
ja yhteiset viikkokokoukset ovat
välttämättömiä tukemaan työssä
jaksamista ja yhteisen työotteen rakentamista. Työn reflektoinnille ja
arvioinnille tulee jatkossakin varata
aikaa säännöllisesti.

“

“Monialaisuus näkyy ihan koko

Katja, työelämävalmentaja

ajan siinä, miten me työskennellään. Ensinnäkin jo avokonttorissa
tieto vaihtuu koko ajan ja pystyy
kysymään neuvoa. Se voi olla
pienimuotoistakin, imee tietoa,
kun toinen vaikka puhuu puhelimessa jostakin asiasta, josta ei
itse tiedä. On oikeastaan vaikea
ajatellakaan, millä muulla tavalla
työtä enää tekisikään, vaan toisten
kanssa ja kysymällä neuvoa, se on
jokapäiväisessä arjessa läsnä.

“

Anu-Helena, opinto-ohjaaja

“Monialaisuus tarkoittaa luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta
molemmin puolin, että ikään kuin
asiat ei mene ihan kauheesti pieleen. Se on varmaan se paras, että
voi luottaa, että saa muilta apua.

“

Hanna, nuoriso-ohjaaja

Kahden esimiehen mallissa työskenteleminen aiheuttaa epäselvyyksiä toiminnallisen ja hallinnollisen esimiehen rooleista, mikä
heijastuu myös epätietoisuutena
omaan työhön kohdistuvista odotuksista.

seurannat ja lupalomakkeiden
täyttäminen on koettu irrallisina
ja epämääräisinä, ja niihin liittyvät
ohjeet epäselvinä ja vaikeasti tulkittavina. Säädösten soveltaminen
vie haasteisiin myös käytännön
tasolla, kun esimerkiksi lomakkeita on kopioitava, kuljetettava,
kirjattava ja arkistoitava asiakastyön ohella. Vaikka apua ohjeiden
tulkintaan on säännöllisesti haettu
hankkeen rahoittajalta ja pohdittu
toisten Ohjaamo-hankkeiden kanssa yhdessä, niiden yksiselitteinen
soveltaminen on yhä vaikeaa.

OHJAAMON MONIALAISEN TYÖYHTEISÖN OSAAMINEN JA VOIMAVARAT,
HENKILÖSTÖN ARVIOINTI

“

Se on ehkä suurin ero aikaisempaan työhön, että aikaisemmin on
ollut aika tarkat raamit, että mitä
saa tehdä ja mihin meidän tämä
tontti loppuu ja missä me lopetetaan jotain. Nyt vähän huonoa
on ollut se, että on niin rajatonta,
ettei tiedä, milloin tämä kuuluisi
lopettaa. Tavallaan se on liikaa
itsestä kiinni. Toisaalta se tarkoittaa, että moni nuori ei edes tiedä
mikä mun titteli täällä on ja ne
voi ihan hyvin kertoa mulle ihan
kaikkia asioita enkä mä rajaa
heitä siinä. Mä kuuntelen kaikkia
juttuja ja jos on viisi eri asiaa,
joista nuori haluaa puhua mun
kanssa, niin mä puhun sen kanssa
niistä viidestä eri asiasta.

Ohjaamon työtavat tukevat
nuorten sujuvaa monialaista palvelua
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Lähde: Valtiovarainministeriö, nuorisotyön kuntakokeilun arviointi, Ohjaamo Helsinki 2016

että terveydenhoitajaa on opittu
hyödyntämään perinteistä laajemmin. Työntekijät ovat joutuneet
itse luomaan omaa rooliaan ilman
valmiita malleja. Lähtötilanteesta,
jossa kaikki työntekijät tekevät
omalla työotteellaan vähän kaikkea, on onnistuttu siirtymään kohti
työn ja vastuualueiden jakamista.
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KOHTI MONIALAISUUTTA JA SEN YLI!
Timo,
työelämävalmentaja

“Uusi monialainen työmuoto,
mikä mahdollisuus! Olin uravalmentajana kaupungin nuorten työllisyyspalveluissa, kun
Ohjaamo-hanketta suunniteltiin
ja valmisteltiin. Pääsin siis seuraamaan hankkeen valmisteluja
läheltä. Tuolloin ajattelin, että
on hienoa vihdoinkin, saadaan
nuorten palveluita samaan
paikkaan ja helposti saataviksi. Kohtasin tuolloin päivittäin
nuoria joita TE-palvelut ohjasi
kaupungin työllisyyspalveluihin. Osalla nuorista oli sellaisia
haasteita elämässään, ettei
niihin pystytty vastaamaan vain
nuorten työllisyyspalveluiden
työmuodossa.
Uravalmentajan työ keskittyi
koulutukseen ja työhön ohjaamiseen. Siksi ajatus siitä, että
sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja monet muut palveluiden tarjoajat olisivat helposti
saatavilla nuorille, kuulosti paremmalta kuin hyvältä. Moniin
palveluihin on pitänyt ja pitää
edelleen varata aika. Tässä piili
se vaara, että nuori putoaisi näiden palveluiden väliin. Olimme
kiinni siinä työmuodossa ettemme pystyneet aina olemaan
mukana nuoren liikkumisessa
palveluiden välissä. Nyt Ohjaa-
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mo toisi nämä palvelut samaan
paikkaan ja samalla samaan
aikaan.

sistä palveluista, ei mikään
kuitenkaan korvaa kasvotusten
tapahtuvaa kohtaamista.

Nyt oltuani Ohjaamossa työelämävalmentaja reilut 1,5 vuotta
huomaan, että se monialaisuuden kuva mistä aikoinaan haaveilin, on toimiva. Olin tehnyt
aiemmin monialaista yhteistyötä eri osa-alueilla, mutta nyt
sain ja samalla jouduin tekemään yhdessä työtä. Eri ammattilaiset toivat tähän uuteen
toimintamalliin omien virastojensa tiedot, tavoitteet ja rajat.
Samalla aika on näyttänyt, että
monialaisuus näkyy Ohjaamossa eri tavoin. Neuvontapisteellä
nuori otetaan vastaan omana
itsenään, ilman eri ammattien
tulokulmaa.

Ajatus monialaisesta palvelupisteestä on helpottava, varsinkin asiakkaalle. Epävarmuus
siitä onko oikeassa paikassa
omine kysymyksineen, ei ole
enää merkittävä. Nuoren on
tullut tietää mihin hän voi
mennä kysymyksineen. Nyt ei
enää näin ole. Tämä reilu vuosi
neuvontapisteen toimintaa on
vahvistanut ajatustani siitä että
epävarmuus tai – tietoisuus on
siirtynyt jossain määrin työntekijöiden kannettavaksi. Olemme
tehneet palvelumme nuorille
helposti saataviksi ja samalla
olemme lisänneet työntekijöiden osaamisen ja työn hallinnan
epävarmuutta.

Neuvontapisteen monialaisuus
ei nuorille pitäisi näkyä, mutta
pidemmässä ohjauksessa olevalle nuorelle eri ammattilaisten
työnkuvat tulevat selvemmin
esiin. On ollut hienoa nähdä,
kun nuori on saanut yhdellä
käynnillä monia asioita hoidetuksi. Ennen Ohjaamoa eri ammattilaisten tapaaminen olisi
vienyt viikkoja, ellei kuukausia.
Vaikka moni asia mitä nuoret
ovat hakeneet, löytyy sähköi-

Eri ammattilaiset tarjoavat
tiettyä palvelua, tietyin reunaehdoin ja nuoren on täytynyt
osata tulla oikealla statuksella.
Nyt kun statuksella ei ole ollut
väliä, työntekijän koulutus ja/
tai kokemus ei välttämättä riitä
vastaamaan. Siksi me tarvitsemme toisiamme. Näinhän asian
tuleekin olla. Monialaisuus näkyy siinä, että eri ammattilaiset
ovat saaneet erilaisen koulu-

tuksen ja tulevat tavoitteiltaan
erilaisista virastoista. Ei heillä
ole ollut yhtenäisiä tavoitteita
tai välttämättä yhtenäistä näkemystä siitä, miten nuoria tulisi
tukea. Nyt se täytyisi oppia. Ja
oppiminen ei ole aina helppoa
ja tapahdu kivuttomasti.
Kun nuori tapaa erilaisia ammattilaisia Ohjaamossa eri aikoina tai samaan aikaan, nämä
työntekijät tekevät keskenään
monialaista yhteistyötä. Aiemmin, aikana ennen Ohjaamoa,
he tapasivat asiakastapaamisissa ja palasivat sen jälkeen
oman virastonsa hoteisiin. Nyt
Ohjaamoaikana, tämä ei ole
mahdollista. Yhteys ei katkea ja
ammattilaiset joutuvat kohtaamaan toisensa päivittäin,
ja tätä kautta heidän tulee
oppia ja neuvotella jatkuvasti
siitä, mikä on oleellista ja miten
tästä edetään. Tämä nostaakin
kysymyksen, ovatko henkilökohtaiset ominaisuudet tärkeämpiä kuin opittu ammatti ja sen
reunaehdot?
Jatkuvassa vuorovaikutuksessa oleminen korostaa näitä
ominaisuuksia, oman ammatin
suoja ei ole niin vahva. Oma
osaaminen on koko ajan esillä

ja arvioitavana. Tai se saattaa
tuntua siltä. Tämä saattaa
aiheuttaa epävarmuutta, koska
tänä päivänä odotetaan, tai
työntekijät ajattelevat niin,
jokaisen olevan rautainen ammattilainen, joka osaa tehtävänsä ja tuntee tarvittavat menetelmät. Nyt uusia asioita on
enemmän, kuin ehtii oppia ja se
tuo esiin oman epävarmuutemme. Ei ole omaa huonetta mihin
voisi vetäytyä vaan ollaan
jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tämä
mahdollistaa yhteisen kielen ja
toimintatapojen oppimisen. Samalla se altistaa työntekijät jatkuvalle informaatioärsytykselle,
mikä heikentää keskittymistä.
Kaikkea ei voi saada.
Kun vastavalmistuneet työttömät nuoret kertovat omasta
osaamisestaan, he kertovat
usein mitä ovat koulutuksessaan oppineet. Työelämässä
tarvitaan kuitenkin usein monia
sellaisia taitoja joita ei oppilaitoksissa opeteta. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet, määrittelevät
usein työn tekemistä. Sama
pätee Ohjaamon työyhteisöön.
Meillä on usein sellaisia taitoja
ja tietoa, mitä muut eivät osaa

odottaa. Siksi yhdessä tekeminen ja toisiin tutustuminen on
edellytys näiden hyödyntämisen
kannalta. Ammattiosaaminen
on vain pieni osa kaikkea sitä
osaamista mitä, eri ihmisillä on.
Meidän ammattilaisten tulee
löytää yhteiset tavoitteet ja
menetelmät, mutta meidän ei
tarvitse olla lähtökohtaisesti samaa mieltä. Eri ammattilaisten
tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa, jos halutaan hyötyä
monialaisuudesta. Toisilta
oppiminen on ollut varmaan yksi
parhaista tavoista oppia uutta.
Monialaisessa työyhteisössä
on mahdollisuus oppia uutta,
kun kuuntelee ja jonkun täytyy
kertoa. Ohjaamossa on annettu
aika yhteisille case-palavereille, mutta olen parhaimmillani
oppinut konsultointi tilanteissa,
jotka tapahtuvat satunnaisesti.
Kun sitä tekee yhä uudestaan,
ei voi välttyä oppimiselta.
On hienoa ja arvokasta olla
osallisena, edes vähän, nuoren
matkalla. Siksi on oltava rohkea
ja ajoittain myöntää itselleen,
ettei aina tiedä. Mutta selvitetään, yhdessä.

“
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Pick & Mix – valitse ja
poimi sopiva palvelu

Pick & Mix -kuvauksen työstämisessä konkretisoitui monialaisen
Ohjaamon haaste: jos tavoitteena on tarjota jokaiselle jotakin,
niin kenelle ja mitä Ohjaamo on?
“Jokaiselle jotain” on viesti, joka
ei puhuttele erityisesti ketään. Jos
viestiä kohdennetaan tietylle porukalle, tarkoittaako se muiden laiminlyömistä? Tätä keskustelua on
käyty paljon sekä työntekijöiden
että organisaatioiden tasolla, koska jokaisella on tärkeä panos, työ
ja tavoitteet, joita tulisi huomioida
ja tehdä näkyväksi tasapuolisesti.
Tasapuolisuuden tavoittelussa jää
kuitenkin sivuun tärkein eli nuori.
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OHJAAMOSSA ON TARJOLLA:
• Yksilöllistä neuvontaa: nuori voi kysyä neuvoa tai apua häntä
askarruttaviin kysymyksiin tai omaan elämäntilanteeseensa.

Palvelumuotoilu on auttanut sisäistämään, ettei kenenkään tavoitteena elämässä ole saada palvelua tai
päästä asiakkaaksi palveluun. Ta-

voitteena on saada töitä, parempi
olo tai vaikka raha-asiat kuntoon.
Viesti Ohjaamosta pitää muotoilla niin, että nuorelle muodostuu
kuva siitä, mitä hän Ohjaamon
tuella voi saada. Palvelumuotoilu
on auttanut työntekijöitä sanoittamaan nuoren tarpeita ja ajatuksia.
Palvelulähtöisistä termeistä ja
määrittelyistä on pitänyt luopua ja
löytää ne, joita nuori itse käyttäisi.
Tämä ei ole ollut helppoa. Vähitellen on myönnytty valitsemaan
viestinnän kärkiä ja tunnustamaan,
että Ohjaamossa on ns. sisääntulokysymyksiä, joiden kanssa nuoren
on helppo tulla Ohjaamoon. Työ,
koulutus, asuminen ja raha-asiat

ovat selkeästi näitä kysymyksiä.
Näiden kysymysten kautta tulee
usein esiin muitakin kysymyksiä ja
monialaisen työskentelyn tarpeita.
On havahduttu, että myös Ohjaamon itsensä pitää valita ja poimia
tärkeimmät teemat ja tekemiset,
joihin panostetaan. Erilaisista
kokeiluista ja mahdollisuuksista
pitää valita ne, joihin nuoret tarttuvat ja jotka koetaan hyödyllisiksi.
Tärkeää on tunnistaa ne tekemiset,
joita nuori ei muualta saa ja joita
voidaan toteuttaa yhteistyössä
verkoston kanssa.

• Tukea hakemusten ja asiakirjojen tekemiseen.
• Yksilöllinen tapaaminen ja suunnitelman tekeminen
asiantuntijan kanssa, esim. terveys- tai työnhakutapaaminen /
ajanvarauksella.
• Ryhmätapaamisia tiettyyn teemaan liittyen, esim. työnhakuryhmä, Atte kokkaa -ryhmä / avoimia ryhmiä ilman
ennakkoilmoittautumista ja ns. suljettuja ryhmiä
ennakkoilmoittaumisella.
• Yksilöllistä ohjausta useamman tapaamisen ajan /
ajanvarauksella.
• Tapahtumia eri teemoihin liittyen, kuten työnantajatreffit,
sparraus-illat / avoimia ilman ennakkoilmoittautumista.

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsingissä monialaiset
palvelut on työstetty Pick & Mix
-menun muotoon. Se kertoo, mitä
kaikkea Ohjaamossa voi tehdä
liittyen työnhakuun, koulutukseen
ja kiinnostuksiin sekä hyvinvointiin,
rahaan ja asumiseen. Teemoista
löytyy vaihtoehtoja, jotka ovat tarjolla kaikille nuorille asuinpaikasta
tai elämäntilanteesta riippumatta.
Osa tekemisestä edellyttää, että
nuori on helsinkiläinen ja osa on
tarkoitettu erityisesti ilman työ- tai
koulutuspaikkaa oleville nuorille.
Palvelut toteutetaan hallintokuntien yhteistyönä.

Palvelumuotoilua on hyödynnetty
Ohjaamossa kirkastamaan mielikuvaa ja viestiä Ohjaamosta. Helsinki
on täynnä tekemistä ja palveluja
nuorille, mutta milloin Ohjaamoon
kannattaa tulla? Kenen kannattaa
tulla Ohjaamoon? Onko Ohjaamo
tarkoitettu vain nuorille, joilla on
ongelmia? Vai onko se vain nuorille, jotka tietävät, mitä tarvitsevat? Ajatteleeko nuori, että hänen
kysymyksensä on liian pieni, tai
toisaalta liian suuri?
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PICK & MIX!

Tutustu ja poimi sinulle
sopivat vaihtoehdot

Ohjaamo Helsinki on palvelu kaikille 15-29 –vuotiaille nuorille. Saat tietoa, tukea ja apua yhdestä paikasta. Ohjaamon palvelut ovat vapaaehtoisia, ilmaisia ja luottamuksellisia. Palvelun tarjoaa Helsingin kaupunki yhdessä
TE-toimiston sekä eri järjestöjen kanssa. Kaikki palvelut tarjoillaan asiantuntemuksella ja rennolla asenteella.
Lisätietoja tarjolla olevista tuotteista saat henkilökunnalta.
Tule ja kysy!
Mikään kysymys ei ole liian pieni, suuri tai väärä. Ohjaamon neuvontapisteessä voit kysyä työnhausta, koulutuksesta, raha-asioista, asumisesta, lomakkeiden täyttämisestä, terveydestä, harrastuksista ja vapaa-ajasta. Ohjaamon neuvontapiste ma 12-17, ti-pe klo 10-17 ilman ajanvarausta.
H = Tarjolla helsinkiläisille 15-29-vuotiaille nuorille, ajanvarauksella.
H T = Tarjolla ilman työ- tai koulutuspaikkaa oleville 15-29-vuotiaille nuorille, ajanvarauksella.

TYÖN HAKEMINEN
Etsitkö töitä? Mitä haluat tehdä
ja mikä sinua kiinnostaa? Mitä
osaat? Ohjaamossa saat henkilökohtaista apua työn hakemiseen.
TIETOA TYÖELÄMÄSTÄ
Neuvontaa työntekijän oikeuksista
ja velvollisuuksista sekä käytännön
apua: esim. miten saat verokortin,
miten palkka vaikuttaa tukiin ja
mitä työsopimuksessa pitää olla.
Ohjaamon neuvontapiste ma 12-17,
ti-pe klo 10-17 ilman ajanvarausta.
TYÖNHAKUTAPAAMINEN H
Sovi tapaaminen, niin käydään
läpi sinun kiinnostuksesi kohteet,
mistä työpaikkoja löytyy, mitä ja
miten töitä kannattaa hakea. H
TYÖNANTA JATREFFIT
Tule tapaamaan työnantajaa, joka
etsii työtekijää, pääset heti haastatteluun. Vaihtuvat työnantajat.

28

Ota mukaan oma CV. Joka torstai
Helsingin tai Vantaan Ohjaamossa
klo 13. Ennakkoilmoittautuminen.
CV:N JA TYÖHAKEMUKSEN TEKO
Tehdään työnhakuun liittyvät
paperit kuntoon. Autamme myös
videoesittelyn tekemisessä. Ohjaamon studio ma-pe klo 13-16 neuvontapisteellä ilman ajanvarausta.
TYÖNHAKUA RYHMÄSSÄ
Tule etsimään työpaikkoja ja
tekemään hakemuksia yhdessä.
Ota oma CV ja hakemuspohja
mukaan. Lisätietoja ajankohdasta
Ohjaamon neuvonnasta.
URAOHJAUSTA
Oletko ilman työ- tai koulutuspaikkaa? Saat rauhassa miettiä
jatkopolkua ammattilaisen ohjauksessa 3-5 tapaamisen aikana.
HT

TYÖHAASTATTELUHARJOITUS
Valmistaudu työhaastatteluun
ja sovi aika haastatteluharjoitukseen. Autamme sinua onnistumaan työhaastattelussa. Ajanvarauksella.
VALMENNUSTA JA TUKEA TYÖSSÄ ALOITTAMISEEN
Autamme työntekijää ja työnantajaa työsuhteen alussa, jotta työn
aloitus sujuu hyvin. H T

KOULUTUS JA KIINNOSTUKSET
Pitäisikö hakea opiskelemaan, muttet saa otettua seuraavaa askelta?
Lähdetään liikkeelle sinun unelmistasi ja etsitään sinulle sopiva paikka
ja tapa opiskella tai harrastaa.
TIETOA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA
Neuvontaa koulutusvaihtoehdoista, hakuajoista, oppilaitoksista,
soveltuvuudesta eri opintoihin sekä
taloudellisesta tuesta ja työmahdollisuuksista opintojen aikana. Tule
ottamaan selvää sinua kiinnostavista
mahdollisuuksista! Ohjaamon neuvontapiste ma 12-17, ti-pe klo 10-17
ilman ajanvarausta.
KANSALAISTOIMINTA JA
HARRASTUKSET
Haluatko perustaa oman ryhmän,
toimia vapaaehtoistyössä tai etsitkö
harrastusta? Haluatko parantaa
maailmaa? Ohjaamossa voit keskustella vaihtoehdoista tehdä sinua
kiinnostavia asioita tai kartuttaa
osaamistasi. Ohjaamon neuvontapiste ma 12-17, ti-pe klo 10-17 ilman
ajanvarausta.
KOULUTUSHAKEMUKSET
Tehdään hakemukset sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Moniin koulutuksiin on jatkuva haku. Ohjaamon
studio ma-pe klo 13-16 neuvontapisteellä ilman ajanvarausta.
PÄÄSYKOETREFFIT
Valmistaudutaan yhdessä tuleviin
pääsykokeisiin. Saat mm. vinkkejä
luku- ja vastaustekniikkaan ja voit
jakaa kokemuksia muiden pääsyko-

keisiin valmistautujien kanssa. Suosittu ryhmä! Lisätietoja ajankohdasta
Ohjaamon neuvonnasta, ennakkoilmoittautuminen.
PIENI TULEVAISUUSSUUNNITELMA
Mietitkö koulutukseen hakeutumista tai ammatinvalintaa? Oletko
hakemassa ensimmäistä koulutuspaikkaa tai kenties vaihtamassa
alaa? Kammottaako koulunpenkki,
mutta haluat silti tutkinnon? Tai tähtäätkö korkeakouluopintoihin? Sovi
tapaaminen, niin saat henkilökohtaista neuvontaa koulutusvaihtojen,
ammatinvalinnan ja oman soveltuvuuden pohtimiseen. Opiskella voi
monella eri tavalla, vaihtoehtoja on
paljon! H
LEPPOISA LUKITESTAUS JA
VÄLINEITÄ OPPIMISEEN
Onko oppiminen ollut sinulle syystä
tai toisesta hankalaa? Epäiletkö
luki- tai muita oppimiseen liittyviä
vaikeuksia? Tarvitsetko ehkä todistusta opintoihin, pääsykokeisiin tai
vaikkapa autokouluun? Sovitaan aika
henkilökohtaiseen tapaamiseen ja
otetaan selvää, mikä on sinun tapasi
oppia. Saat käytännön vinkkejä opiskelua varten. Apuna voidaan käyttää
erilaisia tehtäviä ja testejä. H
OHJAUSKÄVELY KOHTI
KOULUTUSTA
Tarvitsetko tukea tai apua opintojesi
suunnittelussa, ammatinvalinnassa,
jatko-opintoihin hakeutumisessa tai
ura- ja elämänsuunnittelussa? Kävellessä mieli juoksee usein kirkkaana

ja ajatus voi kantaa pidemmälle.
Ohjaamosta käsin voimme tehdä
pienen kävelylenkin vaikkapa meren
rantaan ja palata takaisin Ohjaamoon. Laita jalkaasi hyvät kengät ja
pukeudu sään mukaan. H
TUTUSTUMINEN SINUA KIINNOSTAVAAN KOULUTUKSEEN
Oletko epävarma mihin tutkintoon
hakea tulevaisuudessa? Haluaisitko
käydä tutustumassa oppilaitokseen
ja kiinnostavaan alaan ennen valintaasi? Sovi tapaaminen niin selvitetään mahdollisuus käydä yhdessä
tutustumassa oppilaitokseen ja
koulutukseen, joka sinua kiinnostaa.
HT
TUNNISTA OSAAMISESI JA
VAHVUUTESI
Mitä osaat, mitkä ovat vahvuutesi
ja mitä voisit kehittää itsessäsi?
Mikä on sinulle tärkeää, mitä haluat
työltä? Millainen sinä olet? Sovitaan
aika ja pohditaan, mitkä ovat sinun
vahvuutesi ja minkälaisissa työtehtävissä tai koulutuksissa ne tulevat
esiin. Käydään läpi mitä osaamista
kannattaisi vielä hankkia. Tehdään
suunnitelma osaamisen kartuttamiseksi: mistä löytyvät väylät sinulle
sopiviin koulutuksiin ja kursseihin.
HT
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HYVINVOINTI, RAHA JA ASUMINEN
Oletko solmussa raha-asioiden
tai oman jaksamisesi kanssa?
Haluaisitko saada oman elämäsi
haltuun?
ATEN ELÄMÄ
Tule keskustelemaan itsenäistymiseen/itsenäiseen elämään
liittyvistä vaihtuvista teemoista
ryhmässä. Atte kokkaa, Atte etsii
iloa ja Atte etsii asuntoa – kuulostaako tutulta? Voit tulla yksin
tai kavereiden kanssa ja voit ehdottaa omaa teemaa. Lisätietoja
ajankohdasta Ohjaamon neuvonnasta, ennakkoilmoittautuminen.
OPAS TUKIVIIDAKKOON
Oletko eksynyt byrokratiaviidakkoon? Mietitkö mihin etuuksiin
olet oikeutettu sinun tilanteessasi? Mistä saisit apua? Varaa aika
niin autamme selvittämään sinulle kuuluvat palvelut ja etuudet. H
OMAAN KOTIIN
Oletko hakemassa asuntoa ja
suunnittelemassa muuttoa
omaan kotiin? Sovitaan aika
ja selvitetään sinulle sopivat
asumismahdollisuudet ja miten
asuntoja haetaan. Saat myös
neuvoja itsenäistymiseen liittyvissä käytännön asioissa. H

TERVEYSTAPAAMINEN
Tapaa Ohjaamon terveydenhoitajaa ja selvitetään ovatko
terveytesi perusasiat opiskelua
tai työelämää ajatellen kunnossa.
Keskustellaan yhdessä ruokavaliosta, unesta ja liikunnasta. Tapaamisella on mahdollista mitata
pituus,paino ja verenpaine sekä
tarvittaessa kuulo. Tarvittaessa
saat lähetteen laboratoriotutkimuksiin. H
SEKSUAALINEUVONTA
Pohditko seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä? Älä pohdi yksin!
Ohjaamon seksuaalineuvoja
auttaa sinua löytämään vastauksia, olipa kysymys sitten pari-tai
monisuhteen seksuaalisuudesta,
ehkäisystä seksitaudeista tai sukupuolen kokemisesta. Keskustelu on aina luottamuksellista ja
halutessasi voit asioida nimettömästi. H
APUA ESIINTYMISTILANTEISIIN
Kaipaatko apua esiintymistilanteisiin kuten esitelmien pitämiseen, työhaastatteluun, valintakokeiden ryhmähaastatteluun
tai vaikkapa videon tekemiseen
työnantajalle? Käymme läpi juuri
sinun tilannettasi ja teemme yhdessä (ohjaajan kanssa) esimerkiksi äänenkäyttöön ja ilmaisuun
liittyviä harjoituksia – sinun
tarpeidesi mukaan. H

KONSULTAATIO NUORTEN PARISSA TOIMIVILLE AMMATTILAISILLE
TUKEA OMAAN JAKSAMISEEN
Ovatko värit kateissa? Mietityttävätkö ihmissuhteet, yksinäisyys,
oma terveydentila tai jaksaminen? Keskustellaan luottamuksellisesti, etsitään yhdessä
tukea ja kaivetaan esiin piilevät
voimavarasi. Sovitaan aika ja mietitään sinun tilanteeseesi sopivia
vaihtoehtoja. 3-5 tapaamista. H T
APUA, TUKEA JA NEUVONTAA
MAAHAN MUUTTANEILLE
Oletko asunut Suomessa vasta
vähän aikaa? Tarvitsetko apua
erilaisten asioiden hoitamisessa?
Ovatko paperit ja lomakkeet vaikeita ymmärtää? Oletko kohdannut haasteita oleskelulupien tai
henkilöllisyyden todentamisen
kanssa? Kurvi-projektin työntekijät auttavat maahan muuttaneita
ihmisiä tilanteissa, joita elämä
uudessa maassa tuo tullessaan.
Esimerkiksi kodin asiat, koulutus
Suomessa, terveys ja asiointi
virastoissa ovat asioita, joissa
voimme auttaa sinua. Kurvi-projektin työntekijät Ohjaamossa
ma 12-17, ti-ke klo 10-17 ilman
ajanvarausta.

Ohjaamo Helsinki tarjoaa monialaista konsultaatiota nuorten parissa toimiville tahoille. Ohjaamossa työskentelee mm. työelämän, sosiaalityön, nuorisotyön, koulutuksen ja terveyden ammattilaisia.
Jos koet, että nuori tarvitsee enemmän tukea ja neuvoja kuin itse pystyt tarjoamaan, ota yhteyttä
puhelimitse tai sähköpostitse. Selvitetään yhdessä, miten ja mitä kautta nuori saisi parhaan mahdollisen avun. Voimme tarvittaessa myös tavata nuorta yhdessä sovittuna ajankohtana.
Ohjaamon neuvontapuhelin 040 7046818 ma-pe 9-15,
sähköposti: ohjaamo@hel.fi

KUINKA VOIT?
MISTÄ LISÄÄ TULOJA?
MITEN PALKKA VAIKUTTAA TUKIIN?
MITÄ KANNATTAA OPISKELLA?

Hienoa, että löysit meille. Ohjaamossa sinä
olet oman elämäsi paras asiantuntija.
Etsitään yhdessä tietoa ja vaihtoehtoja.
Jos voit unelmoida siitä, voit tehdä sen.
Tule käymään - myös ilman ajanvarausta.
Ohjaamo on Kampin metroaseman vieressä, osoitteessa Fredrikinkatu 48.
www.ohjaamo.hel.fi
Avoinna ma klo 12-17, ti-pe klo 10-17
Voit myös soittaa tai laittaa viestiä:
040 352 7064
ohjaamo@hel.fi
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Neuvontapiste
neuvontaasioinnit

yksilökäynnit

ryhmäkäynnit

v.2016

v.2016

v.2016

8 173

Sopiva katutason tila oli löytynyt
hyvissä ajoin, mutta rahoituksen
varmistuminen, vuokrasopimuksen
hyväksyminen kaupungin johdossa, remontointi, viiden viraston
verkkoasiat ja muut tarvittavat
vaiheet veivät yhdeksän kuukautta. Työ aloitettiin ilman omia tiloja.
Joulukuussa 2015 Ohjaamo Helsinki avasi kaikille nuorille avoimen
neuvontapisteen. Sen jälkeen tilaa
on otettu haltuun käytön ja kokeilemisen myötä.

luun. Neuvonnan avulla pystytään
olennaisesti vähentämään ajanvarausasiakkuuksien määrää, ja
myös sitä painetta, mikä vastaavassa palvelutarpeessa kohdistuisi
kaupungin muihin palveluihin.
Ohjaamon neuvontapisteellä voi
asioida halutessaan nimettömänä ja tulla kysymään mitä vain
itseä askarruttavaa asiaa. Neuvoa
voi kysyä myös puhelimitse tai
sähköpostitse. Neuvonnan kattaus
on monialainen ja työvuorossa on
aina useamman ammattiryhmän
työntekijöitä. Nuoren kanssa voidaan yhdellä tapaamisella selvittää
useampia kysymyksiä – niitä, joita
nuori haluaa. Nuorten lisäksi vanhemmat, muut nuorten läheiset ja
nuorten kanssa työskentelevät am-

”Tärkeää on kokonaisvaltaisesti
hallittu tilanne täällä neuvontapisteellä, että täällä on tyypit
nuorta varten, tästä ei tehdä liian
virastomaista ja että tässä on tuo
infopisteen työntekijän rooli, mikä
on tosi tärkeä. Ja on yksi ihminen,
joka tietää, mitä näin isossa tilassa tapahtuu ja pystyy liidaamaan,
ettei kukaan nuori jää yksinään
kahvilaan pitkäksi ajaksi, jos on

mattilaiset voivat käyttää Ohjaamo
Helsingin neuvontaa.
Nuoren tullessa neuvontapisteelle, häntä on vastassa Ohjaamon
työntekijä. Nuoren kanssa keskustellaan ja kysytään tarkentavia
kysymyksiä. Tarvittaessa käännytään toisen työntekijän puoleen.
Jos nuoren tilanne ei selviä yhdellä
tapaamisella, voidaan sopia uusi
tapaaminen joko samalle työntekijälle tai työntekijälle, joka olisi
nuoren asiassa paras asiantuntija.
Neuvonnasta nuorelle tarjotaan
aina mahdollisuus olla uudestaan
yhteydessä ja käyttää Ohjaamon
avoimia palveluja, tulla ryhmiin ja
tapahtumiin.

paljon asiakkaita, voi käydä juttelemassa ja tekemässä esimerkiksi
alkuhaastattelua. Ja kauttaaltaan
tunnelma ja asiantuntijuus, mikä
täällä on. Nuori ei odota meiltä
valmiita vastauksia eikä tiukkapipoista jakkutyyppiä, vaan odottaa
että häntä kuunnellaan ja hän tulee kuulluksi oman asiansa kanssa,
olipa se kuinka iso tai pieni.

”

Tarja, nuoriso-ohjaaja
Neuvontapiste toimii sisäänkäyntinä monialaiseen nuorten palve32

4 446

Ohjaamo Helsinki / Kimmo Brandt

Nuorten palvelupiste Helsingin
Kampissa on Ohjaamo Helsingin
ydin ja sen kehittäminen on yksi
Ohjaamo Helsingin tärkeimmistä
tehtävistä. Ohjaamon suunnitteluvaiheessa neuvontapisteen
tilaa ja toimintaa työstettiin
työpajoissa yhdessä nuorten ja
työntekijöiden kanssa ja muotoilijoiden tuella. Toiveena oli avoin,
epävirastomainen paikka, johon
on helppo tulla. Ohjaamossa pitää
voida keskustella rauhassa omista
henkilökohtaisista asioista, mutta
myös jutustella ja juoda kahvia
sekä etsiä itsenäisesti tietoa ja
osallistua tapahtumiin. Tilan pitää
taipua myös ryhmien käyttöön ja
työntekijöiden työskentelyyn ja
kokoustamiseen.

3 676
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Neuvontapisteen toimintaa on
Ohjaamossa kehitetty koko henkilöstön voimin. Lähtökohtana on
ollut, että kaikki työntekijät tekevät
työvuoroja neuvontapisteellä. Ohjaamon työntekijöistä suurimmalla
osalla ei ollut edeltävää kokemusta avoimessa palvelupisteessä
työskentelystä. Työtä ei aloitettu
tyhjästä vaan nuorisoasiainkeskuksen nuorten tieto- ja neuvontapiste
34

%

työ ja yrittäjyys

38

koulutus ja opiskelu

29

omaan kotiin

9

oma talous

6

muu aihe

6

hyvinvointi ja terveys

5
2
2
3

vapaa-aika
kansalaisena
muut aihealueet

Ohjaamo Helsinki / Vesa Tyni

Neuvonnassa nuoren kysymyksille annetaan aikaa: asioinneista
48 prosenttia kestää vähintään
30 minuuttia. Keskustelun lisäksi
neuvonnassa tehdään myös nuoren
tilannetta konkreettisesti eteenpäin saattavia tekoja, esimerkiksi
haetaan työpaikkoihin ja opiskelemaan tai täytetään asunto- tai
tukihakemuksia. Nuoren tilanne
ratkeaa usein yhdellä tai muutamalla neuvontakerralla, jolloin
pidempään aikavarauksella tapahtuvaan asiointiin ei ole tarvetta.
Koska neuvonta-asiointi tapahtuu
anonyymisti, ei niistä nuorista, jotka
ovat saaneet tarvitsemansa avun
käyttämällä neuvontapalvelua, ole
Ohjaamo Helsingissä sellaista seurantatietoa, mikä kertoisi esimerkiksi heidän työllistymisestään. Sen
vuoksi voidaan sanoa, että valtaosa
“eteenpäin” päässeistä nuorista
jää Ohjaamon asiakasseurantojen
ulkopuolelle.

OHJAAMO HELSINGIN NEUVONNASSA ESITETYT
KYSYMYKSET YLEISIMPIEN AIHEIDEN MUKAAN

Lähde: Ohjaamo Helsingin asiakasseuranta 2016 (Nuti-tilastot)

Ohjaamo Helsingin neuvontapisteeseen tehtiin vuoden 2016
aikana yhteensä 8 173 asiakaskäyntiä, joista yksilökäyntejä oli 3 676.
Useimmiten nuoret tulevat neuvontapalveluun kysymään työstä tai
koulutuksesta, mutta varsin usein
asioinnin aikana tulee esiin tuen
tarpeita moniin eri elämänalueisiin
liittyen.
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Kompassin toiminta loi pohjan
Ohjaamon neuvontapisteen kehittämiselle. Nuorisotyölliset tavoitteet muodostivat työlle perustan:
Ohjaamo on kaikille avoin paikka,
joka tukee osallisuutta, oman jutun
löytämistä ja hyvinvointia.
Neuvontapisteen työmuotojen ja
toimintatapojen rakentaminen on
osoittautunut pitkäksi ja haastavaksi prosessiksi. Työn suunnittelu
ja hallinta on ollut vaativaa. Työnkuvaan on soviteltu neuvontatyön
lisäksi yksilöllisiä asiakastapaamisia,
ryhmien ja tapahtumien vetämistä,verkostotyötä ja kehittämistä.
Työntekijöitä avoin tila ja toiminta
ovat haastaneet taipumaan uudenlaiseen työskentelyyn. Neuvontapisteellä asioivien nuorten määrää
on ollut vaikea arvioida. Viestintään liittyvät pulmat, esimerkiksi
nettisivujen puuttuminen, ovat
hidastaneet nuorten tavoittamista
ja Ohjaamon tunnetuksi tekemistä. Moni asia on edennyt, mutta
käytäntöjä ja kalusteita pyöritellään

neuvontapisteellä edelleen, vuoden toiminnan jälkeen.
Neuvontapisteen toimintamallia
ja työvuorojärjestelyjä on kokeiltu
vuoden aikana usealla eri tavalla.
Neuvontaryhmän tehtävä on hioa
neuvontapisteen toimintaohjeita,
käytäntöjä ja prosesseja. Muut
työntekijät Ohjaamosta on jaettu
liikkuvaan ja konsultoivaan ryhmään ja he täydentävät neuvonnan
työvuoroja. Tätä mallia kokeillaan ja
jalostetaan tällä hetkellä.
Nuorten kanssa neuvontapisteen
toiminnasta on keskusteltu ja
pyydetty palautetta mm. palautekyselyillä, palvelumuotoiluun liittyvissä haastatteluissa ja tarinallisessa
työpajassa. Helsingin keskustassa
oleva tila mahdollistaa arkisin
toimivan neuvontatyön lisäksi
paljon muuta toimintaa. Tämä on
Ohjaamon seuraava ”Tila haltuun”
-etappi: Ohjaamo tarjoaa tilaa ja
kumppanuutta nuorten ryhmille ja
tapahtumille.

NUORTEN TIETO- JA
NEUVONTATYÖ
Nuorten tieto- ja neuvontatyö
on ehkäisevää nuorisotyötä, joka
tavoitteellisena peruspalveluna
tarjoaa ammattitaitoista tietoa,
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia.
Palvelut perustuvat nuorten tiedon
ja tuen tarpeisiin. Niitä tuottavat
kunnat ja järjestöt. Nuorten lisäksi
palveluiden kohderyhminä ovat
nuorten vanhemmat ja nuorten
parissa toimivat sekä nuorisoalaa
opettavat ja opiskelevat.

Lähde: http://www.koordinaatti.fi/fi/mita-on-nuorten-tieto-ja-neuvontatyo

AVOIMEN NEUVONTAPISTEEN HAASTEITA
TYÖNTEKIJÖILLE:

SOITIT OHJAAMO HELSINKIIN
Tarja,
nuoriso-ohjaaja

“´Ohjaamo Helsinki, Tarja´,
vastaan aamulla puhelimeen.
On minun vuoroni vastata neuvontapuhelimeen ja asiakkailta
tuleviin sähköposteihin. Päiväni
alkaa edellisen illan aikana
tulleiden puheluiden sekä Ohjaamon sähköpostiin tulleiden
viestien tsekkauksella.
Olen valmistellut puhelinneuvontapäivää jo aikaisemmin,
varaamalla rauhallisen tilan työskentelyyn. Puhelimeen vastatessa täytyy ottaa monia asioita
eri tavalla huomioon, kuin face
to face kohtaamisessa. Minulla
ei ole asiakkaan kanssa puhelimessa käytettävissä kehonkieltä, ilmeitä eikä eleitä. Asiakkaan täytyy saada tunne myös
neuvontapuhelimessa, että hän
tulee kuulluksi ja minulla on
aikaa hänen asioilleen. Kaikki
ympärillä oleva ylimääräinen
häly saattaa tuntua soittajasta
ikävältä ja minun läsnäoloni
heikentyy tilanteessa.

• Miten nuoren kanssa keskustellaan avoimessa tilassa hänen henkilökohtaisista asioistaan?
• Kuinka jokainen nuori otetaan vastaan neuvontapisteellä ja voiko Ohjaamossa vain oleilla?
• Miten työntekijät pysyvät kärryillä sovituista vierailuista ja vaihtuvista tapahtumista, kuka pitää huolta
esitteistä, kahvikupeista ja järjestyksestä?
• Miten pidän huolta ergonomiasta ja tauotan työtäni?
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Päivän puheluihin valmistaudun myös varaamalla saatavilla
olevat infokansiot, joissa on
usein kysyttyihin kysymyksiin
vastaukset sekä Ohjaamon ajankohtaiset tapahtumat. Tapahtumat kohdan päivitän kansiosta
aina ensimmäisenä vuoroon

tullessani. Muistiinpanovälineet
sekä tietokone ovat tärkeimmät
työkaluni päivän aikana. Näillä
toimenpiteillä takaan tasalaatuisen palvelun asiakkaillemme.
Päivän aikana puheluita tulee
laidasta laitaan. Eri virastoista
soitetaan ja tiedustellaan toimintaamme ja he mahdollisesti
kysyvät työntekijöidemme yhteystietoja. Nuoret itse soittavat
ja pyytävät apua erilaisiin asioihin ja elämäntilanteisiin. Joskus
asiat selviävät puhelumme
aikana, toisinaan varaamme ajan
asiantuntijalle tai minä ohjaan
asiakkaan käymään Ohjaamon
neuvontapisteellä. Yhä useammin meille tulee puheluita huolestuneilta vanhemmilta. Heidän
lapsensa ovat jo täysi-ikäisyyden
ylittäneitä, joten me voimme
vain kuunnella vanhemman
huolta, mutta täysi-ikäisen
lapsen asioita emme voi ilman
lapsen suostumusta hoitaa
vanhemman kanssa. Vanhempien kanssa puhelimessa on kuitenkin tärkeää antaa soittajalle
tunne, että häntä kuunnellaan ja
asiat, joista hän on huolissaan,
otamme tosissamme. Puhelun
aikana voimme ohjata ja neuvoa
vanhempaa erilaisten palveluiden pariin, joista hän mahdollisesti saa vertaistukea.

Sähköpostiviestien vastaamiseen tarvitsen usein kollegoideni tukea, mikä onkin tässä
työssä parasta. Ympärilläni on
valtava määrä eri alojen osaamista, joten kaikkea ei tarvitse itse tietää ja osata. Usein
vastaamme asiantuntijan kanssa
yhdessä tulleeseen sähköpostiin tai sitten sovimme yhteisesti, että asiantuntija vastaa
asiakkaalle. Tärkeintä on kuitenkin, että sähköpostiin viestin
kirjoittaneelle tulee tunne, että
hän saa asiantuntevaa palvelua
ja hän saa kysymyksiinsä tai
elämäntilanteeseensa neuvoa,
apua ja tukea. Sähköpostiviesteihin tulee kyetä vastaamaan
kolmen arkipäivän kuluessa.
”Kiitos yhteydenotostasi ja tervetuloa tutustumaan Ohjaamo
Helsinkiin.

“
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OHJAAMO HELSINGIN OHJAUSASIAKKUUDET
PÄÄTTYMISEN SYYN MUKAAN

2 867

Enemmän tukea tarvitseville
mässä ohjaussuhteessa vuoden
nuorille Ohjaamo Helsinki tarjoaa
2016 aikana aloitti 772 asiakasta,
yksilöllistä ohjausta ajanvaraukselja lisäksi ohjauksessa oli 200 edella. Nuori saa oman vastuutyönteliseltä vuodelta jatkavaa asiakasta.
kijän, jonka kanssa työskennellään
Ohjauskäyntejä ajanvarauksella
tavoitteellisesti kohti työ- tai
tehtiin yhteensä 2 867. Ohjaamon
koulutusmahdollisuuksia ja nuoren
toiminnan aikana keskimäärin 77
hyvinvointia. Vastuutyöntekijä karuutta nuorta on joka kuukausi
toittaa ne palvelut, joiden piirissä
aloittanut ohjauksessa.
nuori on tai joihin hän on oikeutettu ja joista hän voisi hyötyä.
Vuonna 2016 ohjauksessa aloitOhjaamon sisällä vastuutyöntekijä
taneista asiakkaista yli kolmantarpeen mukaan konsultoi muita,
neksen vastuutyöntekijä oli
työskentelee työparina toisen
työllisyydenhoidon ammattilainen,
asiantuntijan kanssa tai muuten
hieman harvemmin ohjaaja oli
hyödyntää eri ammattilaisten osaakoulutusalalta. Ensisijaisesti sosimista ja mahdollisuutta edistää
aalityöntekijän ohjauksessa aloitti
nuoren tavoitteita. Nuori voi
vajaa viidesosa asiakkaista.
Ohjaamon sisällä tavata
Nuorten moninaiset
useampaa työntekijää,
tuen tarpeet ja
mutta vastuuongelmien
työntekijä pitää
kumuloitumiOhjaamo
langat käsissään.
nen
tulee esiin
Helsingin
monialaisen
ajanvarauskäynneistä
Työllistymisen
työn laajuutena:
tai koulutukseen
vuonna 2016
pääsemisen
Ohjaamo Heloli monialaisia
lisäksi terveyteen,
singin ajanvahyvinvointiin
rauskäynneistä
v.2016
ja osallisuuteen
28 prosenttia oli
liittyvät tavoitteet ovat
monialaisia. Moniaohjaustyön ytimessä. Pientenlaisten asiakastapaamisten
kin edistysaskelten merkitys tunlisäksi konsultoivan työn merkitys
nustetaan. Usein asiakasprosessit
on suuri. Vuoden 2016 aikana
ovat pitkiä ja polveilevia. Ajanva70 prosentissa asiakastapauksia
rauksella Ohjaamo Helsingissä
käytettiin työllisyydenhoidon
oli joulukuuhun 2016 mennessä
ammattilaisten asiantuntemusta,
asioinut jo yli 1 300 nuorta. Pidemsosiaalityöntekijää tarvittiin noin

28 %
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joka kolmannen nuoren asioissa.
Psykososiaaliseen hyvinvointiin
sekä terveyteen, asumiseen ja
toimeentuloon liittyviä kysymyksiä
on selvitelty 60 prosentissa asiakastapauksia, koulutuksen ammattilaista on tarvittu joka kolmannen
nuoren asiassa. (Ohjaamo Helsingin asiakasotos 2016.)
Ohjausprosessi päättyy kun nuori
on saavuttanut pysyvämmän
ratkaisun omassa tilanteessaan,
kuten päässyt töihin, koulutukseen, kuntoutukseen tai muuhun
palveluun. Tapaamisten määrää
tai ohjausprosessin kestoa ei ole
Ohjaamossa rajattu. Ohjausprosessi jatkuu tukena tarvittaessa
työkokeilun tai palvelun rinnalla.
Vuoden 2016 aikana 403 nuoren
ohjausasiakkuus päättyi. Heistä 43
prosenttia aloitti työn tai tutkintoon johtavan koulutuksen.

%

ohjauskäynnit

v.2016

ohjauksessa
aloittaneet uudet

työmarkkinat, yli 6 kk

22

asiakas päättänyt

16

tutkintotavoitteinen
opiskelu

15

ei muutosta

13

kuntoutus

11

työvoiman ulkopuolelle

10

772
v.2016

ohjauksessa
päättäneet

403
v.2016

joista

43 %
väh. 6kk työsuhteeseen
tai tutkintoon johtavaan
koulutukseen

palkkatuki

6

muuttanut pois

5
2

muu / ei tietoa

Lähde: Ohjaamo Helsingin asiakasseuranta 2016

Monialainen ohjaus
ja konsultointi
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Avoimen neuvontapisteen, laaja-alaisen tarjonnan ja “jokaiselle
jotakin” -viestin myötä Ohjaamon
ovat löytäneet työn ja koulutuksen
ulkopuolella olevien nuorten lisäksi
heidän parissaan työskentelevät
työntekijät, vanhemmat, sekä

opiskelijat, erilaisissa elämän kriisitilanteissa sekä eläkkeellä olevat
nuoret. Kattavia linjauksia siitä, kenelle varataan aika ja pääsy pidempään ohjausprosessiin ja kenelle ei,
ei ole ollut. Lähtökohtana on ollut
nuoren tarve, jonka jokainen työntekijä voi tulkita eri tavalla. Tarvetta
pidempiin ohjausprosesseihin on
ollut enemmän kuin resursseja, joten yhteistä keskustelua palvelujen
tarjoamisesta ja kohdentamisesta
on käyty ja linjauksia on toivottu
esimiehiltä, ohjausryhmältä ja yhteistyökumppaneilta.
Kun Ohjaamon palvelujen Pick &
Mix -kuvausta työstettiin, palvelujen kohdentamiseen otettiin
myös kantaa. Lähtökohtaisesti
pitkiä ohjausprosesseja tarjotaan
työn ja koulutuksen ulkopuolel-

la oleville nuorille tai nuorille,
jotka ovat vaarassa sieltä pudota.
Opiskelijoille ja eläkkeellä oleville
nuorille on tarjolla lyhyempi kestoisia palveluja, apua hakemusten
yms. asiakirjojen tekemiseen sekä
yksilöllisiä, kertaluonteisia tapaamisia asiantuntijoiden kanssa, kuten
työnhakutapaaminen työelämävalmentajan kanssa. Pidempiaikainen
tuki pyritään löytämään muista
peruspalveluista, kuten opiskelijaterveydenhuollosta. Ehdottomia
sääntöjä palvelujen rajaamiseen
ei kuitenkaan Ohjaamossa haluta
tehdä, vaan luottaa työntekijöiden
harkintaan ja arvioon nuoren kokonaistilanteesta.
Neuvontatyön yhteiseen työstämiseen ja käytäntöjen hiomiseen
verrattuna ohjausprosessit ovat

Ohjaamo Helsinki / Eetu Ahanen

Nuorten tarinat ja polut ovat moninaisia. Osa on hakeutunut Ohjaamoon omasta aloitteesta, mutta
moni on tullut jonkun muun palvelun ohjaamana. Osa on lähempänä
työhön tai koulutukseen menemistä ja osa kauempana, jolloin ohjauksessa korostuu tilanteen kokonaisvaltainen selvittely ja monialaisen
tuen tarve. Osalle nuorista ei ole
olemassa mitään sopivia palveluja.
Ohjaamon työntekijöillä on kuitenkin vastassa samat palvelujärjestelmän haasteet kuin muillakin.

Ohjaamo Helsinki / Vesa Tyni

jääneet vähemmälle yhteiselle
kehittämistyölle. Jokainen työntekijä on tehnyt ohjaustyötä omalla
työotteellaan, hyödyntäen omaa
menetelmällistä osaamistaan.
Monialaisessa työyhteisössä toisten
työn seuraaminen ja konsultointi
ovat olleet avainasemassa ohjausosaamisen jakamisessa. Suuntaviivoja ja kuvausta ohjaustyöstä
on työstetty ja työstetään nuorten
työllisyyspalvelujen kanssa. Muiden
emo-organisaatioiden yhteistyötahojen kanssa on hahmoteltu
vastuunjakoa ja rajapintoja.
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Pitkien ohjausprosessien, asiakasohjautuvuuden ja verkostoyhteistyön kehittämiseksi on sovittu
kehittämisvastuita työnjakoa
selkiyttämään. Konsultoiva ryhmä
suunnittelee nuorten työllisyys-

palveluiden työntekijöiden kanssa
yhteisiä työkäytäntöjä, joilla varmistetaan monialainen tuki jokaisen
työntekijän asiakasprosesseihin.
Ryhmä kokoaa kaikkien käyttöön
tietoa nuorille tarjolla olevista matalan kynnyksen mahdollisuuksista
ja syventävistä palveluista, järjestää
sisäistä perehdytystä ja koulutusta
sekä vetää viikoittain monialaisia
case-palavereja. Ryhmässä on psykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, TE-asiantuntija ja muita
työllisyyden ammattilaisia.

la nuoren tilanteesta. Työntekijät
voivat yhdessä pohtia nuorelle
sopivia neuvoja ja palveluja. Nuori
voi hyödyntää Ohjaamon palveluja
ilman että varsinainen asiakkuus
siirtyy Ohjaamoon.

Yhtenä Ohjaamon palveluna halutaan vahvistaa verkoston ja nuorten
parissa työskentelevien mahdollisuutta konsultoida Ohjaamon
työntekijöitä. Nuorta ei tarvitse
ensisijaisesti lähettää Ohjaamoon
vaan ensin voi soittaa ja keskustel41

Ryhmät ja
tapahtumat

Ryhmät ovat oleellinen osa Ohjaamon tarjontaa. Varsinkin pitkäkestoiset ryhmät on koettu niin
työntekijöiden kuin nuortenkin
palautteen perusteella vaikuttaviksi työskentelymuodoiksi. Hyviä
kokemuksia on saatu esimerkiksi
nuorten elämäntaitoja vahvistavasta sirkusryhmästä, itsenäistymistä
tukevista Atte-ryhmistä sekä työhakuvalmiuksia tukevista Boosti!
-ryhmistä ja korkeakoulutettujen
valmennusryhmästä.
Pitkäkestoisten ryhmien toteuttaminen vaatii viikoittaista resursointia sekä suunnitteluun että
ryhmien vetämiseen. Ryhmistä
ovat usein vastanneet Ohjaamon
nuorisotyön ammattilaiset, joiden
ammattitaitoon erityisesti liittyvät monipuoliset osallistamisen
ja ryhmädynamiikan menetelmät
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toiminnallisin keinoin. Ryhmien
neuvontapisteessä tapahtumia ja
vetäminen yhdessä muiden toimiteemapäiviä on voitu järjestää ketjoiden kanssa on myös ollut hyvä
terästi nuorten tarpeiden ja henja toimiva käytäntö. Jatkossa etsikilökunnan oman kiinnostuksen ja
tään entistä enemmän myös
innostuksen mukaan. Neuvonmahdollisuuksia tuoda
nassa sekä Ohjaamon
muiden toimijoisosiaalisen median
den järjestämiin
kanavissa ovat
Ryhmässä saatu
ryhmätoimintoihin
näkyneet muun
vertaistuki
edistää
Ohjaamon panosmuassa eri kansalparhaimmillaan nuo- liset ja kansainväta, sen sijaan että
ryhmä vedetään
liset teemapäivät
ren toimintakykyä
kokonaan Ohjaatai -viikot, kuten
ison harppauksen
mon toimesta.
mielenterveysviiketeenpäin.
ko, asunnottomien
Ryhmässä saatu
yö ja nuorisotyön
vertaistuki ja ryhmäproviikko. Kumppaneiden
sessin tuottama voimaantuavulla on nostettu esiin muun
minen voi parhaimmillaan edistää
muassa vapaaehtoistyötä tai maailnuoren toimintakykyä ison harpmalle lähtemisen mahdollisuuksia.
pauksen eteenpäin. Pysyvä ja luoTapahtumilla ja tempauksilla on
tettava ohjaaja on ryhmissä avainhaluttu tehdä näkyväksi tai tuoda
asemassa. Ohjaamon työntekijöistä
nuorten ulottuville ajankohtaisia
usealla on ryhmien ohjaamiseen
teemoja tai nuorten elämässä
liittyvää kokemusta ja osaamista.
muuten tärkeitä asioita.
Pitkäkestoisen ryhmien vetäminen
tulee olla myös jatkossa osa OhjaaTapahtumista ja ryhmistä löydät
mon tarjoamaa toimintaa. Muuten
lisää esimerkkejä kohdasta Kokeiresursseja ja mahdollisuuksia tukea
luja ja konsepteja.
nuorten polkuja eteenpäin jätetään
käyttämättä.
Ohjaamossa on järjestetty useita
erilaisia tapahtumia liittyen nuorten elämään. Osa tapahtumista
on ollut kertaluontoisia kokeiluja ja osa on hyväksi havaittuja,
toistuvia tapahtumia. Erityisesti

Ohjaamo Helsinki

Ohjaamossa on yksilöllisen ohjauksen lisäksi toteutettu erilaisia
ryhmätoimintoja omalla henkilöstöllä sekä yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Ryhmät ovat
olleet joko tietylle kohderyhmälle
suunnattuja, suljettua ryhmiä tai
avoimia, teemoiltaan muuttuvia
ryhmiä. Lisäksi Ohjaamossa on vieraillut ryhmiä tutustumassa toimintaan. Vuoden 2016 aikana erilaisia
ryhmätapahtumia järjestettiin 222
kertaa, ja niihin osallistui lähes
4 500 henkilöä.
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Nuorten osallisuus

Nuorten osallisuutta voidaan
arvioida neljällä tasolla:
• Osallisuutta tarkastellaan
palvelun saatavuuden
näkökulmasta.
• Työskentelyn lähtökohtana on
nuoren oma näkökulma ja
osallistuminen häntä koskevaan
prosessiin.
• Nuoret otetaan mukaan palvelun
suunnittelemiseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon.
• Nuoret ovat toimijan roolissa
ja järjestävät itse toimintaa tai
tasavertaisina toimijoina yhdessä
työntekijöiden kanssa
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Ensimmäisellä tasolla osallisuutta
tarkastellaan palvelun saatavuuden
näkökulmasta. Miten palvelusta on
saatavilla tietoa, millaista se on luonteeltaan ja onko palvelu helposti
saavutettavissa ja riittävää. Voidakseen olla osallinen, pitää tietää
palvelusta. Ohjaamon saavutettavuutta helpottaa keskeinen sijainti
Helsingin keskustassa. Helsingin
keskusta ei ole kuitenkaan kaikille
helposti saavutettavissa ja liikkuvaa
Ohjaamoa on lähdetty kehittämään
erityisesti Itä-Helsinkiin.
Ratkaisevaa saavutettavuudessa on
myös verkosta löytyvä, uskottava
tieto palvelusta. Ohjaamon nettisivut avautuivat vihdoin alkuvuodesta 2016 ja nuoret ovat olleet
mukana suunnittelemassa niitä.
Sivujen tarkoitus on kuvata Ohjaamoa nuorten tarinoiden kautta
mahdollisimman selkeästi ja viranomaiskieltä välttäen.
Tärkeää saavutettavuuden kannalta
on Ohjaamon tunnetuksi tuleminen
nuorten omien palvelukokemusten
kautta ja kokemustiedon leviäminen
puskaradiossa nuorelta nuorelle.
Pick & Mix -Ohjaamon palvelumenu on innovoitu esittelyn tueksi
nuorille, jotta nuorelle selviää mitä
palveluja Ohjaamossa on tarjolla.
Toisen osallisuuden tason voi kiteyttää kuvaamaan koko Ohjaamon

toimintatapaa, jossa työskentelyn
lähtökohtana on nuoren oma näkökulma ja osallistuminen asiakastyöhön. Tavoitteena on, että työskentely lähtee nuoren tarpeista, on
yksilöllistä ja joustavaa. Työntekijä
voi auttaa etsimään vaihtoehtoja ja
tarjota niitä, mutta nuori on se, jolla
on valta ja vastuu päättää omista
asioistaan. Häntä kuunnellaan ja
arvostetaan sellaisena kuin hän on.

Maaliskuussa 2017 järjestettiin ensimmäinen Keskustelutilaisuuspäivä, jossa nuoret arvioivat Ohjaamon
palveluita ja keskustelivat valitsemistaan teemoista yhdessä päättäjien kanssa. Nuoret nostivat keskustelutilaisuudessa esiin, että heitä ei
aina pelkästään kuultaisi, vaan he
voisivat olla myös toteuttamassa ja
siitä maksettaisiin palkkaa.
Neljännellä osallisuuden tasolla nuoret ovat toimijan roolissa
ja järjestävät itse toimintaa tai

tasavertaisina toimijoina yhdessä
työntekijöiden kanssa. Ohjaamossa
tässä roolissa ovat olleet opiskelijat
ja erilaisilla työllistämisen tukimuodoilla toimineet nuoret. Tälle
tasolle pääsemisessä Ohjaamossa
on vielä paljon kokeilemattomia
mahdollisuuksia hyödyntää kokemusasiantuntijuutta, vertaisryhmiä
ja vapaaehtoistoimintaa.
Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii suunnitelmallisuutta ja resursointia. Vaikka nuoret
otetaan vastaan tasavertaisina
toimijoina, niin he tarvitsevat säännöllistä ohjausta ja mielekkäiden
työtehtävien suunnittelua. Tähän

ohjaustehtävään tulee olla resursoitu työntekijä, sitä ei voi vain hoitaa
muun työn ohessa.
Vuonna 2017 tavoitteena Ohjaamossa on työntekijöiden yhteistyönä
tuottaa nuorten osallisuussuunnitelma. Osallisuus on toteutunut
tähänkin mennessä monin tavoin
ja suunnitelma tuo osallisuuden
systemaattiseksi osaksi arkea.
Vuosikellon avulla varmistetaan, että
tietyt nuorten osallisuutta tukevat
tekemiset toistuvat säännöllisesti
ja luovat jatkumon osallisuuden
toteutumiselle.

Tämän osallisuuden vahvistaminen
– nuori oman elämänsä toimijana
ja vaikuttajana – läpileikkaa koko
Ohjaamon toimintaa niin neuvontapisteellä, yksilöllisissä tapaamisissa,
ryhmissä kuin tapahtumissa. Ohjaamon toimintaa myös kehitetään
tältä pohjalta, nuorten mielipiteitä
ja kokemuksia kuunnellen ja käyttäen erilaisia kanavia. Esimerkiksi
pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden
järjestämiä työnantajatreffejä muokataan nuorten antaman palautteen pohjalta.
Kolmantena osallisuuden tasona on
nuorten ottaminen mukaan palvelun suunnittelemiseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tällä
tasolla nuoret eivät pelkästään anna
palautetta vaan ovat itse mukana
päättämässä toiminnan sisällöstä.
Itsenäistyvien nuorten ryhmätoiminta, viittomakielinen työnhakukurssi
ja Ohjaamo-agentit ovat esimerk-

Jussi Hellsten / Visit Helsinki

Ohjaamon toimintakonseptia lähdettiin suunnittelemaan yhdessä
nuorten kanssa palvelumuotoilun
keinoin keväällä 2015. Tuloksena
syntyi Ohjaamon palveluohje, joka
esittelee Ohjaamon palveluryhmät,
Ohjaamo-palvelumallit ja tarjoaa
vuorovaikutusohjeita Ohjaamon
työntekijöille. Palveluohjeessa
kuuluu vahvasti nuorten ääni ja
toiveet. Nuoret toivoivat palvelukokemuksen olevan asiallinen,
mutta ilmapiirin rennompi kuin
”viranomaisten pönötys”. Tästä
jäi elämään Ohjaamo-palvelukokemusta kuvaava kiteytys: ”Kuin
kävisi astetta fiksumman kaverin
kanssa kahvilla”. Alun suunnittelun
jälkeen nuoret ovat olleet mukana
tekemässä Ohjaamoa erilaisissa
rooleissa ja eri tasoilla.

kejä toiminnosta, joita nuoret ovat
olleet itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.
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Liikkuva Ohjaamo
Liikkuvassa Ohjaamossa työntekijät
vievät Ohjaamon toimintaa neuvontapisteen seinien ulkopuolelle,
eri puolille Helsinkiä nuorten eri
toimintaympäristöihin.

kokeiltu esimerkiksi työnhakupajoja
ja rekrytapahtumaa nuorisotaloilla
sekä yhteisiä nuoria työkokeilijoita
ns. Ohjaamo-agentteja (ks. lisää
kokeiluja ja konsepteja).

Liikkuvan Ohjaamon
tarkoituksena on:
• esitellä Ohjaamon toimintaa
nuorille, vanhemmille ja
yhteistyötahoille
• tuoda Ohjaamon tarjoamia
palveluja nuorten ulottuville,
sinne missä nuoret jo valmiiksi
ovat
• tiivistää ja kehittää alueellista,
monialaista yhteistyötä
kumppaneiden kanssa

Liikkuvan työn systemaattisen
kehittämisen ja resursoinnin
varmistamiseksi vuoden 2017
alussa perustettiin Ohjaamoon
Liikkuva -ryhmä. Ryhmään kuuluvat
työntekijät keskittyvät erityisesti
liikkuvan Ohjaamon työn kehittämiseen ja toteuttamiseen. Heillä
on viikoittain työvuoroja liikkuvassa
työssä ja vähemmän työvuoroja Ohjaamon neuvontapisteellä. Ryhmä
on monialainen ja siihen kuuluu
kaksi työntekijää myös nuorten
työllisyyspalveluista.

Liikkuvan Ohjaamon tavoitteena on
huomioida nuorten alueellinen yhdenvertaisuus palveluiden tavoitettavuudessa. Helsingin kokoisessa
kaupungissa tämä on suuri haaste,
mutta erityisen tärkeää alueellisen
eriarvoisuuden takia. Ohjaamon
ei haluta olevan yksi luukku lisää
Helsingissä: ns. erityispalvelu vain
niille nuorille, jotka löytävät tiensä
Kamppiin.
Liikkuvan Ohjaamon työn kehittäminen on lähtenyt liikkeelle erityisesti
itä-Helsingistä. Ohjaamon ja nuorten työllisyyspalveluiden työntekijät ovat koonneet omia alueellisia
verkostojaan ja tekeminen on aloitettu kokeilujen kautta. Idässä on
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Liikkuvan työn yhteistyötahoja:
• Lukiot ja ammattikoulut
• Ammattikorkeakoulut
• Kela
• TE-toimistot
• Vankilat
• Varuskunnat
• Kauppakeskukset, tapahtumat
• Sosiaaliasemat ja hyvinvointikeskukset (sote)
• Asukastalot, nuorisotalot,
kirjastot
• Yksittäisiä sovittuja tahoja, mm.
- Malmin psykiatrinen
polikliknikka
- Itsenäistymisluotsi
- Walkers

Ideana on, että yhteistyöstä
vastaavat työntekijät voivat tuoda
kyseiseen toimipaikkaan ja ympäristöön Ohjaamosta ns. puuttuva
palikan, eli palvelua, jota kyseisessä
paikassa ei omasta takaa ole tarjolla. Tukena yhteistyössä on Ohjaamon kyseisen alan työntekijä, joka
tuntee toimipaikan ympäristön ja
voi helpottaa yhteistyön sopimista
ja suunnittelua.
Pop up -ohjaamot ovat yksi liikkuvan työn muoto. Pop up Ohjaamoja
kokeiltiin kesällä 2016 Itäkeskuksessa ja kokeillaan keväästä 2017
alkaen eri puolilla Helsinkiä, ensin
Kontulassa ja Malmilla. Pop up
-ohjaamossa työntekijät pystyttävät
pienen toimipisteen esimerkiksi
ostoskeskuksen yhteyteen, josta
kulkee paljon väkeä ja oletetusti
myös nuoria.
Liikkuvan Ohjaamon työmuotojen
kehittäminen ja sopivien mallien
löytäminen vie aikaa ja on pitkä
prosessi Helsingin kokoisessa kaupungissa. Ohjaamo ei millään voi
esim. kiertää kaikkia oppilaitoksia,
sosiaaliasemia, nuorisotaloja, te-toimistoja, varuskuntia ja kauppakeskuksia. Tässä vaiheessa projektia
Ohjaamossa on lupa ja mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja ja
ympäristöjä. Tärkeää on tutuksi tuleminen eri puolilla Helsinkiä ja yhdessä tekemisen toimintakulttuurin

luominen kumppaneiden kanssa.
Kyselyjä ja toiveita yhteistyöstä
tulee kuitenkin enemmän kuin mitä
on mahdollista toteuttaa. Toiminnan kohdentamista ja panos-hyöty
-suhdetta joudutaan väistämättä
pohtimaan. On pohdittava, missä
Ohjaamo tavoittaa erityisesti työn
ja koulutuksen ulkopuolella olevia
nuoria ja suunnattava pysyvämpää
työpanosta sinne. Toisaalta ennaltaehkäisevää työtä ja Ohjaamon yleisen tunnettuuden kasvattamista
toiminnan alkuvaiheessa pidetään
myös hyvin tärkeänä. Nyt suunnitteilla on kokeilla Itäkeskuksessa
viikoittaista Ohjaamon ja Monik ry:n
yhteistyötä monikulttuurisessa kohtaamispaikassa. Vuoden 2017 aikana liikkuvassa työssä painotetaan
pitkäkestoista alueellista yhteistyötä erityisesti Malmin ja Itä-Helsingin
toimijoiden kanssa.
Jotta Ohjaamo pystyy toteuttamaan
sekä avointa neuvontaa Kampissa
joka arkipäivä että liikkuvaa työtä
eri puolilla Helsinkiä, tarvitaan
huomattava määrä työntekijäresurssia ja hallintorajat ylittävää
yhteistyötä eri nuorten palvelujen
kanssa. Liikkuva Ohjaamo ei myöskään pyöri omalla painollaan vaan
vaatii koordinointia ja suunnittelua.
Liikkuvan Ohjaamon tulee pystyä
liikkumaan myös ajassa niin, että
sillä on valmius reagoida erilaisiin
ajankohtaisiin tapahtumiin eikä
pelkästään pidättäytyä ennalta
sovituissa suunnitelmissa. Nuorten
maailmassa tulee olla valmius reagoida tarvittaessa nopeasti.
Vuoden 2016 aikana Ohjaamo
Helsingin jalkautuvan työn kirjauksia tehtiin yhteensä 47 kertaa. Luku
pitää sisällään pääosin erilaisia
ryhmiä ja tapahtumia, joissa liik-

LIIKKUVAN OHJAAMON TYÖMUOTOJA:
POP UP OHJAAMO
- Avointa neuvontaa ja palveluiden esittelyä julkisilla paikoilla.
OHJAAMO-STÄNDI
- Ohjaamon esittelyä nuorille suunnatuilla messuilla ja
nuorten tapahtumissa.
TEEMA-OHJAAMO
- Ohjaamon palvelujen esittely tietylle ryhmälle tietystä teemasta
(esim. vapautuville varusmiehille työ, opiskelu ja asuminen siviilissä).
OHJAAMO-TYÖPA JA
- Ohjaamon työntekijät vetävät tai ovat mukana vetämässä nuorille
työpajaa tietystä aiheesta siellä, missä nuoret muutenkin ovat
(esim. kesätyöpajat kouluilla / nuorisotaloilla).
ASIANTUNTIJA TAVATTAVISSA
- Ohjaamon työntekijä tapaa nuoria yksilöllisesti ajanvarauksella
siellä, missä nuoret asioivat muutenkin (esim. opinto-ohjaaja
sosiaaliasemalla tai erityisopettaja nuorisotalolla).
OHJAAMO JUTTELEE
- Ohjaamolaiset jalkautuvat juttelemaan nuorten pariin sinne, missä
nuoret viettävät aikaa. Tavoitteena kuunnella ja kuulostella ja
tarvittaessa kertoa, mistä apua saa. (esim. erityisopettaja ja nuorisoohjaaja Walkersin kahvilaan).
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keellä on ollut useampia Ohjaamon
työntekijöitä tai työn kautta on
tavattu useita nuoria. Työntekijöiden yksittäiset konsultaatiokäynnit
esimerkiksi muihin palveluihin eivät
sisälly lukuun. Jalkautumisista yli
puolet on kohdistunut erilaisiin
nuorten ryhmätapaamisiin. Vuoden 2017 aikana panostaminen
liikkuvaan työhön tulee näkymään
myös työmuodon kautta tavoitettujen nuorten määrän voimakkaana
kasvuna.

Ohjaamo Helsinki / Kimmo Brandt

Liikkuvan työn tärkeänä tavoitteena
on nuorten tavoittamisen lisäksi
tavoittaa alueelliset yhteistyötahot
ja rakentaa yhdessä sujuvia nuorten
palveluja. Yhteisen tekemisen
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toivotaan madaltavan kynnyksiä
ja rajoja palvelujen ja toimijoiden
välillä. Ohjaamo-unelmassa tämä
tarkoittaisi sitä, että on yhdentekevää käveleekö nuori sisään
nuorisotalon, sosiaaliaseman,
Ohjaamon vai jonkun muun palvelun ovesta. Joka tapauksessa hän
kohtaa työntekijän, joka tuo hänen
ulottuvilleen ne palvelut, joita nuori
tarvitsee. Yhteisten työkäytäntöjen
ja monialaisen työotteet kehittäminen laajemmin edellyttää konkreettisia yhteisen tekemisen paikkoja
ja vie aikaa. Liikkuva Ohjaamo voi
parhaimmillaan luoda käytäntöjä ja
vahvistaa luottamusta yhteistyön
kannattavuuteen. Liikkuvassa Ohjaamossa työntekijöiltä vaaditaan

joustavuutta, luovuutta, pelisilmää
ja kollegiaalista tunnetta siitä, että
työtä nuorten hyväksi tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Liikkuva Ohjaamo ei voi näyttäytyä
irrallisena palasena, joka piipahtaa paikalle antamaan yksittäisen
palvelun, vaan pitkäjänteisenä ja
muiden työtä täydentävänä yhteistyökumppanina.

Ruotsinkieliset
palvelut
Valtakunnallisessa Ohjaamojen
suunnittelussa ja ESR-hankehaussa
keskeiseksi asiaksi nostettiin ruotsinkielisten nuorten palveluiden
turvaaminen. Pääkaupunkiseudulla
tämä päätettiin toteuttaa Ohjaamo Espoon, Ohjaamo Helsingin
ja Ohjaamo Vantaan yhteistyössä
verkoston toimijoiden kanssa.
Ruotsinkieliset palvelut eivät
noudata samalla tavalla kuntarajoja
kuin suomenkieliset palvelut, vaan
niissä on enemmän seudullisia ratkaisuja. Ruotsinkielistä Ohjaamoa
ei silti haluttu perustaa erillisenä ja
pääkaupunkiseudun Ohjaamoille
asetettiin tehtävä huolehtia myös
ruotsinkielisten Ohjaamo-palveluiden kehittämisestä yhdessä
verkoston kanssa. Ruotsinkielisen
neuvonnan saatavuus on varmistettu yhteistyöllä Ungdomsakademin
Luckanin kanssa ja Ohjaamojen itse
antamaa ohjausta täydennetään
ostopalveluiden avulla.
Ohjaamo Helsinki on tehnyt tiivistä
yhteistyötä tutkija Frida Westerbackan kanssa, joka kiteyttää pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten
Ohjaamo-palveluiden tilannetta
kartoituksessaan, josta seuraavalla sivulla lainataan lyhennettyä
tiivistelmää:

RUOTSINKIELINEN
OHJAUS JA NEUVONTA

• 8 % Ohjaamo Helsingin ohjausasiakkaista vuonna 2016 on
tilastoitu äidinkieleltään
ruotsinkielisiksi.
• UngInfo on joka maanantai
osana neuvontaa.
• Ohjaamo Helsingin arjessa
ruotsiksi tarjotaan yksilöohjausta,
etsitään työ- ja työkokeilupaikkoja, hoidetaan TE-toimistoasioita ja muita asioita nuorten
tilanteiden mukaan. Palveluita
täydennetään ostopalveluilla.
• Verkoston avulla nuorille
järjestyvät monipuoliset palvelut
ruotsiksi ja myös suomenkieliset
työntekijät ovat konsultaation
kautta mukana asiakasprosesseissa.

49

TUTKIJA FRIDA WESTERBACKA ON TEHNYT OHJAAMOJEN TYÖSTÄ
KARTOITUSTA (ALLA OTTEITA TIIVISTELMÄSTÄ) JA HAVAINNOINUT
OHJAAMO HELSINGIN TYÖN ARKEA
Kartoitus pyrkii vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin: miten
ruotsinkielinen palvelu toteutuu Ohjaamoissa pääkaupunkiseudulla ja miten ruotsinkielisten nuorten tarpeet
huomioidaan? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyö
muiden jo olemassa olevien
ruotsinkielisten toimijoiden
kanssa tuo mukanaan?
Koska kaikkia Ohjaamon palveluita ei pystytä tarjoamaan
kattavasti kahdella kielellä, on
päätetty, että ruotsinkieliset
palvelut taataan kehittämällä
niitä yhdessä jo olemassa olevan ruotsinkielisen verkoston
kanssa. Kysymys kuuluukin,
voiko yhden luukun moniammatillinen työ toimia verkoston
muodossa?
Jokaisessa pääkaupunkiseudun Ohjaamon toimipisteessä
toimii ruotsinkielinen koordinaattori, jonka työtehtäviin
kuuluu osa-aikaisesti ruotsinkielisten verkostoiden kehittäminen. Kartoituksen tulosten
perusteella koordinointi vaatisi
kuitenkin kokopäiväistä resur-

sointia jokaisessa kunnassa.
Lisäksi uusien työntekijöiden
rekrytoinnissa tulisi pyrkiä
jatkuvasti turvaamaan ruotsinkielisen palvelun asemaa.
Useita aloitteita on tehty,
mutta selkeät rakenteet
ruotsinkieliselle verkostotyölle
puuttuvat vielä. Toivottavaa ja
suotavaa olisi, että Ohjaamoiden kautta suomen- ja ruotsinkieliset verkostot lähestyisivät
toisiaan.
Haasteita tuo ruotsinkielisen
verkoston pirstaleisuus ja sen
sisällä olevat rakenteelliset
puutteet. Suunnitteilla oleva
ruotsinkielinen koko pääkaupunkiseutua koskeva pilotointi
tuo uusia mahdollisuuksia.
Tavoitteena on syksyn 2016
ja kevään 2017 aikana luoda
uusi ohjaus- ja valmennuskokonaisuus pääkaupunkiseudun Ohjaamojen ruotsinkielisille 15–29-vuotiaille nuorille.
Palvelun lähtökohtana tulee
olemaan Ohjaamojen perusidea siitä, että nuori saa
tarvitsemansa monialaiset

palvelut samanaikaisesti ja
hänen tarpeensa huomioidaan kokonaisvaltaisesti.
Pilottihankkeen arviointi on
keskeistä toiminnan edelleen
kehittämisen näkökulmasta.
Tämä aloite on tärkeä ja vastaa myös palvelun kysyntään.
Ruotsinkielisestä näkökulmasta pääkaupunkiseudun
Ohjaamot tarjoavat myös
ainutlaatuisen mahdollisuuden olla osa laajaa, monialaista asiantuntijaryhmää.
Laadukkaan ruotsinkielisen
palvelun varmistamiseksi
olisi tärkeää hyödyntää tätä
laajaa moniammatillista
asiantuntemusta. Tämän
saavuttamiseksi ruotsinkielellä
palvelevien henkilöiden tulisi
olla osa asiantuntijaryhmää.
Lisäksi heidän olisi tunnettava ympäröivä ruotsinkielinen
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluverkosto
perusteellisesti.

Lähde:
Ung och i behov av stöd: En analys av den svenskspråkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen
Westerback, F. W. 2016 Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 54 Sivumäärä (Magma pamflett; nro 4/2016)
http://magma.fi/uploads/media/study/0001/01/54e5048f818264d965e881259488fbca6d29c8fe.pdf
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OHJAAMO HELSINGIN VASTAUKSIA RUOTSINKIELISEN PALVELUN TARPEISIIN JA KEHITTÄMISEEN:

Ohjaamo Helsingissä suunnittelija koordinoi ruotsinkielisten palveluiden kehittämistä.
Asiakastyössä äidinkielitasoista ruotsinkielistä ohjausta
tekee useampi työntekijä.
Kokonaisuudessaan resurssi
on enemmän kuin yksi kokoaikainen työntekijä.
Ruotsinkielisen ohjauksen
pilottihanke osoitti palvelulle selkeästi olevan tarvetta.
Lyhyessä ajassa palveluun
hakeutui tai ohjattiin 30 ruotsinkielistä nuorta. Palvelua
ei markkinoitu juuri lainkaan
ja voimme olettaa tarvitsijoita olevan enemmän. Pilotti
oli työhön menossa oleviin
nuoriin keskittynyt ja siinä
ratkaistiin monialaisesti nuorten etenemisen esteitä sekä
valmennettiin työn löytämiseen. Osalla nuorista koulutus
tai palvelut ovat ensisijaisia
ennen työuralla etenemistä.
Jo pilotin loppuvaiheessa
kilpailutetaan ruotsinkielinen
ohjauspalvelu, joka toteuttaa
Ohjaamo-työotetta ja jota kehitetään osana pääkaupunkiseudun Ohjaamo-hankkeiden
kehittämistyötä.
Tavoitteena on edelleen
tiivistää monialaista työskentelyä ja Frida Westerbackan suositusten mukaisesti
lähentää suomen- ja ruotsin-

kielisiä verkostoja. Keväällä
2017 järjestetään verkoston
kanssa yhdessä myös pääkaupunkiseudun Ohjaamojen
ensimmäinen ruotsinkielinen
tapahtuma Jobbevent, johon
kutsutaan valmistuvia opiskelijoita sekä Ohjaamojen ja
TE-toimiston ruotsinkielisiä
nuoria asiakkaita.
Ruotsinkielistä viestintää on
kehitetty ja verkkosivuilta
ruotsinkieliset nuoret pystyvät
suoraan ottamaan yhteyttä
ruotsiksi parhaiten palveleviin
työntekijöihin. Ohjaamot osallistuvat myös ruotsinkieliseen
ELO-verkostoon.
Suomen- ja ruotsinkielisten
verkostojen lähentymisessä
ja toinen toisensa hyödyntämisessä nykyistä paremmin
on vielä paljon kehittämistä.
Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden hahmottaminen
ja johtaminen ovat verkoston
pirstaleisuuden vuoksi erityisen haastavia, eivätkä palvelut
noudata kuntarajoja samalla
tavalla kuin suomenkielisissä
palveluissa. On tärkeää erikseen huolehtia ruotsinkielisten palveluiden jatkuvuus, kun
organisoitumisen muutoksia
tehdään kaupungin sisällä,
pääkaupunkitasolla ja tulevassa maakuntahallinnossa.

Ruotsinkielisen ohjauksen pilottihankkeen
kokemukset
Neljän kuukauden aikana pilottiin
hakeutui 36 nuorta (61 % miehiä,
39 % naisia), jotka saivat apua
työllistymiseen ja muihin asioihin. Nuoret saivat keskimäärin
8-10 tuntia henkilökohtaisesti
räätälöityä valmennusta ja olivat
palvelussa mukana keskimäärin 1,5
kuukauden ajan. 8 nuorta työllistyi
ja 8 meni työkokeiluun eri aloille.
Osa tarvitsee lisää ohjausta tai on
ohjattu tarpeen mukaisiin muihin
palveluihin. Osallistujista 61 % oli
helsinkiläisiä ja heidän tarpeensa
olivat samankaltaisia kuin Ohjaamo Helsingin palveluissa olevilla
helsinkiläisnuorilla yleensäkin. Työelämävalmentaja oli monipuolisesti
nuorten tukena ja yhteyshenkilönä
yrityksiin sekä eri alojen palveluiden verkostoon. Ohjaamojen
työnantajatreffejä hyödynnettiin
myös. Muutama nuorista ei puhunut lainkaan suomea ja monella
suomen kielen taito oli heikko,
joten ruotsinkielellä saatu tuki oli
monessa tapauksessa etenemisen
edellytys ja ylipäätään pilottiin osallistuneet nuoret kokivat tärkeäksi
saada palvelua äidinkielellään.
Pilottihankkeen toteuttajana oli
Prakticumiin kuuluva Sveps.
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Är det nu bara du, Leevi?
Att navigera rätt i en tid som är både trygg och osäker på samma gång

DET ÄR NU BARA JAG
armén
jobba
studera igen
mediaverkstad
det var siisti

Föreliggande text handlar om
Leevi, 29 år. Närmare bestämt
handlar texten om en ung
vuxens faktiska livssituation i
förhållande till förverkligade
aktiveringsåtgärder. Leevi är
en av de dryga 10 000 arbetslösa arbetssökande i Helsingfors, som dessutom bor i det
nordiska land som för tillfället
toppar ungdomsarbetslöshetsstatistiken med 22 procent –
Finland (NTM-centralen 2016;
Eurostat 2015).
Jag kommer i kontakt med
Leevi då han sökt sig till lågtröskelservicen Ohjaamo/Navigatorn, som öppnat sina dörrar
hösten 2015 i Helsingfors.
Verksamheten strävar efter att
med hjälp av en mångsektoriell
och -professionell personal
utveckla ett nytt arbetssätt
som kan befrämja ungas livssituationer och speciellt stöda
i kritiska övergångsperioder
(Mannerström 2015). För en
stor grupp unga löper dessa
övergångar ej lineärt eller
särskilt smidigt, utan utgörs
av komplexa och motsägande
processer som varierar i tid
och riktning (Görlich 2015,
522). Det är dessa komplexa
och motsägande processer i
kombination med ett allt större
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ansvar som lagts på individen
som illustreras i denna text.
Wiklund et al (2015, 156) menar att unga kan sägas växa upp
i en individualistisk tid som
samtidigt är både trygg och
osäker. ”Allt är möjligt”-retoriken lyfter, å ena sidan, fram en
myriad av valmöjligheter unga
står inför, samtidigt som detta,
å andra sidan, kräver strategiska och välplanerade val av
individen. Motstridigheten resulterar enligt Aaltonen (2012,
180) i en partiell medvetenhet
om individualistiska strömningar och valfrihet som den
neoliberala diskursen framhäver, samtidigt som unga kan
fastna i tron att de ensamma är
ansvariga över sitt liv och hur
det utformas.
Vad medför motstridigheten
då för känslor hos den unga?
Enligt Giddens (1996) kan detta förorsaka känslor av ångest
hos individen. Standing (2011)
talar i sin tur om ”prekariatet”, en ny samhällsklass som
lever i en osäker ställning på
arbetsmarknaden. Han menar
att denna samhällsposition kan
medföra negativa konsekvenser för individernas fysiska och
psykiska hälsa.

Hur ungas aktörskap formas
och tar sig uttryck inom ramen
för uppsökande ungdomsarbete, är något Tarja Juvonen
(2015) diskuterat i sin doktorsavhandling. Juvonen riktar
fokus på övergången från ungdomsåren till vuxenlivet och
vilka förväntningar som ställs
för att som ung vuxen hitta sin
plats i ”vuxenvärlden och vuxenvärldens sociala ordning”.
Ett centralt tema i avhandlingen har att göra med så kallade
”måsten”, som handlar om samhällets förväntningar och kontroll. Dessa ”måsten” begränsar
den ungas aktörskap, samtidigt
som de som arbetar med de
unga har möjlighet att påverka
aktörskapet i positiv bemärkelse. Juvonen ser på aktörskap ur
ett relationellt perspektiv och
hävdar att sociala relationer
har en märkbar inverkan på
den ungas syn på sig själv, hur
den unga formar sitt aktörskap
och vad detta har för betydelse
för framtiden.
Tillbaka till Leevi, som är 29 år
och arbetslös. Nedan Leevis
berättelse i poetisk form (poetic inquiry).

inspiration
sju år sedan
då

det är nu bara jag
30
sen är jag fucked
*
föräldrar stressar
inte förstår de riktigt
förstår inte min ståndpunkt
vad jag kan

fin kämppä

skulle kunna egentligen

allting bra

det skulle jag kunna göra

mådde bra
sov bra
nu
inget jobb
bor på dåligt ställe

min juttu
confusing
man gör ju sitt eget liv ändå
det är nog möjligt
det är bara att hitta sin egen plats
göra sin egen grej

TV, nyheter
bombningar i Europa
inverkar
osäkerhet

söka
kämpa
jag gör mitt bästa
*

framtid

hitta

framtid som krig

hitta

krissituationer

plats

nog kan jag ju skuffa honom också
*
vi tala skit i tre timmar
verka mer som nån terapi
helt jees
nog kommer man ju bättre igång
nog hjälper de ju en
om man vill
stressigt

grupp
ganska svårt
lite på bottnet
inte
hittat någon plats
var jag skulle bli accepterad
om du mår bra eller dåligt
stark eller svag
mer utsatt

burnout
att söka jobb
hakemuksii hit och dit
hålla en aktiv

FRAMTIDEN
inte är det ju något som man
hemskt gärna vill tänka på

men inte vet jag

53
53

”Måsten” i Leevis berättelse
illustreras genom en ihärdig strävan efter att komma framåt och inte fastna i
”övergångslimbo”, trots att
valen nödvändigtvis inte alltid
enligt honom varit optimala.
Leevis tidigare upplevelser
av aktiveringsåtgärder i form
av uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstad är
positiva. Han fick uppleva ett
socialt sammanhang, samtidigt
som det erbjöds möjlighet att
förkovra sig i ett ämne som
visade sig intressant. Dessutom ledde tiden på verkstaden
till vidare studier inom samma
ämne, allt detta i enlighet med
ungdoms- och utbildningsgarantins målsättning. Leevis
erfarenheter stöds av Wrede-Jäntti och Wester (2016),
som hävdar att verkstäder kan
ses som ”laddningsstationer”,
som lyckas med att stöda
deltagarna både psykiskt och
socialt. Dock uppstår frågan:
hur långvariga är effekterna?
Och hur påverkar det den unga
att det sociala sammanhang
som etablerats sedermera tas
isär? Wrede-Jäntti och Wester
(2016) menar att ”verkstaden
utgör en skarp kontrast till
de miljöer deltagarna möter
vid andra samhälleliga stödin-
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satser”. Liknande kontrasterande tendenser visar ungas
erfarenheter av Navigator-service (Määttä 2016). På så sätt
motarbetas den ovannämnda
individualiseringen – genom
positivt bemötande och att
unga inte ensamma behöver
axla ansvaret kring fattandet av
svåra beslut. Men räcker det?
I Leevis fall dyker det upp
hinder på vägen och han har
svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Juvonen (2015, 239)
menar att ”för att stärka aktörskapet hos unga i det uppsökande arbetet krävs långvarigt
samarbete och stöd”. Det långvariga samarbetet och stödet
kan samtidigt begränsas av yttre restriktioner och ramar, som
till exempel har att göra med
hur länge en ung person kan ta
del av dylik verksamhet och när
ansvaret behöver förflyttas till
en annan institution, speciellt
ifall verksamheten inte leder
till förväntade resultat. Hur
jobbar man då vidare med det
relationella i nästa institution?
Leevis tankar och åsikter om
arbetslösheten ter sig motstridiga. Å ena sidan gör han en
relativt distinkt skillnad mellan
de som befinner sig i arbets-

livet och de som är utanför.
”De som är starkare och mer
välmående får ju lättare jobb.”
Å andra sidan menar han att
alla egentligen är, när det
kommer till kritan, ”sin egen
lyckas smed”. ”Man gör ju sitt
egna liv ändå. Det är bara att
hitta sin plats.” Motstridigheten i Leevis fall handlar om att
se sig själv som ansvarig över
sin egen situation och i att
hitta sin egen plats, samtidigt
som det är just denna plats han
saknar och har svårigheter att
komma åt. Att inte längre ingå
i ett socialt sammanhang med
andra som delar en gemensam
målsättning, upplever Leevi
som betungande.

minska på skuldbeläggandet
av arbetslösa. Om en hög
arbetslöshet verkar bli bestående och samhället inte förmår
skapa nya arbetsplatser, borde
inte detta även synas i aktiveringspolitiken, som fortfarande
ihärdigt strävar efter att få fler
personer i arbete eller studier?

Frågor som i sammanhanget
väcks är: belyser behovet av
psykiskt och socialt stöd dessa
ungas faktiska förutsättningar,
möjligheter och samhällsposition? Eller är det den skarpa
kontrasten till arbetsmarknaden och förändringarna i
arbetslivet som tydliggörs? I
samband med detta blir det
relevant att fråga sig vad var
och en har för möjligheter att
ta del av arbetslivet?

Görlich, Anne (2016) Poetic inquiry: understanding youth on the margins of education. International Journal of Qualitative Studies in Education. Vol. 29,
No. 4, 520-535.

Wrede-Jäntti (2010, 291) frågar
sig om det inte vore tid att

Trots att den primära målsättningen med Navigatorernas
verksamhet är att stöda unga i
övergångar till arbete och studier eller annan sysselsättning,
kommer detta sannolikt inte
vara slutresultatet för alla unga
som stöds av Navigatorn. Finns
risken att Navigatorerna då
blir nya ”laddningsstationer”,

där man som ung för en stund
blir sedd och bekräftad, för att
sedan kastas ut för att på egen
hand försöka få in en fot på
arbetsmarknaden?
Frida Westerback,
doktorand i socialt arbete vid
Helsingfors universitet
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Ohjaamo Helsinki

Vaikuttavia
kohtaamisia,
vaikuttavia
tekoja
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Kokeiluja ja
konsepteja
Yritysyhteistyö ja
työnantajatreffit
Ohjaamo Helsingissä yritysyhteistyöhön keskittyy kaksi yrityskoordinaattoria. He luovat ja ylläpitävät
työnantajakontakteja etsien ja
rakentaen väyliä nuorten työllistymiseen. Työpaikkojen etsimisen
lisäksi yrityskoordinaattorit tukevat
työnantajia rekrytointiprosessissa
ja sopivien nuorten löytämisessä
sekä esimerkiksi erilaisten tukimahdollisuuksien ja muiden nuoren
palkkaamiseen liittyvien säädösten
selvittämisessä. Yritysyhteistyön
tuloksena Ohjaamo Helsingissä
työllistyi vuoden 2016 aikana 171
helsinkiläisnuorta.
Henkilökohtaisten yrityskontaktien
hoitamisen ohella yrityskoordinaattorit järjestävät ja osallistuvat
erilaisiin rekrytointitapahtumiin.
Tapahtumatoteutukset ovat
vaihdelleet isoista messuluonteisista tapahtumista alakohtaisiin
rekrytointitilaisuuksiin. Vuoden
2016 aikana erilaisia rekrytointitapahtumia oli yhteensä 27, joista
työnantajatreffejä 21. Tapahtumiin
osallistui yhteensä 33 eri yritystä ja
890 työnhakijaa. Työpaikan tapahtumien kautta sai 94 nuorta.
Työnantajien kanssa tehtävään työhön on haettu sekä volyymiä että
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viestinnällistä voimaa pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden yhteistyöstä.
Yritysten kontaktoinnissa, palvelujen markkinoinnissa ja tapahtumien
järjestämisessä yhteisestä viestinnällisestä sanomasta sekä resurssien jakamisesta on hyötyä. Laajalla
viestillä tavoitetaan tehokkaammin sekä nuoret että työnantajat.
Ohjaamoiden välinen yhteistyö on
mahdollistanut myös kokemusten
jakamisen ja entistä tehokkaampien toimintamallien kehittämisen.
Kesällä 2016 Helsingin kaupungin
työllisyyspalveluista lähetettiin
yhteistyön kehittämistarpeita
kartoittava kysely työnantajille,
jotka olivat palkanneet nuoria tai
ottaneet heitä työkokeiluun. Vastanneiden yritysten (N=55) selkeä
toive oli, että työnantajille suunnattujen palveluiden tulisi olla kohdennetumpia, yrityksen erityiset
ajankohtaiset tarpeet huomioivia,
ja työnhakijanuoren osaamista
paremmin tunnistavia. Isojen
rekrytointitapahtumien ja sähköisten työnhakukanavien rinnalle
tarvittaisiin siis suoria ja erityisellä
tavalla rakennettuja nuorten ja
työnantajien kohtaamisia. Samansuuntaista palautetta saatiin myös
tapahtumiin osallistuneilta 35
työnantajayritykseltä, jotka työllistivät nuoria pääkaupunkiseudun
Ohjaamoista. Tähän haasteeseen
pääkaupunkiseudun Ohjaamot

“Tutustuimme Ohjaamon

tarttuivat elokuusta 2016 alkaen
Työnantajatreffien avulla.
Työnantajatreffit on konsepti, joka
toteutuu viikoittain jossain pääkaupunkiseudun Ohjaamossa. Kyse on
yhdelle työnantajalle kohdennetusta rekrytointitilaisuudesta, johon
yrityksestä kiinnostuneet nuoret
voivat osallistua. Nuoret valmennetaan etukäteen työnantajakohtaamiseen: heidän kanssaan tehdään
ajantasainen ansioluettelo, omia
vahvuuksia opetellaan tunnistamaan, ja tarvittaessa myös työhaastattelua harjoitellaan.
Tapahtuma alkaa työnantajan
esittäytymisellä, josta nuori saa
tietoa sekä yrityksestä että juuri
nyt tarjolla olevista työpaikoista.
Nuorella on mahdollisuus pohtia,
miltä haettava työtehtävä vaikuttaa, ja työnantaja puolestaan
tapaa juuri heillä tarjolla olevasta
työstä kiinnostuneita työnhakijoita.
Jokainen tapahtumaan osallistuva
nuori pääsee halutessaan suoraan
työnantajan haastatteluun, ilman
muuta hakumenettelyä.
Tärkeä osa Työnantajatreffejä on
työnantajan “valmentaminen”
yhteiskuntavastuun näkökulmasta.
Työnantajalta edellytetään ajankohtaista tarvetta useamman henkilön
rekrytoimiselle, jotta tapahtumaan
osallistuvat nuoret voivat todella
saada tilaisuuden kautta työpaikan.

Työnantajan kanssa keskustellaan
nuoren henkilön palkkaamisesta, ja
siitä, millä tavoin nuoren vähäinen
työelämäkokemus voi työpaikalla
tulla esiin. Työnantajan on haastattelun jälkeen myös annettava
jokaiselle nuorelle palaute siitä,
kuinka hän onnistui.
Työnantajatreffit ovat osoittautuneet varsin tulokselliseksi toimintatavaksi nuorten ja työnantajien
yhteen saattamisessa. Tilaisuuksiin
on osallistunut yhteensä 390 nuorta ja 21 eri yritystä. Keskimäärin
joka kolmas Työnantajatreffeille
osallistunut helsinkiläinen nuori
on saanut yrityksestä työpaikan.
Työnantajilla avoinna olleista työpaikoista on täyttynyt keskimäärin
45 prosenttia, tulosten vaihdellessa
nollasta 70 prosenttiin.
Pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden
yhdessä luoma Työnantajatreffit-konsepti palkittiin vuoden 2016
Ohjaamotekona. Perusteluissa todettiin Työnantajatreffien tukevan
erityisesti nuorten työuran alkuvaihetta, rakentavan tärkeitä kohtaamisia nuorten ja työnantajien välille
ja lisäävän samalla työnantajan työllistämismahdollisuuksia. Työnantajatreffit nähtiin yhtenä esimerkkinä
Ohjaamojen tarjoamista mahdollisuuksista tuoda uusia menetelmiä
työllistämiseen.

toimintaan kevättalvella 2016.
Kävimme silloin tarkasti läpi
omat painotuksemme sekä
myyjien että huoltoteknikoiden
vaatimuksissa. Ohjaamon yhteyshenkilö esitteli myös erilaiset
palkkatukimuodot. Keväällä
meille tuli tarve palkata huoltoteknikko. Saimme nopeasti
kolme lupaavaa hakijaa, jotka
oli valittu meidän painottamalla
Apple-osaamisella. Päädyimme
palkkaamaan yhden hakijoista
työkokeilun kautta.

“Minä sain tiedon Ohjaamosta
toukokuussa 2016, kun meidän
henkilöstöjohtaja välitti minulle heiltä tulleen viestin. Kuulin
erittäin positiivista palautetta
Ohjaamosta. Otin Ohjaamoon
yhteyttä ja sovimme tapaamisesta. Tapasin heidät kesän alussa.
Tapaamisesta jäi erittäin positiivinen olo. Tapaamisen jälkeen
kerroin kaikille pääkaupunkiseudun tuotantopäälliköille tästä
yhteistyömahdollisuudesta.
Vastuullisuus on Lindströmille
tärkeä ja keskeinen arvo. Vastuullinen toimintatapa näkyy
meillä arjessa ja siksi arvostamme kaikkia mahdollisuuksia,
joiden avulla voimme toimia
entistä vastuullisemmin. Nuor-

Ohjaamo otti hyvin huomioon
erityistarpeemme yhden brändin
toimijana ja hyvin valitut ehdokkaat nopeuttivat rekrytointia.
Olemme hyvin tyytyväisiä huoltoteknikkorekryyn kokonaisuudessaan. Myös tulevaisuudessa
kontaktoimme Ohjaamoa, kun
meille tulee tarve palkata uusia
myyjiä tai huoltoteknikoita.

“

Kati Rissanen
talousjohtaja
Tector Oy

ten työllistäminen on
tärkeää koko yhteiskunnan
kannalta.
Koemme, että Ohjaamo tarjoaa
nuorten rekrytoimiseen yritysten
kannalta helpon, tehokkaan ja
vastuullisen keinon. Ohjaamon
avulla voimme säästää aikaa
rekrytointiprosesseissa ja sillä
tavalla saada helpotusta palkkaavien esimiesten kiireiseen
arkeen. He tarjoavat siis sekä
liiketoiminnan että yhteiskunnan
kannalta hienon keinon rekrytoida uutta henkilöstöä.

“

Mari Jokinen
HR-päällikkö
Lindström Group
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Syksyllä 2016 Ohjaamo Helsingissä
syntyi idea tarjota yrityksille mahdollisuus tukea nuorten työllistymistä myös silloin, kun rekrytointitarvetta tai -mahdollisuutta ei juuri
sillä hetkellä ole.
Eri alojen ammattilaisilla on käytössään myös nuoria hyödyttävää
aineetonta pääomaa: tietoa alan
rekrytointikanavista ja tuloksellisista tavoista hakea työtä, verkostoja
ja näkemystä alalla tarvittavasta
osaamisesta ja tulevaisuuden
tarpeista. Ohjaamon avulla yrityksille voitaisiin tarjota mahdollisuus
osoittaa yhteiskuntavastuuta, ja
jakaa tietojaan nuorille, jotka kyseisestä ammattialasta haaveilevat.
Ohjaamon asiakastyössä oli huomattu, että erilaiset luovat alat
ovat monen työtä hakevan nuoren
toiveena. Nuorella saattoi olla alan
ammatillinen tutkinto, vahva harrastuneisuus, tai muuten vain palava
kiinnostus työllistyä alalle, tai tarve
koulutukseen hakeutumista pohtiessaan saada alasta lisää tietoa.
Samaan aikaan, kun kiinnostus on
suurta, alan työpaikkoja on tarjolla
hyvin vähän. Rekrytointikanavat ja
työn hakemisen tavat poikkeavat
perinteisistä; sen sijaan verkostot ja
työnäytteiden esille saaminen ovat
avainasemassa. Samankaltaiseksi
toimialaksi Ohjaamossa tunnistettiin myös it-ala, jossa erilaiset luovan tekemisen tavat ovat etenkin
pelialan kasvun myötä nousseet
nuorten tavoitteiksi.
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”Tietokeskus Yhtiöt olivat mukana Ohjaamo Helsingin järjestämässä Kuinka työllistyä IT-alalle
-tapahtumassa marraskuussa
2016. Tapahtumassa nuoret
tapasivat IT-alan asiantuntijoita
laajalta skaalalta. Yritykset esittelivät toimintaansa, minkä jälkeen
nuoret voivat hakeutua heitä
kiinnostavan yrityksen edustajan
luokse juttelemaan lisää. Nuorelle tilaisuus oli hyvä tapa nähdä
alan toimijoita monipuolisesti
ja samalla kartoittaa sitä, mikä
yrityksistä vastaisi juuri hänen
kiinnostustaan.
Meillä oli juuri tuohon aikaan
käynnissä useita eri projekteja,
joihin tarvitsimme tekijöitä. Tapahtumassa tapasimme runsaasti nuoria, joiden ansioluettelot
veimme yrityksemme cv-pankkiin.
Haastattelujen jälkeen palkkasimme tapahtumasta kaksi
nuorta yritykseemme, eikä rekrytointiprosessiin kulunut kokonaisuudessaan kuin kaksi viikkoa.

käytännön vinkkejä työllistymisreiteistä ja tulevaisuuden näkymistä.
Tilaisuus houkutteli paikalle 107
nuorta. Myöhemmin syksyllä samalla konseptilla järjestettiin Kuinka
työllistyä it-alalle? -tapahtuma,
johon saatiin mukaan seitsemän
yrityskumppania. Tilaisuuteen
osallistui 72 nuorta, joista kaksi
sai tapahtuman kautta itselleen
työpaikan. Suuren kysynnän vuoksi
huhtikuussa 2017 Ohjaamossa
järjestetään uusi luovien alojen
sparraus.

Tapahtumakonseptin
ehdoton valtti on mahdollisuus nuorten ja työnantajien
kohtaamiseen jo varhaisessa vaiheessa rekrytointia. Sekä nuorella
että työnantajalla on mahdollista
arvioida yhteistyön edellytyksiä:
soveltuuko nuori juuri kyseiseen
tehtävään, ja toisaalta onko yritys
sellainen, joka nuorta kiinnostaa.
Aito kiinnostus yritykseen takaa
sen, että nuoren työmotivaatio on kohdallaan. Ohjaamon
toimintatapa eroaa positiivisesti
isoista rekrytointitapahtumista,
joissa ihmisiä tavataan paljon,
mutta henkilökohtaista syvempää
keskustelua ei ole mahdollista
käydä. Mielestäni vastaavaa toimintamallia olisi syytä laajentaa
valtakunnalliseksi tavaksi nuorten
työllistämisen edistämiseen.

”

Anne Miettinen
office manager
Tietokeskus Yhtiöt

Keskustelupäivä

sena on saada nuorten arvio osaksi
kunnallisten palveluiden arviointia
sekä kehittää nuorten osallisuutta. Keskustelupäivässä haluttiin
korostaa ennen kaikkea nuorten
osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien välineenä, mitä korosti
tapahtuman ajallinen punominen
kuntavaalien läheisyyteen.

Ohjaamo Helsinki järjesti nuorten
ja kuntapäättäjien yhteisen Keskustelupäivä-tapahtuman maaliskuussa 2017. Keskustelupäivässä
nuoret asiakkaat arvioivat Ohjaamo Helsingin palveluita ja nostivat esiin valitsemiaan keskeisiä
Nuoret kokivat kollektiivista
teemoja nuorten palveluihin
huolta palvelun lakkaamiliittyen. Samalla he toivat
sesta hankekauden
esiin näkemyksiään
jälkeen. Moni
oman kotikaupunnuori vetosi
kinsa palveluista,
omakohtaisen
Suunnitelma on
ja siitä mitä he
kokemuksen
niiltä odottavat.
kautta siihen,
nähtävissä Ohjaamon
Nuoret valmistekuinka oli saanettisivuilla osoitteessa
livat etukäteen
nut Ohjaamosta
www.ohjaamo.hel.fi.
kysymyksiä,
avun nopeasti
kommentteja ja
useampaan arehdotuksia, joista
keensa liittyvään
keskusteltiin yhdessä
asiaan. Sähköiaset
paikalle kutsuttujen kuntapalvelut ainoana palvepäättäjien kanssa.
lukanavana nuoret tyrmäsivät yksimielisesti: Ohjaamo on
Päättäjiä tilaisuudessa edustivat
paikka, jossa nimenomaan henkiapulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljalökohtaiset kohtaamiset luotettanen, elinkeinojohtaja Marja-Leena
van aikuisen kanssa ovat tärkeitä.
Rinkineva, Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen,
apulaisrehtori Annukka Sorjonen
opetusvirastosta, eteläisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Leena
Jonkari Nuorisoasiainkeskuksesta,
Kelan erikoissuunnittelija Pirkko
Kaasinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila
sekä nuorisolautakunnan puheenjohtaja Timo Kontio.
Keskustelupäivä-menetelmä on
syntynyt Suomen Nuorisoyhteistyö
- Allianssi ry:n Kuntien peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeessa vuonna 2010. Kyseessä on
arviointityöväline, jonka tarkoituk-

Ratkaisut ovat nuoren toiveiden
mukaisesti räätälöityjä, eikä valmiita vakiovastauksia ole.
Tarve nuorten matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluille nousi esiin
voimakkaasti, koskien koko nuorten
palvelujen kenttää. Nuoret kaipaavat mahdollisuutta päästä juttelemaan asioista, ennen kuin tilanteet
kriisiytyvät ylitsepääsemättömiksi.
Ohjaamoon toivottiin mahdollisuutta juridisen avun saamiseen
esimerkiksi sovitteluasioissa tai
tilanteessa, jossa luottotiedot ovat
menneet. Nuoret ideoivat Ohjaamolle uusia markkinointikanavia ja
tapoja näkyä tehokkaammin nuorten parissa. Lisää mahdollisuuksia
osallistua työhön ja työelämään
peräänkuulutettiin, mutta ei ilman
asianmukaista korvausta.
Keskustelupäivän tuloksena syntyi
etenemissuunnitelma, jonka
mukaan palveluita Ohjaamossa ja
laajemmin kaupungin nuorten palveluissa tullaan kehittämään.

Ohjaamo Helsinki / Kirsi Riipinen

Sparraustapahtumat

Lokakuussa 2016 järjestettiin
ensimmäinen pääkaupunkiseudun
Ohjaamoiden yhteinen Sparraustapahtuma Kuinka työllistyä luovalle
alalle? Ohjaamo Helsingin tiloissa
osaamistaan oli jakamassa 10
sparraajaa, joiden taustat vaihtelivat kuvataiteilijasta muusikkoon ja
elokuvatuottajaan, tatuointitaiteilijaan, sekä monenlaisiin viestinnän
ja graafisen suunnittelun ammattilaisiin. Vieraat kertoivat oman työllistymistarinansa, vastasivat nuorten kysymyksiin, kommentoivat
halukkaiden portfolioita ja antoivat
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Suomen Pakolaisavun
Kurvi-projekti Ohjaamossa
Moni maahan muuttaneista nuorista on tilanteessa, jossa elämässä
pitäisi edetä nopeasti. Kuitenkin
lähtökohdat, esimerkiksi koulutuksen osalta, ovat heikommat kuin
useimmilla Suomessa syntyneillä.
Lähipiirin tuki voi olla heikkoa ja
vaikeassa tilanteessa yksin pärjäämisen taakka on suuri kantaa. Suomen Pakolaisavun Kurvi-projekti

“Suomen Pakolaisavun Kurvi-projekti on tukenut maahan
muuttaneita nuoria aikuisia tiiviin
henkilökohtaisen ohjauksen
avulla vuodesta 2012 lähtien.
Ray:n rahoittaman projektin
ensimmäinen hankekausi vuosina
2012-2015 oli kokeilujen ja hyvien
toimintatapojen etsimisen aikaa.
Kokemuksen karttuessa Kurvissa
huomattiin, että kysyntää oli juuri
tiiviille, pitkäkestoiselle tuelle
jossa asiakkaan kanssa liikutaan
siellä, missä hän apua tarvitsee.
Kurvin asiakkailla oli usein
samanaikaisia asiakkuuksia
monissa eri virastoissa ja tuen
tarve liittyi pitkälti palvelujärjestelmän ymmärtämiseen ja siinä
toimimiseen. Koska asiakkailla oli
samaan aikaan niukasti kokemuksia suomalaisesta byrokratiasta ja eri virastoista, oli heillä
myös verrattain monimutkainen
tilanne erilaisiin tukiin liittyen.
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tukee 18–29-vuotiaita maahan
muuttaneita nuoria aikuisia. Ensisijaisia työmuotoja ovat palveluohjaus, henkilökohtainen ohjaus ja
voimaannuttaminen.

luovia itsenäisesti monimutkaisessa palvelujärjestelmässä. Ohjaajat
ovat mukana nuorten arjessa ja
liikkuvat asiakkaiden kanssa juuri
siellä, missä he tarvitsevat tukea.

Kurvissa autetaan nuorta tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja sekä löytämään elämälle
mielekäs suunta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa Kurvi tukee
asiakkaan arjessa selviytymistä ja
palveluohjauksessa tavoitteena
on asiakkaan tietojen ja taitojen
lisääminen niin, että hän osaa

Ohjaamo Helsingin ja Kurvi-projektin kesken on syntynyt merkittävää
hyvää yhteistyötä. Kurvin työntekijät tekevät asiakastyötä Ohjaamossa kolmena päivänä viikossa.
Yhteistyö Kurvi-projektin kanssa
on esimerkki siitä, miten yhdessä
tekeminen parantaa palvelujen
saatavuutta nuorten näkökulmas-

Perusopintojen suorittaminen aikuisiällä, muuttuvat tukiperusteet
ja henkilöllisyyden todentamiseen
liittyvät asiat loivat tilanteen, jossa iso osa ohjaajan työstä meni
erilaisiin virastokäynteihin. Tämä
oli työtä, johon Kurvissa totuttiin
ajan kuluessa ja oli vaikea kuvitella toisenlaista tilannetta.
Samalla kun Kurvin keskeisemmäksi työmuodoksi valikoitui
lähityö, yritimme vastata myös
toisenlaisen asiakasryhmän tarpeisiin. Osa meille ohjautuneista
asiakkaista tarvitsi kevyempää
palveluohjauksellista tukea. Tällöin avun tarve ilmeni lähinnä oikeiden palvelujen pariin ohjautumisessa ja erilaisten hakemusten
täyttämisessä. Tämä asiakasryhmä olisi hyötynyt ennen kaikkea
matalan kynnyksen palveluista,
joista olisi voinut hakea apua
tarvittaessa. Kurvin työntekijöiden
aika meni kuitenkin pitkälti henki-

lökohtaisessa ohjauksessa olevien
asiakkaiden kanssa asioimiseen
eri virastoissa, ja vaikka kokeilimme kerran viikossa auki olevia
päivystysaikoja, eivät asiakkaat
löytäneet palveluamme.
Vuoden 2016 alussa Kurvin
rahoituksen jatkuminen kahdelle
seuraavalle vuodelle varmistui
ja yhteistyötä Ohjaamon kanssa
alettiin suunnitella toden teolla.
Huhtikuusta 2016 lähtien yksi Kurvin ohjaaja onkin toiminut osana
Ohjaamon matalan kynnyksen
päivystyspalveluiden moniammatillista tiimiä kolmena päivänä
viikossa. Hiljaisen alun jälkeen
molemminpuoliset hyödyt alkoivat tulla pikkuhiljaa esiin. Kurvin
työntekijät pystyivät tuomaan
omaa maahanmuuttajuuteen ja
ulkomaalaislupa-asioihin liittyvää
osaamistaan koko työyhteisön
käyttöön ja Kurvi löysi vihdoinkin
erinomaisen paikan tehdä pal-

ta: Kurvi hanke tuo Ohjaamoon
asiantuntijuutensa maahanmuuttajanuorten tarpeisiin ja Ohjaamon
kautta Kurvin asiakkaat saavat
kaupungin ja te-toimiston palvelut
yhdestä paikasta.

työ. Monialaisen tuen ansiosta asiakkaat ovat päässeet tilanteissaan
entistä nopeammin eteenpäin, ja
asiakkuuksien kesto on lyhentynyt.

Vuoden 2016 aikana Kurvin työntekijöillä oli yhteensä 214 päivystys- ja neuvontatapahtumaa, joista
167 Helsingin Ohjaamossa. Kurvin
oma asiakasseuranta osoittaa, että
asiakasmäärät ovat vuoden aikana
kaksinkertaistuneet, isoimpana
yksittäisenä syynä Ohjaamoyhteis-

veluohjaukselliseen neuvontaan
perustuvaa työtä.
Ohjaamon avulla Kurvi on pystynyt vastaamaan sen asiakaskunnan tarpeisiin, joka ei koskaan
löytänyt Kurvin omaa päivystyspalvelua. Kurvin kuukausittainen
asiakastapaamisten määrä onkin
peräti kaksinkertaistunut, ja henkilökohtaisen tuen tapaamisten
määrät ovat lisääntyneet 20 prosentilla. Samalla henkilökohtaisessa tuessa olevien tukiaika on
monessa tapauksessa lyhentynyt.
Kun aiemmin tuen alkuvaiheessa
ohjaaja useimmiten varasi asiakkaan kanssa aikoja eri virastoihin
saadakseen kokonaiskäsityksen
asiakkaan tilanteesta, hoituu
sama asia nyt yhdeltä istumalta
Ohjaamon moniammatillisen
työyhteisön kanssa. Kaikissa eri
virastoissa asioimiseen saattoi
aiemmin kulua kuukausia. Sen
lisäksi, että tämä työllisti Kurvin

työntekijää, joutui asiakas usein
vain odottamaan ilman, että
hänen tukemisekseen olisi voitu
tehdä mitään. Tämä ajanjakso oli
usein hyvin raskasta sekä asiakkaalle että ohjaajalle. Nyt tämä
odotusaika on Ohjaamon hyvien
käytäntöjen avulla lyhentynyt parhaassa tapauksessa viikoista ja
kuukausista muutamaan päivään.
Kun rakenteet ovat kunnossa, niiden vahvuuksia on joskus vaikea
nähdä. Aivan kuin jalkapallossa
hyvä tuomarityöskentely on usein
näkymätöntä, on toimiva palvelu
useimmiten sujuvaa, nopeaa,
oikein kohdistettua ja lopulta
siihen kiinnittää yllättävän vähän
huomiota. Kannustan siis kaikkia
Helsingin Ohjaamossa työskenteleviä pysähtymään aika ajoin
miettimään, minkälainen asiakkaiden tilanne olisi ilman Ohjaamoa. Tällöin huomaatte sen hyvän
työn, jota teette päivästä toiseen.

Ennen kaikkea Suomen Pakolaisavun Kurvi-projektin ja
Helsingin kaupungin Ohjaamon
yhteistyöstä on opittavana se,
että huolimatta siitä, toimimmeko
kolmannella sektorilla vai julkisella sektorilla on päämääräämme
sama: asiakkaiden palveleminen
ja hyvinvoinnin lisääminen. Kolmannen sektorin joustavuuden
ja julkisen sektorin rakenteet
yhdistämällä voidaan saada
jotain osiensa summaa suurempaa: toimivat ja asiakaslähtöiset
palvelut, jotka ovat kaiken lisäksi
tehokkaat.

“

Harri Nieminen
yksilötyön temaattinen päällikkö
Suomen Pakolaisapu
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Ammattilaiset lavalla
Ohjaamo Helsingin toimintatapoihin kuuluu myös eri alojen
ammattilaisten kokemustiedon
hyödyntäminen. Ammattien
edustajia voidaan käydä tapaamassa työpaikoilla vaikka yhdessä
opinto-ohjaajan kanssa, kun nuori
voisi hyötyä kokemustiedosta
pohtiessaan ura- ja koulutusvalintojaan. Kevättalvella 2017 järjestettiin ensimmäiset teemalliset
tapahtumat, Lähihoitajat lavalla ja
Tekniikan taiturit, joissa nuorten
oli mahdollista päästä kuulemaan
ammatillisia uratarinoita.

Tapahtumissa esittäytyivät lähihoitajan ja teknisen alan koulutuksen
saaneet osaajat, jotka kuvailivat
millaisiin urapolkuihin oma pohjakoulutus on johtanut, ja millaisia
työtehtäviä ammattilaisten arkeen
sisältyy. Nuoret saivat kuulla realistisia, mutta toisaalta hyvin erilaisia
kuvauksia ammattilaisten arjesta,
työajoista ja palkoista. Yleisöä
tapahtumat vetivät hyvin, sillä kahteen kohtaamiseen saapui yhteensä 120 kuulijaa, joiden joukossa oli
myös alan opiskelijoita.
Teemalliset tilaisuudet toimivat
hyvänä lisänä täydentämään henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta.
Vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan

Ohjaamossa järjestämään myös
jatkossa nuorten tarpeiden ja
toivomusten mukaan, ja sopivasti
myös tärkeimpiä koulutushakuajankohtia ennakoiden.

Sirkusta ja elämäntaitoja
Ohjaamo Helsingin ja Sirkus
Magentan nuorten ryhmä on tarkoitettu 15-29 –vuotiaille helsinkiläisille nuorille, jotka eivät ole
tällä hetkellä töissä tai koulussa.
Ryhmää on järjestetty keväästä
2016 alkaen keväisin ja syksyisin ja
ryhmissä on ollut kerralla 6-8 nuorta. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa
viikossa kahden kuukauden ajan.
Ryhmän ohjaajina toimivat Sirkus
Magentan sirkusohjaajat sekä
Ohjaamon työntekijät. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa nuorten

Ohjaamo Helsinki / Eetu Ahanen

“Yhteistyömme Ohjaamo Hel-
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singin kanssa alkoi, kun Sirkus
Magenta järjesti Ohjaamon
henkilökunnalle parin tunnin
pituisen sirkuskoulutuksen.
Yhteistyön tuloksena perustimme yhteisen nuorisoryhmän
15-29-vuotiaille nuorille, jonka pilottitoiminta aloitettiin
keväällä 2016. Nyt, keväällä
2017, olemme toteuttamassa jo
kolmatta ryhmää. Toimintaa on
rahoittanut tähän asti Lasten
ja nuorten säätiön koordinoima
Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -projekti
(ESR-hanke 2015-2018).

elämäntaitoja, saada positiivisia
kokemuksia, etsiä omia vahvuuksia
sekä ryhmässä toimimisen tapoja
muun muassa sirkuksen keinoin.
Ryhmän aikana suunnitellaan nuoren jatkopolkua nuoren toiveiden
ja tarpeiden mukaan.

jaksamisensa kanssa sekä päivärytmin sekoittumista. Muun muassa
näihin asioihin nuoret ovat toivoneet ryhmän tuovan tukea. Osa
ryhmään osallistuneista nuorista
kaipasi päiviin tekemistä, kun opiskelu- tai työpaikkaa ei ollut.

Nuorilta saadun palautteen
mukaan ryhmä on ollut hieno
mahdollisuus tutustua muihin
nuoriin, oppia uusia taitoja ja uutta
itsestään. Nuoret ovat pitäneet
tärkeänä myös lounasta, joka on
suunniteltu ja valmistettu yhdessä
ryhmän kesken. Monet ryhmään
osallistuneet nuoret ovat tuoneet
esille yksinäisyyttä, haasteita oman

Ohjaamon työntekijät ovat
lähteneet mukaan ennakkoluulottomasti ja yhteistyö on ollut
antoisaa. Ohjaamolaiset muun
muassa etsivät nuoria mukaan
toimintaan ja järjestävät sopivat
tilat. Me tarjoamme sirkustaitojamme ja sosiaalisen sirkuksen
kokemusta. Toiminta Ohjaamon
kanssa on tuntunut luontevalta
ja yhteisten tavoitteiden löytäminen on ollut sujuvaa.
Iloksemme voimme todeta, että
toiminnassa mukana olleet
nuoret ovat rohkeasti jatkaneet
oman polun etsimistä muun

muassa lähtemällä työharjoitteluihin ja opintoihin.
Monet ovat myös jatkaneet
sirkusharrastusta vapaa-ajalla
ryhmän päätyttyä.
Toivomme, että yhteistyömme
on tuonut sirkustaiteen helpommin lähestyttäväksi ja madaltaa
kynnystä käyttää sosiaalisen
sirkuksen menetelmiä osana
kuntouttavaa toimintaa tulevaisuudessakin.

“

Leo Kaipiainen ja Kati Köykkä,
Sirkus Magenta
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Ohjaamo-agentit
Yhdessä idän nuorisotyöyksikköjen kanssa käynnistettiin syksyllä
2016 Ohjaamo-agentti -kokeilu.
Viisi nuorisotyöstä kiinnostunutta
nuorta rekrytoitiin neljäksi kuukaudeksi työkokeiluun tutustumaan
sekä Ohjaamon toimintaan että
idän nuorityötyöhön. Ajatuksena oli,
että nuoret toimivat ”agentteina” ja
välittäjinä Ohjaamon ja nuorisotalojen välillä: tuovat Ohjaamoon tietoa
ja ajatuksia nuorisotyöstä ja vievät
taloille tietoa Ohjaamosta. Työviikot
rakennettiin niin, että nuoret olivat
maanantaisin Ohjaamossa perehtymässä tai suunnittelemassa toimintaa ja loppuviikon nuorisotaloilla
mukana talojen toiminnassa.
Ohjaamo-agentit -kokeilu oli monin
tavoin opettava sekä nuorille että
Ohjaamolle ja nuorisotaloille. Tärkeää nuorille oli kokea, että heihin
luotettiin ja heillä oli vapautta
toimia ja toteuttaa omia ideoitaan.
Toisaalta tehtävä oli hyvin vaativa ja
heidän oli vaikea yhdistää kahta eri
maailmaa, Ohjaamoa ja nuorisotalotoimintaa. Rooli kummassakaan
työyhteisössä ei ollut kovin selkeä.
Ohjaamossa tuli matkan varrella
esiin erilaisia tehtäviä, joihin agentteja haluttiin pyytää. Agentit olivat
mukana esimerkiksi EU-komissaarin vierailulla, rekrytoimassa uusia
työntekijöitä Ohjaamoon ja kuvaamassa Ohjaamon palvelupolkuja.
Nämä kaikki olivat hyviä kokemuksia
puolin ja toisin. Ohjaamossa opittiin
tunnistamaan rooleja ja työtehtäviä
nuorille. Nuorille tarjottuja tehtäviä
ei kuitenkaan pystytty aina ennakoimaan, eivätkä ne välttämättä
osuneet maanantaipäiville, jolloin
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agentit olivat valmiiksi Ohjaamossa.
Tämä teki työviikkojen suunnittelusta nuorisotalojen näkökulmasta
haastavaa. Nuorisotaloilla agentit
osallistuivat avoimeen talotoimintaan eri tavoin, esimerkiksi suunnittelivat tapahtumia ja kävivät
keskusteluja nuorten kanssa.

Töitä on! -rekrytointitapahtuma

#100 unelmaa
-valokuvakampanja

Kokeilu poiki monta käytännön
kehittämisideaa, lähtien toiminnan
yhteisestä suunnittelusta nuorisotalojen kanssa. On
tärkeää, että agenttien
työn suunnittelussa ovat
Juu, paljon on jääny käteen, mielenheti alusta mukana varsikiintoisia eri tehtäviä on ollu ni on tosi
naiset ohjaajat nuorisomielellään lähteny kaikkee mukaan. On
taloilta. Perehdytys sekä
“tullu tulosta” ni on luottamusta itseen
Ohjaamon toimintaan
tullu ja tiätty iha kokemusta. On iha huoettä nuorisotyöhön tulee
mannu et jaksaa ja pystyy tosi paljon
olla alussa kattavampi.
väsäämään eri juttui ja on ollut ilo olla
Selkeitä työtehtäviä ja
osa tätä työyhteisöä ja on otettu kyllä
rooleja täytyy tunnistaa
meiät mukaan ja annettu hyvin palautetja etukäteen miettiä,
ta. Ollut hyödyllinen olo :) Kiitos Paljon!
mitä agentit käytännössä
tekevät, kuten esimerkiksi
kesätyötempauksia.
Ohjaamo-agentit olivat
mahtava lisäys Ohjaamon
porukkaan. He toivat
työyhteisöön oman kokemusasiantuntijuutensa,
rohkeutensa ja avoimuutensa, mikä kannusti kaikkia omassa työssään.

Työkokeilu Ohjaamossa: Sain laajan
kuvan pk-seudun tarjoamista palveluista nuorille sekä pääsin osallistumaa
monenlaisiin suunnittelu- ja kehitystilaisuuksiin. Laajempaa kuvaa tarjolla
olevista palveluista olen voinut hyödyntää omassa elämässä sekä antaa
saamaani tietoa eteenpäin ystäville
sekä tutuille.

Töihin yhteiskuntatieteelliselle / humanitääriselle alalle
-mentoritapahtuma

Romaninuorten ilta

#omaamieltä -Tarinoita
periksiantamattomuudesta -tapahtuma

Tulevaisuus käsillä -jakso
suomenkielisille ja
viittomakielisille nuorille

TARJOLLA
ON OLLUT
MYÖS NÄITÄ:

Opetusta YKI-testiin

Asunnonhakuinfo

Pop up Kesäohjaamo

Ohjaamo <3 Kirjasto

Atte kokkaa

Avoin työnhakuryhmä

Mun juttu -ryhmävalmennus
Kesätyöinfot Info om sommarjobb Info about summerjobs

Walk in -rekry

Maailmalle -info

Boost-ryhmä

Ansio-kurssi

Kieliklinikka

#omaankotiin -haastekampanja
palautetta nuorilta

Atte asuu

Kielitreffit

Vaalikahvila

Vankilasta vapautuvien infot
Olen oppinut työkokeilusta Ohjaamossa moniakin asioita. Olen
saanut itseluottamusta ja varmuutta. Olen saanut paljon tukea ja
turvaa, tiedän että en ole yksin vaikka välillä kasaantuukin asiat
päällekkäin. Mielenlaatu on parantunut, jaksan ylipäätänsä paremmin kun on päämäärät päiville, missä olla milloinkin. On tekemistä,
nautin enemmän vapaista. Olen oppinut että olenkin ihan hyvä,
enkä niin huono kuin olen luullut. :) Kiitos kaikille <3 <3

Atte etsii iloa

Ystävänpäivän
fotobooth

Kaupungilla työkokeilussa ja palkkatuella olevien
nuorten infot

Ohjaamon
mielenterveysviikko

Vuokranantajamessut

Varusmiesten infot

Pop up kesätyöinfo

Kohti koulutusta -tapahtuma

CV-työpaja

Ilta vanhemmille

Nuorten some-koulutus
ja työpaja

Korkeakoulutettujen
ryhmävalmennus
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Jussi Hellsten / Visit Helsinki

Jos voit
unelmoida
siitä, voit
tehdä sen.
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Rakenteet ja
rajojen ylitykset
Tämä luku kuvaa Ohjaamo Helsingin organisoitumista projektimuotoisena, mutta osana kaupungin muita palveluja. Monen hallintokunnan
organisoima yhteispalvelu tuottaa haasteita muun muassa asiakastiedon kirjaamisen, seurannan ja arvioinnin näkökulmista. Uuden brändin
luominen on iso ponnistus myös viestinnällisesti. Nuorten antama
palaute on tärkein toiminnan kehittämistä luotaava mittari, ja se antaa
vahvan mandaatin Ohjaamo-työn jatkumiselle.
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Projektina
Ohjaamo Helsinki

Ohjaamo Helsinki / Eetu Ahanen

Työn ja koulutuksen ulkopuolella
on 9 000 helsinkiläistä nuorta. Erilaisia palveluita ja keinoja nuorten
tukemiseksi on paljon, mutta onnistuminen edellyttää koordinoitua
viranomais-, järjestö- ja yritysyhteistyötä. Peruspalveluita Helsingissä
tuottaa iso koneisto, samanaikaisesti tehdään paljon toisiinsa kytkeytyviä muutoksia ja neuvottelujen käyminen kaikkien olennaisten
tahojen kanssa riittävän usein on
urakka, jossa ei voi täysin onnistua. Kehittämistyössä voi pienellä
porukalla edetä nopeasti, mutta
järjestelmää ei muuteta eikä ison
mittakaavan vaikuttavuutta saada
aikaan, jos rakenteellinen yhdessä
tekeminen ei uudistu.
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Ohjaamo Helsinki on suunniteltu
monialaisesti johdon yhteistyössä
ja mukana olevista organisaatioista
on nimetty jäsenet hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän lisäksi
työntekijöiden lähiesimiehet ja
emo-organisaatioiden viestinnän
yhteyshenkilöt kokoontuvat usean
kerran vuodessa. Hankehallinnon
tehtävänä on nuorten palvelujen
kehittämisen lisäksi koordinoida
monialaisen työn mahdollisuuksia
eli yhteistyötä emo-organisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelujen välinen
yhteistyö edellyttää hallinnonalojen ja perus- ja erityispalveluiden
yhteensovittamista. Yhteenso-

vittamisessa haastavaa on sopia
toimialat ja organisaatiorajat
ylittävistä käytänteistä ja vastuista.
Vaikka tahtotila on hyvä ja rakenne oikeansuuntainen, ei se vielä
muutaman ensimmäisen vuoden
aikana tuota kokonaisvaltaisesti
uudistunutta, toiminnan kaikki
osa-alueet kattavaa yhteistä käytäntöä palveluiden tuotannossa.

Mikään ei ole itsestään selvää Ohjaamo-työssä. Yhteiset toimintaperiaatteet toteutuvat oman organisaation sisällä, mutta toimialojen
välillä ei käytänteitä olla kaikilta
osin sovittu. Lähtökohdat, taustaymmärrys ja tavoitteet ohjaavat
työtä eri suuntiin. Ohjaamossa
tämä näkyy selvästi niin asiakastyössä kuin hallinnon yhteistyössä.
Toimintatavoista sovitaan usein
Miten onnistutaan tuomaan nuoreltapaus kerrallaan ja joka kerta
le kaikki tarvittavat palvelut yhden
erikseen tilanteiden tai selvitettyöntekijän kautta, kun tiedontävien asioiden mukaan. Sujuva
vaihto edellyttää useita erillisiä
yhteistyö perustuu usein yksittäistietojärjestelmiä, joihin kaikkiin
ten henkilöiden tietopääomaan ja
työntekijällä ei ole pääsyä tai
hyvään henkilökemiaan, mikä
mahdollisuutta suoraan
ei ole kestävä, tehokas
ohjata niiden kautta
eikä asiakkaille
palveluihin? Kuinka
yhdenvertaisuutta
Toiminnan
johtaa monialaista
takaava toiminjatkumisen
henkilöstöä, joilla on
tatapa. Helsingin
edellytyksenä on
kymmenen hallinkokoisessa kaupunkaikkien
mukana
nollista lähiesimiesgissa toimintojen
olevien tahojen
tä ja viiden viraston
yhteensovittamikäytännöt henkinen täytyy viedä
sitoutuminen.
löstö- ja tukiprosesorganisaatioiden
seissa? Raportoinnissa
joka tason läpäiseviksi
tarvitaan emo-organisaatioista
periaatteiksi ja perehdytetietoa ja ESR-hankkeen rahoituksen
tyiksi toimintatavoiksi.
edellytykset yhdessä kaupungin
omien käytäntöjen kanssa tarkoitProjekti on palvelujen tuottamisen
tavat lukemattomia selvitystehtäviä
muoto, johon viranomaiset usein
hallinnolle. Järjestelmät eivät ole
antavat raamit ja rahoituksen, mutketterästi yhdistettävissä ja yhteita jonka konkreettiset toimenpiteet
nen työkalu tarkoittaa yleensä taas
jäävät pitkälti projektihenkilöstön
uutta järjestelmää aiempien lisäksi.
muotoiltaviksi. Projekteilta odotetaan luovuutta ja innovatiivisuutta

ja hyvien käytäntöjen jalostamista.
Samaan aikaan projektit ovat määräaikaisia ja tehokkuuden osoittaminen toimintakauden aikana on
välttämätöntä. Keskeisin projektin
ongelma on jatkuvuuden puute,
sillä harvoin hyväkään projekti
juurtuu osaksi pysyviä palveluita.
“Pyörä” keksitään helposti uudelleen, kun uuden tuottaminen on
keskeinen toiminnan ja rahoituksen
edellytys. Ohjaamossa irrallisuutta on ehkäisty suunnittelemalla
toiminta alusta alkaen voimakkaasti
peruspalveluihin kytkeytyväksi,
yhdessä toteutettavaksi ja kaikkia hyödyttäväksi. Samat paineet
paikan lunastamisesta koskevat
kuitenkin myös Ohjaamo Helsinkiä.
Projektiajan päättymisen jälkeen
toiminnan jatkumisen edellytyksenä on kaikkien mukana olevien
tahojen valmius tunnistettujen
hyvien käytäntöjen toteuttamiseen
ja pysyviin poikkihallinnollisiin rakenteellisiin muutoksiin palvelujen
järjestämisen tavoissa.
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OHJAAMO - PALVELUA TAVALLISILLE NUORILLE
Sirkku,
Ohjaamo Helsingin projektipäällikkö

Palkkatyö on Suomessa
keskeisessä asemassa. Se on
usein sosiaalisen aseman ja
yhteiskunnallisen arvostuksen
lähtökohta. Työn kautta ihmiset
hahmottavat identiteettiään.
Työelämä on muuttunut monella mittarilla vaativammaksi.
Ammatillisen osaamisen lisäksi
tarvitaan tietojen keräämisen,
analysoinnin ja yhdistämisen
taitoja sekä työyhteisötaitoja. Enää ei riitä, että tekee
parhaansa, vaan työllisyyden
jatkuminen on ansaittava, ja
jokaisen työpanosta arvioidaan
jatkuvasti. Työelämässä pärjäävät monitaiturit. Henkilöt, joilla
on valmius, kyky ja halu oppia
uusia tehtäviä sekä joustaa
työyhteisössä. Aina henkilökohtaisetkaan ominaisuudet
eivät riitä, vaan epävarmuus
työmarkkinoilla on lisääntynyt
ja kansainväliset kehityssuunnat voivat tuottaa nopeallakin
syklillä uusia haasteita.
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Työ, työelämä ja työmarkkinat
ovat muuttuneet, ja pitkittynyt
taantuma luo taloudellisia paineita. Matalan koulutustaustan
työtehtävät ovat lähes kadonneet. Työ ei ole enää sidottu
yhteen toimistossa tapahtuvaan työskentelyyn. Erilainen
silppu-, osa-aika-, vuokratyö ja
itsensä työllistäminen vuorottelevat työuran aikana.
Mietin merkityksellisen työn
tekemistä. Uutisia lukiessa
tuntuu, että se on harvojen
etuoikeus, kokemus merkityksellisen työn tekemisestä. Minä
kuulun siihen etuoikeutettujen
joukkoon. Koen työni merkitykselliseksi, kun saan olla
mukana luomassa ja kehittämässä palveluita helsinkiläisille
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille.
Siirryin Helsinkiin projektitöihin keväällä 2015. Vaihdoin
jo 15 vuoden ajalta tutuksi ja

turvalliseksi tulleen työpaikan
uuteen, määräaikaiseen työsuhteeseen. Halusin haastaa
itseni, opinko uutta vai olenko
kaavoihini kangistunut keskiäkäinen, joka kulkee samaa
reittiä ja toistaa samoja kaavoja
päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen?
Halusin olla luomassa, suunnittelemassa, kehittämässä ja
toteuttamassa jotain uutta.
Jotain, mitä ei ole ennen tehty.
Työ kokeilu- ja kehittämishankkeessa on ollut monella tapaa
antoisaa. Toimia projektipäällikkönä viiden hallintokunnan
yhteispalvelussa, jolla jokaisella on oma ammatillinen työkalupakki repussaan, ja yhtäkkiä
laitetaan kaikki työkalut yhteen
ja kootaan uusia palveluyhdistelmiä. Uusien yhdistelmien
kokoaminen ei olisi onnistunut
ilman tukevaa joukkoa ammattilaisia. Jokainen ammattilainen
(meitä on 27) on ollut tarpeel-

linen osa kokonaisuutta, ihan
jokainen.
Jokaisella meistä on toimintatapoja, joiden parasta ennen
-päiväys on mennyt ohi. Uuden
palvelun kehittämisessä on
osaksi kyse juuri siitä, vanhasta
toimintatavasta poisoppimisesta. Moniammatillisessa työssä
ei saa kokonaan hukata ammatti-identiteettiään ja toimintatapojaan. Pitää löytää ne parasta
ennen/hyvää sen jälkeenkin
-toimintatavat. Niitä yhdistelemällä saadaan paras lopputulos. Juuri tässä toiminnassa
on ollut Ohjaamon vahvuus,
kokeilemalla etsiminen parasta
mahdollista tulosta.
Ohjaamossa ei puhuta syrjäytyneistä eikä motivoitumattomista nuorista. Puhutaan tavallisista nuorista, joilla jokaisella on
toiveita ja odotuksia tulevaisuudesta. Ohjaamon yksi

tehtävänä on luoda tulevaisuuden uskoa niille nuorille, jotka
kokevat tulevaisuuden suunnittelun, opiskelun tai työelämän
liian vaativaksi.
Helsingissä on työttömänä
työnhakijana 7 694 (tilanne
2/2017) alle 30-vuotiasta nuorta. Näiden nuorten tavoittamiseksi tarvitaan laajaa ja tiivistä
verkostoyhteistyötä. Yksin ei
kukaan eikä mikään organisaatio tai toimija pysty vastaamaan
nuorten palvelutarpeeseen.

entistä vahvemmin palveluiden
toteuttamisessa.
Nuorten työnhakijoiden joukkoon mahtuu ainakin 7 694
unelmaa ja ajatusta tulevaisuudesta, työstä, koulutuksesta,
perheestä ja hyvästä elämästä. Sitähän meistä jokainen
haluaa: hyvää elämää, työtä ja
osallisuutta, siis ihan tavallisia
asioita.

Ohjaamon rooli on olla yksinkertainen käyttöliittymä nuorille
ja kumppaneille sekä yhteisöllinen toimija, joka yhdistää monialaisen / monihallintokuntaisen henkilöstön, eri virastojen
palveluja, kolmannen sektorin
toimijoita ja ennen kaikkea
nuorten äänen palveluiden
suunnittelussa ja kehittämisessä. Toivottavasti tulevaisuudessa nuoren ääni kuuluu myös
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Brändipuhetta ja
tapahtumatiedotusta

VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT
OHJAAMO HELSINGISSÄ

VANHEMMAT

Viestintä ja tiedon välittäminen
on ollut yksi Ohjaamo Helsingin
isoista haasteista. Uutena palveluna
Ohjaamo on joutunut lunastamaan
paikkaansa uskottavana toimijana
niin nuorten kuin kumppaneidenkin keskuudessa. Vaikka tukena on
ollut Ohjaamoiden valtakunnalliseen toimintaan liittyvää viestintää
ja vaikuttamistyötä, on jokaisessa
Ohjaamossa silti mietittävä sitä,
keitä juuri me olemme ja miten
itsestämme kerromme. Ohjaamo
Helsinki Suomen isoimpana ja
laaja-alaisimpana Ohjaamona on
ollut erityisen mielenkiinnon ja
odotusten kohteena, niin hyvässä
kuin haastavassakin merkityksessä. Kokeilevassa ja kehittyvässä
palvelussa brändin luominen ei
kuitenkaan ole ollut yksiselitteisen
helppoa, eikä palvelulupausten
muotoileminen yksinkertaista.
Ohjaamo Helsingin viestintästrategiassa on tunnistettu viestinnän
moninaiset haasteet: kumppaneita
ja sidosryhmiä on paljon, viestintätarpeet vaihtelevat säännöllisestä
raportoinnista nopean aikataulun
tiedottamiseen, markkinointi edellyttää kykyä luoda kohdennettuja ja
kokonaisvaltaisia kampanjoita, hallittavana ovat moninaiset kanavat ja
tietosisällöt teksteistä kuviin, printtiin ja sähköiseen ympäristöön.
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Jatkuvan viestinnän kanavina
Ohjaamo Helsingissä aktiivisimmin
käytössä ovat olleet sosiaalisen
median kanavat, profiloituina eri
tavoin nuorille ja kumppaneille
suunnattuun viestintään. Viestit
ovat keskittyneet tapahtumasta ja
toimintamuodoista kertomiseen
ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Tukea viestinnällemme
olemme hakeneet kumppaniverkoston vahvoista viestinnän
toimijoista sekä uutisoinnin että
muun tiedottamisen kautta. Omien
internet-sivujen puuttuminen on
vaikeuttanut tiedon jakamista,
mutta myös heikentänyt Ohjaamon
uskottavuutta ja tunnettuutta nuorten keskuudessa. Valtakunnallisten
Ohjaamot.fi -sivujen käyttöönoton
viivästymisen vuoksi Ohjaamo
Helsingin omien internet-sivujen
rakentaminen aloitettiin vuoden
2017 alussa, ja sivut avautuivat
helmikuussa osoitteeseen www.
ohjaamo.hel.fi.
Merkittävin asia Ohjaamo-tietoisuuden lisäämistä on nuorten
tavoittaminen, mutta satunnaisten
kampanjoiden tai tapahtumailmoittelun kautta riittävää mielikuvaa
Ohjaamosta ei muodostu. Viestintä edellyttää systemaattisuutta,
oikeita välineitä ja kanavia sekä
viestin muotoilemista kohdenne-

tusti vastaanottajaa varten. Koska
viestintää tekevät monet henkilöt
oman työnsä ohella, myös Ohjaamon yhteinen puhetapa, “tone of
voice”, on vaatinut työstämistä.
Viestinnässä kehittymisen apuna
olemme käyttäneet palvelumuotoilua, jonka tuloksena on syntynyt
monia kokeiluja parhaiden viestintäkanavien tunnistamiseen ja
nuorten tavoittamiseen, asiakasymmärryksen lisääntymistä sekä
materiaaleja, työkaluja ja osaamista
Ohjaamosta kertomiseen eri tavoin
eri kohderyhmille.
Edelleen viestintä koetaan kuitenkin vaikeana asiana, mikä ei
toteudu riittävän hyvin. Se jää
helposti muusta toiminnasta
irralliseksi sekä tiedon kulkemisen,
epäselvien vastuualueiden että
puutteellisen osaamisen vuoksi.
Näkemyksemme on, että Ohjaamo
Helsingin laajuisessa palvelussa
viestinnälliset vaatimukset edellyttäisivät asiaankuuluvan osaamisen ja resursoinnin turvaamista ja
keskittämistä erillisen viestinnän
asiantuntijan tehtäväksi.

NUORET

YRITYKSET

3. SEKTORI
EMOORGANISAATIOT

MUUT
NUORTEN
PALVELUT
OPPILAITOKSET

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
OHJAAMOT
MEDIA

KOHTAAMO

POLITIIKKA, PÄÄTTÄJÄT,
VAIKUTTA JAT, RAHOITTA JAT

raportointi

sähköposti

Instagram

mainos / tiedote
(kohdennettu
tai yleinen)

verkkosivut

Facebook

Twitter
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Tilastointi ja
tietojärjestelmät
Ohjaamoiden asiakasvirtoja tilastoidaan valtakunnalliseen Nuorten
tieto- ja neuvontatyön tilastointisovellukseen osoitteessa www.
nutitilastot.fi. Ohjaamo Helsingin
osalta tietokantaan viedään neuvontapisteessä asioineiden, sekä
ryhmätoimintoihin ja jalkautuvaan
työhön osallistuneiden henkilöiden
määrät. Taustatietoina kirjataan
esimerkiksi sukupuoli ja ikä sekä
asioinnin aihe ja tapa. Kirjaaminen
tapahtuu anonyymisti, joten yksittäisten henkilöiden asioimista ei
voida jäljittää. Ohjaamo Helsingissä
mahdollisuutta nimettömään neuvonta-asiointiin pidetään asiakkaan
näkökulmasta ensiarvoisen tärkeänä: matalan kynnyksen palvelussa
ei ole tärkeää kuka olet tai mihin
asioihin tukea tarvitset, eikä asiointiaikaa käytetä nuoren tietojen
kirjaamiseen. Samalla on hyväksyttävä kuitenkin se seikka, ettei nuoria
pystytä palvelujen käyttäjinä kovin
tarkasti analysoimaan, ei myöskään
neuvonnassa tehtävän työn sisältöjä
tai sen “tuloksellisuutta”.
Pidempään ohjausasiakkuuteen
tulevien nuorten kohdalla tietojen
keräämisen tarpeet ovat aivan eri
luokkaa kuin avoimessa neuvontapisteessä. Ohjaamo Helsingissä
aikavarauskäynnit kirjattiin vuosina
2015 - 2016 työntekijöiden yhteisessä käytössä olleeseen excel-tiedostoon. Siitä on saatu suuntaa
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antavalla tasolla tietoja asiakkaiden
taustoista (mm. koulutus, kieli) sekä
tilanteesta asiakkuuden päättyessä
(työllistyminen, koulutuspaikka).
Tämäkin tieto on kuitenkin ollut
yksilöimätöntä, eikä sen valossa ole
voitu jäljittää asiakkaan prosessia
eikä tehdyn työn sisältöä.

kieltäytyvät lomakkeiden täyttämisestä kokonaan. 27.3.2017 mennessä 1 049 osallistujaa oli täyttänyt
aloituslomakkeen, lopetuslomakkeita oli saatu kerättyä 473. Erityisesti
lopetuslomakkeiden määrä on puutteellinen, sillä kun nuoren tilanne
ratkeaa esimerkiksi koulutukseen
tai työhön pääsemiseen, ei hän
välttämättä ole enää motivoitunut
tulemaan Ohjaamoon täyttämään
lomakkeita. Myöskään postin kautta
nuorille lähetettyjä lomakkeita ei
juuri palaudu takaisin, vaikka palautuskirjekuori on lähetetty mukana.

Ohjaamon tulee raportoida asiakastilanteestaan myös Eura 2014 EU:n
rakennerahastojen hallintajärjestelmään. Tietojen syöttämistä varten
hankkeeseen osallistuvilta tulee
kerätä aloitus- ja lopetuslomakkeet,
nuorten osalta tämä tarkoittaa
ohjaukseen tai pitkäkestoiseen ryhOhjaamo Helsingin yhteisen
mään osallistuvia. Kerättäviä tieasiakaskirjaamisen ohella
toja ovat muun muassa osaljokaisella työntekijällä on
listujan henkilötiedot
ollut mahdollisuus,
Ohjaamo
sekä koulutukseen
ja velvollisuus,
ja työllisyyteen liitkäyttää oman
Helsingissä
tyvät taustatiedot.
taustaorganisaamahdollisuutta
Eura-järjestelmän
tionsa asiakastienimettömään neutiedot raportoidaan
tojärjestelmää.
vonta-asiointiin
rahoittajan edusTämä on toisaalta
pidetään
tajalle ja lukuja
tukenut asiakkaan
seurataan Ohjaataustatietojen ja
tärkeänä.
mo-hankkeen virallisina
palveluhistorian seltunnuslukuina. Ohjaamolla
vittämistä ja helpottanut
on ollut suuria vaikeuksia kerätä
yhteydenpitoa peruspalvelun
lomakkeita kaikilta hankkeeseen
työntekijään, toisaalta aiheuttaosallistuneilta henkilöiltä. Nuorten
nut päällekkäistä kirjaamistyötä ja
kanssa hankehallinnollisten lomaktarvetta jäsentää tietoja usean eri
keiden täyttäminen ei luontevasti
järjestelmän vaatimusten mukaisovi asiakastyöhön, jossa pyritään
sesti. Parhaimmillaan, tai pahimmilirti virastomaisuudesta ja ylimääräilaan, Ohjaamossa on ollut käytössä
sestä byrokratiasta. Jotkut nuoret
yhdeksän eri järjestelmää, joihin

asiakastietoja on kirjattu. Työntekijöiden erilliset tietojärjestelmät
luovat esteitä Ohjaamon yhteisen
asiakastiedon muodostumiselle,
mutta tekevät myös yhtenäisen
indikaattoriritiedon keräämisestä
mahdotonta. Ohjaamo Helsingille
ei strategisessa suunnittelussa
ole myöskään onnistuttu luomaan
kaikki mukana olevat organisaatiot
huomioivaa yhteistä mittaristoa, jolla toiminnassa onnistumista ja sen
vaikuttavuutta voitaisiin seurata ja
arvioida. Nyt työntekijät vastaavat
toimialakohtaisten tunnuslukujen
toimittamisesta omalle taustaorganisaatiolleen, ja tieto siiloutuu.
Nuoren kannalta mielekästä on, jos
hänen ei tarvitse kertoa tilanteestaan aina uudelleen, vaan hänen
taustatietonsa, tavoitteensa ja tehdyt toimet on kirjattu ja saatavilla,
riippumatta siitä kenen työntekijän
kanssa hän asioi. Yksilöity asiakastieto auttaa työntekijöitä suunnittelemaan työtään ja tehostaa
monialaista yhteistyötä, sekä antaa
avaimet asiakasprofilointeihin,
palvelutarpeiden tunnistamiseen,
tehdyn työn ja työtapojen kuvaamiseen sekä prosessien tuloksellisuuden ja taloudellisuuden arvioimiseen. Helmikuussa 2017 Ohjaamo
Helsingissä otettiin käyttöön uusi
Enter-asiakastietojärjestelmä,
josta haetaan vastausta asiakaslähtöisyyteen, tiedonkulkuun,
dokumentointiin ja toiminnan
arviointiin. Järjestelmää on syksyn
2016 aikana kehitetty Ohjaamon
ja Helsingin kaupungin nuorten
työllisyyspalveluiden yhteiseen
käyttöön hanketoiminnan monialaisuus kuitenkin laaja-alaisesti huomioiden. Enter-tietojärjestelmän
kehittämistyössä on huomioitu
myös valtakunnalliset suositukset

Ohjaamoissa kerättävästä seurantatiedosta.

ntion kokonaisvaikutukset olisivat
kiistatta todennettavissa, ei ole
kuitenkaan mahdollista päästä.
Nuorten taustat ja aikaisemmat palvelukokemukset ovat moninaiset,
eivätkä persoonan vaikutukset ja
erilaisten pääomien ja resurssien
kirjo ole tavoitettavissa. Kliinistä
vertailuasetelmaa ei ole mahdollista rakentaa.

Yhtenäisen tietojärjestelmän puuttuminen ja kirjaamiskäytäntöjen
vaihtelevuus on saattanut valtakunnalliset Ohjaamoiden seurantatiedot ja tunnusluvut erismitalliseen
asemaan, ja vaikeuttanut
olennaisesti tulosten luotettavaa dokumentointia ja tulkintaa.
Ohjaamo HelsinOhjaamoihin
Valtakunnallisesti
gissä vaikuttavuukohdistuu suuria
Ohjaamot rakenden mittaamisen
odotuksia
palvelujen
tuvati eri tavoin
funktiot liittyvät
ja erilaisin palveoman toiminnan
vaikuttavuuteen ja
lusisällöin sekä
legitimoimiseen
kustannustehokkuutoimintamallein.
ja kehittämiteen liittyen.
Eri Ohjaamoiden
seen. Evidenssiä
käyttämiä tunnuslutekemillemme
kuja ei pitäisikään yrittää
valinnoille olemme hanksummata tai vertailla keskenään,
kineet ennen kaikkea jatkuvan
vaan avata kunkin Ohjaamon
strukturoidun asiakaspalautteen
tunnusluvut sisällöittäin, ja esitellä
sekä asiantuntijatiedon dokumenniitä yhdessä Ohjaamon toimintatoinnin avulla. Ohjaamon uuden
mallin ja palvelutarjonnan kanssa.
asiakastietojärjestelmän käyttöön
ottamisen myötä myös kvantitatiiKehittämishankkeina ja uutta
visille selvityksille avautuu hyvät
palvelukonseptia luovina Ohjaamot
mahdollisuudet. Potentiaalisia
ovat monilla tavoin kiinnostavia
aiheita ovat muun muassa nuorten
myös tutkimuksen ja arvioinnin
siirtymät sekä palvelujen vastaanäkökulmasta katsottuna. Ohjaavuus palvelutarpeisiin.
mo on tutkimuksellinen aarreaitta
nuorten elämäntilanteisiin ja siirtyHyvinvoinnin lisääntymisen mitmiin liittyen, sekä palvelukonseptin
taaminen on haaste, jota juuri
ja monialaisen työn tarkasteluun.
nyt ratkotaan monilla tahoilla.
Helsingissä nuorten kokemustietoa
Kohtaamo-hankkeen tuella pääon kerätty haastattelujen, tarinoikaupunkiseudun Ohjaamoiden on
den ja työpajojen avulla, lisäksi
mahdollista keväällä 2017 saada
Ohjaamo toimii mahdollistajana
asiantuntijatukea Ohjaamotyön tauseille opinnäytteille ja muille tutloudellisten vaikutusten arviointiin.
kimushankkeille.
Tavoitteena on löytää tapoja todentaa muun muassa palveluketjujen
Ohjaamoihin kohdistuu suuria odonopeutumiseen liittyvä oletus, jostuksia palvelujen vaikuttavuuteen
ta tällä hetkellä käytännön tasolla
ja kustannustehokkuuteen liittyen.
kertovat sekä nuorten kokemukset
Yksiselitteiseen vaikuttavuuden
että henkilöstön asiantuntija-arviot.
arviointiin, jossa Ohjaamo-interve-
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Melkein kympin
suoritus
Ohjaamo Helsingissä pyydetään
nuorilta säännöllistä ja systemaattista asiakaspalautetta. Lisäksi
palautetta saadaan esimerkiksi
haastattelemalla nuoria, työpajojen avulla ja olemalla aktiivisesti
kumppanina erilaisissa tutkimusja kehittämishankkeissa. Osana
palvelumuotoilua on kokeiltu myös
tekstiviesti- ja whatsapp -palautteiden keräämistä tutkien samalla
palvelukokemuksen ja palautteen
keräämisen ajankohtien välisen
yhteyden vaikutusta. Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on osa
Ohjaamon palvelujen vaikuttavuusmittausta, mutta se on myös
tärkeä lähtökohta palvelujen
kehittämiselle.

den saamien arvosanojen keskihenkilöstön kyvystä kohdata
arvo oli 9,4 (N=654). NPS-indeksi
nuoria sekä työn sisällöllisestä
oli erittäin korkea 80 (N=641).
osaamisesta: monimutkaisissakin
NPS-indeksi on varsin yleisesti
tilanteissa Ohjaamossa käynti
käytetty palvelujen laadun
auttaa jäsentämään nuoosoitin. Toimialasta riipren tulevaisuuden
pumatta NPS-indeksiä
suunnitelmia ja luo
Työntekijöille
50 pidetään yleisesti
uskoa siihen, että
annetun palauterinomaisena tulokasiat järjestyvät. Pasena, ja indeksiluvun
lautteen perusteella
teen keskiarvo *
20 ylitystäkin hyvänä.
nuoret kokevat
Suositteluarvosanan
myös suhteellisen
10 tai 9 antaneiden
hyvin voivansa
nuorten osuus oli 84
osallistua Ohjaamon
prosenttia vastaajista (N=641).
toimintaan ja olla mukaVuoden 2016 puolella kysytylle
na sen kehittämisessä.
“Sain tarvitsemaani tietoa ja tukea”
-väitteelle annettu arvosana oli 9,3
Palautteen keräämisen ohessa
(N=106).
nuorelta kysytään hänen aiemmasta asioinnistaan Ohjaamossa.
Neuvontapisteessä nuoret voivat
Ohjaamo Helsinki osallistuu Koh27.3.2017 tilanteessa 56 proantaa palautetta tablettitietokotaamo-hankkeen koordinoimaan
sentille vastaajista Ohjaamon
neen kautta sekä suomen
valtakunnalliseen Ohjaamoipalvelut olivat entuudestaan
että englannin kielellä.
den asiakaspalautteen
tuttuja, 44 prosenttia kävijöistä
Ohjausasiakkailta
mittaamiseen kahdesoli ensikertalaisia (N=642). OhjaaOhjaamo
palaute kerätään
ti vuodessa. Helsinmon tavoitteena, ja tunnistettuna
Helsingin
pääsääntöisesti
gin saaman palauthaasteena, on saattaa Ohjaamo
NPS-suosittelupaperilomakkeella,
teen keskiarvosana
yhä useamman nuoren tietoisuuindeksi *
jonka he asioinnin
on kouluarvosateen. Vuoden 2017 tavoitemittajälkeen palauttavat
na-asteikolla 9,4.
riksi on ohjausryhmässä asetettu
palautelaatikkoon.
Lomakekyselyyn
ensikertalaisten kävijöiden määrän
Nuoria pyydetään
vastanneet nuoret
lisääntyminen. Vertailuajankohasteikolla 0-10 antamaan
kokevat hyötyvänsä Ohtien välillä kuitenkin päinvastoin
arvosana häntä ohjanneelle
jaamon palveluista. Helsingin
niiden nuorten osuus, jotka ovat
työntekijälle sekä kertomaan
erityisiä vahvuuksia ovat nuoren
asioineet Ohjaamossa aiemminkin,
halukkuudestaan suositella Ohjaaajatusten ja toiveiden kuuntelemion ollut kasvussa. Tätä voi tulkita
moa kaverilleen (ns. NPS-mittaus).
nen sekä tiedon ja tuen antaminen
esimerkiksi siten, että positiivinen
27.3.2017 tilanteessa työntekijöinuoren tarpeisiin. Tämä kertoo
kokemus sitouttaa nuoren pal-

veluun ja kasvattaa luottamusta
Ohjaamoa kohtaan, tai siten, että
nuoren asioiden hoitaminen vaatii
tiivistä tukea, jota Ohjaamosta
haetaan.

9,4
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Uusien helsinkiläisnuorten saaminen Ohjaamon asiakkaaksi vaatii
onnistumista sekä viestinnässä ja
Ohjaamo-brändin kirkastamisessa
että sidosryhmä- ja kumppanuusyhteistyössä. 27.3.2017 tilanteessa
47 prosenttia neuvontapisteessä
palautetta antaneista nuorista
(N=633) oli saanut tiedon Ohjaamosta jonkin toisen palvelun
työntekijältä. Kavereilta tai sisarukselta tiedon oli saanut miltei
neljäsosa, läheiseltä aikuiselta 14
prosenttia. Internetin tai sosiaalisen median kautta Ohjaamoon
oli löytänyt tiensä joka kymmenes
nuori, ja mainoksen avulla vain
6 prosenttia. Ohjaamolla onkin
myös kävijätilastojen valossa yhä
tehtävää mainonnan ja markkinoinnin saralla. Toisaalta nuorten
haastattelujen kautta on selvinnyt
se, ettei mainonta yksin riitä, vaan
Ohjaamoon tuleminen edellyttää varsin usein henkilökohtaista
suosittelua, mieluiten kaverilta
tai joltakulta muulta omakohtaista käyttäjäkokemusta omaavalta
henkilöltä.
* Lähde: Ohjaamo Helsingin
asiakastyytyväisyysmittaus 2016 ja 2017
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Sidosryhmien
näkemykset
SIDOSRYHMÄKYSELYYN VASTANNEET TOIMIALOITTAIN

työllisyys ja yrittäminen

Ohjaamossa on riittävästi asiantuntemusta
erilaisiin nuorten elämäntilanteisiin
Ohjaamo on tehostanut nuorten
hyvinvoinnin tukemista alueella

opetus ja koulutus

4

Ohjaamo on tehostanut nuorten
ura- ja koulutusohjausta alueella

5

nuorisoala

4

4

sosiaali- ja terveysala

3

kirjasto- , kulttuuri- ja liikunta-ala

1
1
1
1

kotouttaminen ja maahanmuuttajatyö
KELA
muu

Ohjaamon rooli alueen
palveluissa on selkeä

15

1
3

5

Ohjaamo on saattanut yhteen nuoria
työnhakijoita sekä työnantajia ja yrityksiä

5

2 1

11

3

5

15

5

4
10

10

1

7

9

11
0

2 1
5

9

6

Ohjaamossa arvostetaan kaikkien
yhteistyötahojen asiantuntemusta

2

7

11

1

1

8

7

Ohjaamo täydentää alueen
nuorten palveluja

4

13

Ohjaamoissa kehittyy uudenlaista
yhteistyöosaamista

alue- tai valtionhallinto
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OHJAAMON TEHTÄVÄT JA YHTEISTYÖ

8

15

111
20

kpl

täysin samaa mieltä

ei samaa eikä eri mieltä

jokseenkin samaa mieltä

jokseenkin eri mieltä

täysin eri mieltä

25

Lähde: Ohjaamo Helsingin sidosryhmäkysely 2016

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet
henkilöt kokivat tuntevansa Ohjaamo Helsingin toiminnan hyvin
tai melko hyvin, mutta vastausten
perusteella on havaittavissa, että
joukossa oli myös epätietoisia tai
heikkojen tietojen valossa vastanneita henkilöitä. Tämä kertoo
Ohjaamoiden yleisestä haasteesta
tulla tunnetuksi, ja toisaalta siitä,
että usein yhdessä tekeminen tapahtuu käytännön työn tekemisen
kautta, ei välttämättä johtotason
tiedon tasolla.

ja tuloksena syntyy uudenlaista
yhteistyöosaamista. Kriittisimmin
vastaajat suhtautuvat Ohjaamon
rooliin nuorten palveluissa, sillä sitä
ei koeta kovin selkeäksi tai tietoa
asiasta ei ole riittävästi. Vastaajat
ovat kuitenkin vahvasti sitä mieltä,
että Ohjaamo täydentää alueen
nuorten palveluja.

kpl

Lähde: Ohjaamo Helsingin sidosryhmäkysely 2016

Syksyllä 2016 toteutettiin valtakunnallinen Ohjaamoiden sidosryhmäkysely, johon Ohjaamo Helsingin
osalta vastasi 28 henkilöä. Vastaajajoukko koostui ohjausryhmän jäsenistä, esimiehistä, eri viranomaistahoista sekä järjestöjen ja yritysten
edustajista.

Vastaajien mielestä Ohjaamossa on
riittävästi asiantuntemusta nuorten
erilaisiin elämäntilanteisiin liittyen.
Ohjaamo on myös onnistunut
ydintavoitteissaan: tehostamaan
työhön ja koulutukseen ohjaamista
sekä tukemaan nuorten hyvinvointia. Ohjaamo ei tee työtään
yksin, vaan myös kumppaneiden
asiantuntemusta arvostetaan,
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Ohjaamo Helsingin toiminnan
uskotaan vakiintuvan pysyväksi
osaksi alueen palveluja, ja asiaa pidetään myös tärkeänä. Lähes kaikki
vastaajat lupaavat omalta osaltaan
vaikuttaa Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen ja suuntaamiseen.

OHJAAMON TULEVAISUUS

Uskon, että Ohjaamosta tulee
pysyvä osa alueen palveluja

10

Pidän tärkeänä, että Ohjaamo-toiminta
vakiintuu alueella

11

2 1

9

2 1

12

Vaikutan omalta osaltani Ohjaamo-toiminnan
kehittämiseen ja suuntaamiseen

6

0

14

5

10

1 2 1

15

20

25
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ei samaa eikä eri mieltä

jokseenkin samaa mieltä

jokseenkin eri mieltä

täysin eri mieltä

Jussi Hellsten / Visit Helsinki

täysin samaa mieltä

Lähde: Ohjaamo Helsingin sidosryhmäkysely 2016
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Vaikuttava Ohjaamo kriittisiä havaintoja
ja ehdotuksia
Tässä luvussa kerromme Ohjaamo Helsingin toiminnan aikana esille tulleista merkittävimmistä ilmiöistä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyen. Olemme
tutkineet asiaa Ohjaamon oman asiakastyön laadullisen raportoinnin avulla. Kuvaamme
erilaisia elämäntilanteita, joissa nuori hyötyy Ohjaamon asiakkaana olemisesta, ja kerromme niistä hyvistä käytännöistä, työtavoista ja menetelmistä, joita Ohjaamo-mallin avulla
voidaan saavuttaa.
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Vaikuttava Ohjaamo

Menetelmällinen lähtökohta
asiakastyön laadullisessa raportoinnissa on ollut luottamus työntekijöiden ammatilliseen erityisosaamiseen ja nuorten kohtaamisessa
syntyneeseen kokemustietoon.
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Työn tuloksena syntyi yhteenveto
toimintamallin hyvistä käytännöistä
ja ratkaisuista, joita voidaan hyödyntää nuorten palvelujen arvioimisessa ja edelleen kehittämisessä.
Työn toteutumista tarkastellaan
eri muodoissa. Raportointi tuo
näkyväksi myös palvelujärjestelmässä olevia aukkoja, rakenteellisia
esteitä palveluihin pääsemisessä ja
niiden käyttämisessä sekä nuoren
tilanteen etenemistä hidastavia tai
estäviä tekijöitä. Pyrkimys on tuoda
esille toimintatapoja, yhteistyön
malleja ja prosesseja, jotka lisäävät
vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä laajasti nuorille suunnatuissa
palveluissa.

Laadullisen tiedon avulla vastataan esimerkiksi seuraavanlaisiin
kysymyksiin:
- Minkälaisia asiakkaita Ohjaamo
Helsinki tavoittaa?
- Miten työntekijät kohtaavat heidät
työssään ja osana monialaista
työyhteisöä?
- Millaisia voimavaroja asiakkailla
on; entä toiminnan esteitä?
- Millaiset tekijät tukevat tai
heikentävät asiakkaan ongelman
ratkeamista ja millaisin palveluin
ongelmiin pitäisi vastata?
Vastaukset on analysoitu sketching
-menetelmää väljästi mukaillen.

Raportoinnin
lähtökohtana on
ollut luottamus
työntekijöiden
ammatilliseen erityisosaamiseen.

Ohjaamo Helsinki / Eetu Ahanen

Ohjaamo Helsingin asiakastyön
laadullinen raportointi pohjautuu
sosiaalityössä kehitettyyn sosiaalisen raportoinnin ideaan. Sen avulla
kerätään laadullista asiakastietoa
sekä tietoa asiakasprosesseista ja
palvelujärjestelmästä. Raportointi
perustuu työntekijöiden tekemään
arviointityöhön, jota ovat toteuttaneet kaikki asiakastyötä tekevät työntekijät. Työntekijät ovat
kirjanneet otoksena yhteensä 196
asiakaskuvausta sekä kymmeniä
nuorten tarinoita. Aineistossa on
mukana myös nuorten haastatteluista syntynyttä materiaalia ja asiakaspalautteita. Lisäksi hankkeen
sosiaalityöntekijät ovat tuottaneet
erillisen selonteon, mikä vastaa
sosiaalihuoltolain velvoitteeseen
rakenteellisesta sosiaalityöstä. Tätä
varten on analysoitu yhteensä 111
sosiaalityön asiakastapausta. Tarinoista ja asiakastapauksista nuorten tunnistetiedot on häivytetty.
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Mielenterveys

OHJAAMO HELSINGIN TERVEYDENHOITA JAN ASIAKASTAPAAMISET

kpl

Nuorten mielenterveysongelmat ja
niihin liittyvät tuen tarpeet näkyvät
voimakkaasti kaikkien Ohjaamo
Helsingin ammattilaisten työssä.
Erityisesti kaikkein vaikeimmissa
asiakastilanteissa konsultatiivisessa
roolissa toimivat usein Ohjaamon
terveydenhoitaja tai sosiaalityöntekijät. Terveydenhoitajan työmuotona olevissa terveystarkastuksissa
tai -tapaamisissa korostuu hyvin
monisisältöinen nuoren tukeminen
terveyttä ja hyvinvointia lisäävään
toimintaan, mutta suurimpana yksittäisenä terveysongelmana näkyvät mielenterveyteen liittyvät asiat.
Ne ovat tapaamisen pääasiallisena
aiheena miltei viidesosassa terveydenhoitajan asiakastapaamisia.
Mielenterveyden häiriöistä tavallisimpia ovat eriasteinen ahdistuneisuus ja masennusoireilu. Tyypillistä
Ohjaamon asiakkaille on lisäksi
vuorokausirytmin epäsäännöllisyys,
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josta on voinut seurata unihäiriöitä
ja ravitsemustilan heikentymistä.
Ohjaamon sosiaalityöntekijöiden
luona käyvistä asiakkaista noin 40
prosentilla on mielenterveyteen
liittyviä haasteita. Hoitokontakti
terveyspuolelle puuttuu silti heistä
noin puolelta.
Masennus- ja ahdistusoireet
vaikuttavat arjen sujumiseen sekä
tulevaisuuden suunnitteluun. Kun
arjen asiat jäävät hoitamatta, vaikeuksien kierre on vaarassa syntyä
ja syventyä. Ohjaamo Helsingissä
mielenterveys ja jaksaminen ovat
useimmin mainitut syyt koulutuksen keskeytymiselle. Jaksamisen
hiipumiseen ei osata tai uskalleta
hakea apua, tai sitä ei yrityksistä
huolimatta saada. Koulun keskeytymisen jälkeen koulun terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin
palvelut eivät enää ole nuoren
käytettävissä, vaan asiointi siirtyy
peruspalveluihin, joissa asioiminen
nuoren tulee itse hallita.
Ohjaamon asiakkaina on myös joukko kotiin jopa useammaksi vuodeksi jääneitä nuoria. Syyt kotiin hautautumiselle voivat olla moninaisia:
vanhempien etäisyys esimerkiksi
ulkomaille muuttamisen vuoksi,
peliriippuvuus, läheisverkoston
vähäisyys ja mielenterveyden
haasteet, useimmiten kaikki nämä
yhdessä. Näiden nuorten matka

työ- tai koulutusmarkkinoille vaatii
monien arjen ongelmien ratkeamis-

peruutettu / hukka-aika
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terveystarkastus

87

mielenterveys

76

seurantakäynti

70

muu terveysasia

49

muu asia

27

päihteiden käyttö

12

ta ja pitkäkestoista tukea.
Mielenterveyteen liittyvä konsultaatiotarve ja verkoston tuottamien
ulkopuolisten palvelujen tarve nousee Ohjaamon työssä voimakkaasti
esiin. Ennaltaehkäiseville ja matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluille
olisi runsaasti enemmän kysyntää,
kuin mitä on tarjolla. Mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviin ongelmiin pitäisi saada tukea paljon nykyistä helpommin ja aikaisemmin.
Usean nuoren kohdalla psykiatrisen
palvelujärjestelmän piiriin pääseminen vaatii kohtuuttoman suuria
ponnisteluja. Asiakkaiden oireet
ovat usein diagnosoimattomia, ja
hoidon tai kuntoutuksen tarpeet
selvittämättä, vaikka ongelmat
voivat olla jo pitkäkestoisia.

Kriittisiä
havaintoja

!

Ennaltaehkäiseviä ja matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluja
on tarjolla aivan liian vähän. Nuoren
pitäisi nopeasti päästä puhumaan
ahdistuksesta, masennuksesta,
paniikin tunteista tai sosiaalisten
tilanteiden pelosta ennen kuin
tilanne pahenee. Terveyskeskusten
kesän sulkuaika näkyi edelliskesänä

uni

8

Lähde: Ohjaamo Helsingin asiakasseuranta 2015-2016

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä joka kymmenes helsinkiläinen
peruskoululainen ja lukiolainen
koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuuden tunnetta, ammatillisten
oppilaitosten opiskelijoista jopa
15 prosenttia. Nuoret murehtivat
erilaisia asioita, kuten oma terveys,
ihmissuhteet tai taloudellinen tilanne. Depressiolääkkeistä korvausta
vuonna 2015 sai 6,2 prosenttia
18 - 24 -vuotiaista helsinkiläisistä
(Sotkanet).
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Ohjaamossa, kun nuoret tulivat hakemaan tukea peruspalvelun ollessa
kiinni.

! Joillakin nuorilla voimassa oleva
hoitokontakti psykiatriseen palveluun voi tarkoittaa sairaanhoitajan
soittoa säännöllisesti tai lääkityksen
uusimista, mikä ei tarkoituksenmukaisesti tue asiakasta. Psykiatrinen
avohoito ei myöskään aina kohtaa
nuoren tarpeen kanssa. Jotta asiakkaan tilannetta ja vointia voitaisiin
tukea monipuolisesti, vaatisi se yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä
eri palveluiden välillä.

!

Mielenterveyspalveluihin pääseminen edellyttää kykyä hakea apua
ja toimia lääkärin vastaanotolla. Ohjaamon asiakasnuoret ovat tuoneet
esiin kuulluksi tulemattomuuden
kokemuksiaan terveyspalveluissa.
Monilla nuorilla on vaikeuksia kuvata
omaa vointiaan ja joskus nuoren palveluntarve ohitetaan tämän vuoksi,
ja nuoren ajatellaan olevan ”liian
hyväkuntoinen”. Myös diagnoosin
saaminen on korkean kynnyksen
takana, vaikka se olisi hoitoon tai
kuntoutukseen pääsyn edellytys.
Tutkimuksiin (esim. ADHD/ADD)
pääsy on nuorille vaikeaa, vaikka
oireilu esimerkiksi oppimisvaikeuksina olisikin selkeää. Tutkimukset
myös maksavat, ja toisinaan pienikin
kustannus voi olla nuorelle liikaa.

!

Mielenterveyteen edelleen liittyvä
stigman pelko estää nuorta kertomasta tilanteestaan, ja toisaalta
ammattilaisia ottamasta puheeksi ja
tunnistamasta oireita. Näin on siitä
huolimatta, että ongelmat ovat yleisiä ja varhainen puuttuminen olisi
tärkeää. Stigma vaikuttaa negatiivisesti nuoren asemaan myös työn tai
asunnon hakijana.
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Ohjaamo
ehdottaa

1. Asiakastyössä mielenterveyden
ongelmat tarkoittavat nuoren voimavarojen perinpohjaista kartoittamista ja vaativat erityistä sensitiivisyyttä, jotta vältetään taannuttavia
kokemuksia. Mielenterveyden
ongelmien hoitaminen ennen työhön tai koulutukseen siirtymistä, tai
yhtäaikaisesti työllistymistä tukevien
palvelujen kanssa, on välttämätöntä.
Nuoren työelämään tai koulutukseen siirtymisen polku voi olla pitkä.

2. Kaikkien monia palveluja tarvitsevien nuorten tilannetta tulee
ajatella palvelukokonaisuutena.
Ohjaamo Helsingissä ei ole tarjolla
mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisten palveluja, vaan psykiatrisia hoitokontakteja rakennetaan ja
ylläpidetään verkoston turvin. Ohjaamo toimii tahona, joka tekee tulkintaa nuoren tilanteesta laaja-alaisesti
ja jossa “lankoja” pidetään käsissä
myös koko verkostoa palvellen.

3. Ohjaamon terveydenhoitaja
“valmentaa” nuorta psykiatriseen
hoitoon hakeutumisessa. Nuoren
kanssa keskustellaan muun muassa
siitä, miten lääkärille voi vastaanotolla
puhua, jotta nuori saa ilmaistua oman
näkemyksensä tilanteestaan. Ohjaamon hyvä käytäntö on myös työntekijän, esimerkiksi terveydenhoitajan,
mukaan tuleminen lääkärin vastaanotolle. Työntekijä osaa kertoa nuoren
tilanteesta kokonaisvaltaisesti ja tuoda tilanteeseen oman ammatillisen
näkemyksensä. Asioista kertominen
toisen ihmisen kautta tai avulla auttaa
nuorta sanallistamaan kokemuksiaan
ja tutun ihmisen läsnäolo helpottaa

tilanteessa olemista.

4. Ohjaamo on ollut keskeinen
paikka monelle ensimmäistä kertaa
apua hakevalle nuorelle, esimerkiksi tilanteissa kun nuori on ottanut
ensimmäisen askeleen pois kotiin
eristäytymisestä. Nämä nuoret ovat
konkreettisen avun tarpeessa, ja oikea-aikainen ja kohdennettu tuki on
merkittävässä asemassa eteenpäin
pääsemisessä. Avun hakeminen
voi tuntua suurelta ponnistukselta,
joten ensiarvoista on nuoren kohtaaminen luottamusta rakentavalla
tavalla. Sosiaalisia tilanteita pelkääville nuorille tuki voidaan viedä nuoren luokse, turvalliseksi koettuun
ympäristöön.

5. Nuoria varten tarvitaan paikkoja, joissa voi matalalla kynnyksellä
harjoitella päivärytmiä, liikkumista ja
muiden seurassa olemista. Nykyisin
tämänkaltaiset toiminnat ovat pääsääntöisesti järjestöjen toiminnan
vastuulla. Pieniä työtehtäviä tulisi voida harjoitella jo ennen työkokeilua.

6. Vaikeistakin mielenterveyden
ongelmista huolimatta nuorella on
usein voimavaroja, joita tukemalla
on mahdollista päästä eteenpäin
kohti työtä tai koulutusta. Asianmukaisen terveyspalvelun saaminen
on tärkeää, mutta sen ohella on
monialaisen työn kautta mahdollista tukea nuoren elämäntilannetta
kokonaisuutena, myös työhön ja
koulutukseen liittyvät tavoitteet
huomioiden.

Jani 25 v.
1
2

Jani on 25-vuotias työtön ja asunnoton mies, jonka opinnot ovat aikanaan keskeytyneet. Hän ohjautuu Ohjaamon
sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan asiakkaaksi, jotka tapaavat Jania yhdessä useita kertoja. Mielenterveys
ja univaikeudet vaivaavat.

Janin mielenterveys heikentyy selkeästi asunnottomuuden
pitkittyessä. Hänet ohjataan terveysaseman lääkärille ja
psykiatriselle sairaanhoitajalle. Hoito käynnistyy, mutta
katkeaa pian.

3

Jani pääsee Ohjaamon sosiaalityöntekijän aloitteesta
haastatteluun tukiasunnon tarpeesta. Ohjaamon terveydenhoitaja menee haastatteluun mukaan tueksi. Jani
saa tuetun asunnon ja pääsee muuttamaan siihen.

4

Psykiatrinen hoitokontakti terveyspalveluihin uusitaan
ja nyt Jani sitoutuu siihen. Tuetun asumisen sairaanhoitaja osallistuu Janin tukemiseen ja Jani jatkaa myös
Ohjaamon sosiaalityöntekijän asiakkaana.

Tiina (Ohjaamon sosiaalityöntekijä) on ollut mulle
tosi tärkeä tuki!
palautetta nuorilta
93

Itsenäinen asuminen
ja toimeentulo
Nuorten asunnottomuus on kasvussa, mikä näkyy myös tilastollisessa tarkastelussa. Vuonna 2014
vailla vakinaista asuntoa oli 2 367
helsinkiläistä 18-29 -vuotiasta.
Vuoden aikana nuorten vuokra-asuntohakemuksia asunnottomuuden perusteella vastaanotettiin kaupungin vuokra-asuntoihin
miltei 16 300. Lisäksi osa tosiasiallisesti asunnottomista nuorista

jää tunnuslukujen ulkopuolelle,
sillä kavereiden ja tuttavien luona
majaileminen on yleistä.

asunnossa asuvia nuoria on miltei
joka kymmenes. Asumisen asioissa
auttavat myös muut Ohjaamon
työntekijät. Sosiaalityöntekijöiden
asiakkaista suurella osalla on asumiseen liittyviä haasteita, jotka ovat
kietoutuneet muihin ongelmiin. 18
prosenttia kaikista ohjausasiakkaista on tarvinnut tukea asumiseen
liittyvissä kysymyksissä (Ohjaamon
Helsingin asiakasotos 2016).

Ohjaamon asumisohjaaja on
tavannut 150 erityisesti asunnon
saamiseen tai asumiseen tukea
tarvinnutta nuorta. Heistä 40
prosenttia on ollut asunnottomia
tai tilapäismajoituksessa. Sekä häätöuhan alla olevia että liian kalliissa

Nykyinen
asuntotilanne
estää nuoria
itsenäistymästä.

Vuonna 2015
toimeentulotukea
sai yli 24 000 15
- 29-vuotiasta helsinkiläistä (Tilastokeskus), yhä suurempi määrä
ikäluokasta. Pitkittynyt turvautuminen työttömyysetuuksiin ja
toimeentulotukeen ovat merkittäviksi tunnistettuja syrjäytymisen

25-29-VUOTIAIDEN ASUNNOTTOMUUS

riskitekijöitä myös
nuorten keskuudessa. Taloudelliset
vaikeudet ja työttömyys puolestaan ovat
voimakkaasti yhteydessä
asunnottomuuteen: Ohjaamo
Helsingin asumisohjaajan tapaamista asiakkaista 30 prosenttia saa
toimeentulotukea, ja vajaa viides-

osa elää työttömyysturvan varassa.
Joka kymmenes nuori on vailla
tuloja. Taloudelliset vaikeudet koskettavat keskeisesti lähes kaikkien
Ohjaamon sosiaalityön asiakkaiden
tilannetta. Kaikista ohjausasiakkaista toimeentuloon ja talouteen
liittyviä asioita on selvitelty yli neljäsosan kanssa (Ohjaamo Helsingin
asiakasotos 2016).

TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN OSUUS IKÄLUOKASTA
%
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Toni 19 v.
1

”Lopetin ammattikoulun kesken,
kun ei siellä tullut käytyä. Kun opinnot keskeytyivät, myös opintotuki
loppui.

ASUNNON SAAMISTA VAIKEUTTAVAT TEKIJÄT

ei ole ansiotuloja
sosiaalitoimen asiakas

2

Tulin Ohjaamoon, kun mulla ei ollut
yhtään rahaa enkä oikein tiennyt
mitä pitäis tehdä. Vuokra jäi maksamatta kun rahat oli loppu.

vieraskielinen nimi
luottotietomerkintä
akuutti mielenterveysongelma
häätö taustalla

4
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Ohjaamon työntekijän kanssa
laskettiin, että kämpän vuokra on
tosi korkea ja laitettiin hakemukset
halvempiin asuntoihin.”

akuutti päihdeongelma
on ollut vankilassa
0
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Ohjaamo Helsingin asiakasseuranta 2016-2017

3

Ohjaamossa sain apua oikeiden tukien hakemiseen. Sain myös järjestettyä asiat niin, että sain vuokran
maksettua. Pelkäsin jo että menetän kämpänkin.
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Ohjaamo
ehdottaa

Kriittisiä
havaintoja

! Pääkaupunkiseudun asuntojen
kalleus ja pienten asuntojen puute
vaikeuttavat nuorten asuntojen
saamista. Nykyinen asuntotilanne estää nuoria itsenäistymästä
lapsuudenkodista, tai hankaloittaa
pääkaupunkiseudulle muuttamista
esimerkiksi opiskelujen vuoksi.
Usein pienituloisina nuoret ovat
altavastaajina kilpaillessaan vuokra-asuntomarkkinoilla. Ylihintaiset
asunnot voivat aiheuttaa velkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjä,
mutta vaikeuttaa myös jokapäiväistä elämää, kun valtaosa nuoren
tuloista kuluu asumiseen. Tämä
johtaa köyhyysloukkuun ja näköalattomuuteen esimerkiksi työelämään ja koulutukseen hakeutumisen suhteen.

! Asunnottomuus on yleistä
Suomeen muuttaneiden henkilöiden ja perheiden keskuudessa. Ohjaamon asumisohjaajan
tapaamista asiakkaista lähes 40
prosenttia on äidinkieleltään muun
kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.
Lisäksi Kurvi-projektin työntekijät
auttavat Ohjaamossa omia maahanmuuttajataustaisia asiakkaitaan myös asuntoasioissa. Vailla
tietoa asunnosta ja asuinpaikasta
oleminen estää kotoutumista ja
kiinnittymistä koulutukseen tai
työelämään.
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! Asunnottomuus on myös

! Ohjaamon asiakkaiden tarve

voimakkaasti stigmatisoiva asia.
Esimerkiksi sosiaalietuuksien saaminen voi aiheuttaa vuokranantajassa epäluuloja nuorta tuensaajaa
kohtaan. Ohjaamon asiakkaiden
mukaan tulottomuus tai luottotietomerkintä, sosiaaliset ongelmat
tai jopa vieraskielinen nimi voivat
olla esteitä asunnon saamiselle.

itsenäistymisen moninaiseen tukemiseen tulee vahvasti esille. Osa
tarvitsee kevyttä tukea asunnon
etsintään ja muuttoon liittyvien
asioiden hoitamiseen, toiset tarvitsevat pitkää ja intensiivistä tukea
asioiden järjestelyyn. Nuorten
tarpeet liittyvät myös omien asioiden hoitamiseen, kuten laskujen
maksuun ja talousasioihin, virastoissa asioimiseen, kodinhoitoon
tai muihin itsenäisen asumisen
taitoihin. Osa nuorista saa tuen
esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollosta, mutta on suuri joukko
nuoria, jotka jäävät ilman sekä
läheisverkoston että palvelujärjestelmän tukea. Nykymuotoisesta
palvelujärjestelmästä ei myöskään
löydy palvelua, joka voisi vastata
kaikkein intensiivisimmin tukea
tarvitsevien nuorten tarpeisiin.

! Asumiseen liittyviin tukiin
turvautuminen asettaa nuoren
tilanteeseen, jossa hänen pitäisi
osata selvittää tukioikeuksiin ja niiden hakemiseen liittyviä ehtoja ja
käytäntöjä. Ehdot voivat olla monimutkaisia ja muuttuvia, ja toisaalta
alttiita nuoren muussa elämässä
tapahtuville muutoksille. Tukitoimenpiteet voivat osaltaan myös
hankaloittaa nuoren asunnonhakijan tilannetta. Toisinaan nuori
ei voi vastaanottaa tarjolla olevaa
asuntoa, koska sen vuokra ylittää
KELA:n myöntämään vuokratukeen
liittyvän kohtuuvuokran rajan.

1.

Helsinkiin tarvitaan oma hätämajoitus- tai palvelukeskus nuorille. Nykyisin tarjolla olevat palvelut
ovat mitoitukseltaan liian pienet, ja
nuorille soveltuisi paremmin ympäristö, jossa päihde- ja mielenterveysongelmat eivät korostu.

2.

Kohtuuhintaisia asuntoja ei ole
tarpeeksi saatavilla, minkä vuoksi
yleishyödyllistä rakentamista tarvitaan nykyistä enemmän.

3.

Asumisen tuen rinnalle tarvitaan kevyemmällä mallilla toimiva
taho, joka tarjoaa hajasijoitettua
asuntokantaa nuorten asuttamiseen. Nuorten itsenäistä asumista
tulisi tukea myös kevyellä, kotiin
vietävällä tuella. Aina ei tarvita
päihde- ja mielenterveysongelmiin
perustuvia raskaita tukitoimenpiteitä tai valvontaa. Isot tuetun asumisen yksiköt eivät palvele nuoria,
joilla tuen tarve liittyy ensisijaisesti
itsenäistymiseen.

4.

Asumiseen liittyvien tuen
tarpeiden perusteena ei tulisi pitää
yksinomaan mielenterveys- tai
päihdeongelmia, vaan henkilön
asemaa asuntomarkkinoilla ja keinoja ja kykyjä selviytyä asumiseen
liittyvissä asioissa. Asuntomarkkinakilpailussa juuri nuoret ovat monin
tavoin syrjinnän kohteena.

5. Nuoren ohjaamisessa tarvitaan
työntekijän taitoa ”tulkata” byrokratian kieltä ja käytäntöjä kärsivällisesti ja selkokielisesti. Ohjaamossa
on todettu, että tuloksellista on
tukea nuoren asioiden hoitamisen
kykyjä: yhden asian onnistunut
itsenäinen selvitteleminen antaa
taitoja ja valmiuksia tarttua myös
muihin vaikeuksiin.

6.

Ohjaamon hyvä käytäntö on
pohtia asumista nuoren elämäntilanteen kokonaisuus huomioon
ottaen. Asuntohakemusten täyttämisen ja nuoren maksukyvyn
selvittämisen lisäksi asumiseen
liittyy ajanhallinta esimerkiksi
työ- tai koulumatkojen kulkemisen
kannalta tai itsenäisen asumisen
taidoissa valmentaminen. Näitä
taitoja Ohjaamo Helsingissä on
harjoiteltu esimerkiksi Atte kokkaa
ja Atte itsenäistyy -ryhmissä.

! Vaikea asuntotilanne näkyy myös
työttömyytenä: ilman asuntoa on
todella vaikea saada työtä tai ylläpitää työelämän vaatimaa päivärytmiä ja omia voimavaroja. Poste
restante -osoite työhakemuksessa
estää työpaikan saamisen lähes
varmasti.
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Työ

20 - 29 -VUOTIAIDEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ HELSINGISSÄ 2011 - 2015
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Tilastokeskuksen vuoden 2015
ennakkotiedon mukaan 20 - 29
-vuotiaiden helsinkiläisten työttömien määrä oli 8 233 henkilöä, eli
10,4 prosenttia koko ikäluokasta.
Vuonna 2014 koulutuksen ja työn
ulkopuolella oli 8 932 helsinkiläistä 16-29 -vuotiasta nuorta, eli
6,8 prosenttia ikäluokasta. Erityisessä vaarassa syrjään jäämiselle
ovat maahanmuuttajataustaiset
nuoret. Muuta kuin suomea tai
ruotsia äidinkielenään puhuvia
nuoria koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella oli 4 704, eli 22,9
prosenttia ikäryhmästä. Miesten
tilanne näyttäytyy selvästi naisten
tilannetta synkempänä.
Viimeisimpien tietojen mukaan
nuorten työttömyys Helsingissä on
taittumassa. Helmikuussa 2017 nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä helsinkiläisiä oli 3 159, ja 25 - 29-vuotiaita
4 535. Verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan on alle
100

5 000

25-vuotiaiden työttömyys vähentynyt 16 prosenttia, ja 25 - 29-vuotiaidenkin yhdeksän prosenttia.

ja työnhaku koetaan neutraalina ja
ratkaisukeskeisenä tapana siirtyä
uuteen palveluun.

Ohjaamo Helsingissä asioi paljon
nuoria, joille riittää kevyt tuki ja
neuvonta työnhakuun liittyen.
Näiden nuorten toimintakyky on
hyvä, mutta työn saamista hidastavat heikko tietämys työelämästä ja
työn hakemisesta. Palvelua saatetaan kuitenkin käyttää useita kertoja, ja palata takaisin eri siirtymävaiheissa. Sopivan työn etsiminen
itsenäisesti on vaikeaa, samoin
hakemuksen kirjoittaminen ja itsensä markkinoiminen työnantajalle. Usein suoritettuna on vähintään
ammatillinen perustutkinto, mutta
työkokemusta ei ole kertynyt ehkä
lainkaan. Mahdollisuuksista tehdä
töitä opintojen ohessa kysellään
paljon, sillä niukka opintotuki ei
riitä pääkaupunkiseudun kalliisiin
elinkustannuksiin.

Jos nuoren elämäntilanteessa on
monia solmuja, ei työn hakeminen
kuitenkaan ole helppoa, saati nuoren mielestä tärkeintä. Useimmiten
nuoren elämänhallintaa vaikeuttaa
yksi tai useampi seuraavista riskitekijöistä: päihdeongelma, asunnottomuus, velka ja luottotietojen
menetys, mielenterveysongelmat,
koulun keskeyttäminen tai näköalattomuus ja epätietoisuus tulevaisuudesta. Kaverit, puoliso tai perhe
ovat saattaneet vaikuttaa vahvasti
ongelmien syntymiseen, ja siihen
että ne jatkuvat ja pahenevat. Pitkäjänteinen sitoutuminen asioiden
muuttamiseen voi olla haastavaa,
ja nuori saattaa haluta nopeita ratkaisuja. Näiden tekijöiden seurauksena palveluun sitoutuminen ei
tapahdu helposti, ja nuori saattaa
“kadota” Ohjaamosta pitkäksikin
aikaa, jopa kokonaan.

2 000

Tällaisessa tilanteessa “pelkkä”
työllistymiseen keskittyvä palvelu
ei vastaa nuoren tarpeita, vaan
Ohjaamon monialaisuus on työssä
avainasemassa. Nuori saa usein monen Ohjaamon työntekijän tukea
rinnakkain, jotta asioita voitaisiin
ratkaista samanaikaisesti. Oikeanlainen nuoren kohtaaminen saa
korostuneen suuren merkityksen.
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Osa nuorista tarvitsee hyvin
intensiivistä tukea työllistymiseensä. Usein heitä ovat Ohjaamoon
muiden palveluiden kautta ohjatut
nuoret. Jälkihuollon, sosiaalitoimen, psykiatrisen hoitotahon, sovittelutoimen tai rikosseuraamuslaitoksen ohjaamana asiakkaaksi
nuoria ohjataan siinä vaiheessa,
kun työnhaun nähdään olevan heille ajankohtaista. Nuoren toivotaan
kiinnittyvän Ohjaamon palveluihin,
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Tuore Nuorisobarometri 2016 toteaa, etteivät nuorten tulevaisuuden toiveet ole vuosien saatossa
merkittävästi muuttuneet. Hyviä
ihmissuhteita ja työpaikkaa pidetään edelleen erittäin tärkeinä. Työ
herättää nuorissa kuitenkin myös
pelkoja: riittääkö tulevaisuudessa
työpaikkoja ja jaksavatko he yhä
vaativammaksi muuttuvassa työelämässä?
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Sitoutuminen yhteistyöhön on
paljon todennäköisempää, mikäli
nuori kohdataan empaattisesti ja
yksilönä ottaen koko elämäntilanne huomioon ja häntä kuullaan
aidosti ilman tuomitsemista. Jos
nuori “katoaa”, yritetään häneen
ottaa yhteyttä ja hänelle annetaan
mahdollisuus palata kasvojaan menettämättä. Rinnalla kulkeminen ja
psykososiaalinen tuki on tärkeää.
Joidenkin asiakasnuorten kanssa
työskentelyssä kyse on ensisijaisesti selvittelytyöstä, jolla tähdätään
oikeanlaisten palveluiden löytämiseen ja niiden piiriin pääsemiseen.
Kyseessä voi olla esimerkiksi ammattiin valmistunut nuori, joka on
saanut erityistä tukea koulutuksen
suorittamisessa eikä hänellä ole
työkokemusta. Nuoren tosiasialliset
työelämävalmiudet ovat heikot,
samoin itsenäinen pärjääminen
muilla elämänalueilla. Samalla halu
päästä oikeaan työelämään ja aikuisuuteen mukaan on kova. Nuorella
voi olla jokin valmiuksia heikentävä
sairaus tai vamma, josta on jo diagnoosi, mutta toisinaan tarvitaan
toimintakyvyn esteiden selvittelyä
ja nimeämistä. Prosessit ovat pitkiä,
jopa yli vuoden kestäviä ja lähes
aina monialaisia. Haasteellisinta on
asiakkaan osaamisen, valmiuksien
ja työelämän yhteensovittaminen.
Joidenkin asiakkaiden kohdalla
tärkeintä on yrittää löytää sopivia
palveluita Ohjaamon sijaan. Monella nuorella ei kuitenkaan ole ”riittävää” lääkärinlausuntoa päästäkseen
esimerkiksi vammaispalveluihin tai
tuetun työllistämisen palveluihin.
Ulkomaalaistausta ja kielelliset
vaikeudet saattavat vaikeuttaa
tilannetta entisestään. Ratkaisua ei
välttämättä löydy lainkaan.
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Markus
23 v.
Markus on 23-vuotias mies,
jonka taustaan kuuluvat ikävät
koulukokemukset ja vaativat,
suorituskeskeiset vanhemmat.
Niiden myötävaikutuksesta hän
on muuttunut äärettömän ujoksi.
Markus on opiskellut tutkinnon,
mutta ei ole varma, pystyykö
työntekoon. Myös oma seksuaalisuus mietityttää.
Ohjaamon neuvontapisteeseen
tullessaan Markus toteaa olevansa ”aivan pihalla”. Hän saa
Ohjaamosta oman työntekijän,
minkä lisäksi hän tapaa Ohjaamon terveydenhoitaja-seksuaalineuvojaa ja ammatinvalintapsykologia. Tavoitteena on uskaltaa
muuttaa arkirytmiä ja kokeilla
työelämää.

Daniel 21 v.
”Kävin syksyllä teidän kautta
Jungle Juice Barin rekryssä ja
onnisti, sain töitä. Nyt jo melkein puoli vuotta täällä töissä
on tehnyt hyvää.

Käynnin jälkeen olo oli heti
päättäväisempi, työnhakuvinkit ja tieto rekrytapahtumista
toivat tarkoituksenomaisuutta
työnhakuun.

Halusin erikseen kiittää teitä
hyvästä työstä, Ohjaamo
toimi juuri sellaisena matalan
kynnyksen jeesinä jota tuolloin
tarvitsin. "Syrjäytymisvaaraa"
tai muita erityisiä ongelmia
ei ollut, mutta 8 kuukauden
työttömyys alkoi jo painaa ja
MOLin loputon suo ei avannut
kiinnostavia mahdollisuuksia.

Tällainen matalan kynnyksen
apu on mielestäni juuri oikea
ratkaisu sellaiseen päättämättömyyteen ja ajelehtimiseen
jota työttömyys näköjään aiheuttaa. Koska en kuitenkaan
kokenut olevani millään tavoin
sosiaaliavun tarpeessa, TE-toimiston visiitit ja muu sellainen
eivät oikein napanneet. Toimeentulotuki virtasi ja kavereita riitti, mikäs siinä. Mutta näin
jälkikäteen huomaan kuinka

Vaelsin Ohjaamoon sisään
ja välittömästi otettiin koppi.

helppo siihen olisi ollut vain
jäädä olemaan eikä se olisi
tehnyt pidemmän päälle hyvää
psyykelle. Oli jatkuvasti vaikeampaa aloittaa mitään, sitä
ikäänkuin passivoitui. Töistä
sain kummaa lisäpuhtia hakea
uudestaan kouluunkin.
Kiitos teille, teette hyvää työtä.”

Markuksen oma työntekijä löytää
hänelle soveltuvan, koulutusta
vastaavan työpaikan, johon he
käyvät yhdessä tutustumassa.
Nyt Markus on ollut työssä puoli
vuotta.
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! Erityisesti työllistymisen ja
kouluttautumisen näkökulmasta
keskeisessä asemassa ovat TE-toimistot, joiden resurssit eivät ole
vastanneet kasvavan työttömyyden
aiheuttamiin palvelutarpeisiin.
Henkilökohtaisen palvelun toimintoja on vähennetty ja aikavälit,
jolloin nuoreen ollaan yhteydessä,
venyvät pitkiksi ja edesauttavat
nuoren passivoitumista. Asiakkaita ohjataan verkkopohjaiseen
asiointiin, joka ei kaikille nuorille
ole helppoa tai edes mahdollista.
Esimerkiksi heikko kielitaito tai
puuttuvat verkkopankkitunnukset
estävät TE-toimistojen sähköisissä
palveluissa asioimisen. Nuoret kuitenkin hoitaisivat asioitaan mielellään henkilökohtaisesti, ja mikäli
mahdollista tutun virkailijan luona.
Vuoden 2017 alusta TE-toimistoihin
kohdennettu lisäresurssi sekä hallituksen linjaus työnhakija-asiakkaan
haastattelusta kolmen kuukauden
välein antanevat kuitenkin myös
nuorille lisää mahdollisuuksia
henkilökohtaiseen ja säännölliseen
asiointiin.

! Nuorten työnhakutaidot ovat
puutteellisia. Kouluissa ei valmisteta työelämään ja työnhakuun riittävän hyvin, eivätkä kaikki vanhemmat pysty tukemaan nuortaan työn
hakemisessa ja työnhakutaitojen
kehittämisessä. Työn hakemisen
tavat ovat monimutkaistuneet ja
tulleet entistä vaativimmiksi. Erilaisiin järjestelmiin ja tukien saamisen
ehtoihin liittyvät ehdot ja käytännöt
vaihtelevat ja muuttuvat.

! Maahanmuuttajanuorille suomalaiset työmarkkinat ja työn
hakemisen tavat ovat erityisen
vieraita. Sähköinen työnhaku on
vaikeaa puutteellisen kielitaidon
vuoksi, mutta myös siksi, ettei
suomalaiseen yhteiskuntaan luodusta sähköisestä järjestelmästä
löydy sopivia vastausvaihtoehtoja,
joita nuori voisi valita esimerkiksi
koulutustaustaansa tai työkokemukseensa liittyen. Sähköisten
järjestelmien jäykkyys estää nuorta
kuvaamasta todellista tilannettaan,
ja pahimmassa tapauksessa estää
järjestelmän käyttämisen. Verkkopankkitunnusten puuttuminen on
monelle maahanmuuttajanuorelle
konkreettinen este esimerkiksi
töiden tai asunnon hakemiseen.

! Tietyiltä ammatillisen koulutuksen aloilta nuoret valmistuvat
työnhakijoiksi erityisen korkean
työttömyyden aloille. Koulutuksen
aloituspaikkojen määrää ei aina
suhteuteta riittävän nopeasti ja
tarkasti alan työmarkkinanäkymiin.
Nuorilla ei välttämättä ole realistista käsitystä sen alan työllistymismahdollisuuksista, johon he
hakeutuvat.

! Nuorille, joilla on oppimisvaikeus,
kehitysvamma tai jokin fyysinen
vamma, ja jotka jäävät koulutuksen
päättymisen jälkeen ilman tukea,
ei ole olemassa palveluita eikä
paikkaa työelämässä. Työelämän
vaatimukset ovat korkealla verrattuna asiakkaiden osaamiseen ja
toimintakykyyn. Vaikka nuori suorittaisi tutkinnon loppuun saakka,
eväät työelämässä pärjäämiseen
eivät ole riittäviä. Mikäli nuori
saa työpaikan, hän useimmiten

tarvitsee pitkäkestoista ja jämerää
tukea omalta valmentajaltaan, eikä
pelkkä alkuvaiheen tukeminen riitä.
Tällaista palvelua ei tällä hetkellä
ole olemassa.

! Työelämään kiinni päässeet
nuoret tarvitsevat palkan lisäksi
yhteiskunnan tukia tullakseen toimeen. Työelämä ei useinkaan tarjoa
kokopäiväistä ja säännöllistä työtä
nuorelle, ja moni pysyykin työttömyystilastoissa, vaikka käy työssä.
Nuoret haluavat kokoaikaista työtä,
mutta tarjolla on usein keikkatyötä
ja “nollatuntisopimuksia”. Työttömyysturvalain mukaan “nollatuntisopimus” tarkoittaa työssä olemista, vaikka tosiasiallisesti työtunteja
ei olisi kertynyt lainkaan. Myös
tällaisesta työsuhteesta irtisanoutumisesta seuraa yleensä työttömyysturvan katkaiseminen karenssiajaksi. Sovitellun työttömyysturvan
saaminen vaatii nuorelta tarkkuutta
ja osaamista tukeen liittyvän raportointivelvollisuuden suhteen.

! Työelämä ja työurat ovat entistä
pirstaleisempia ja projektimaisempia. Löyhästi organisaatioihin
sidoksissa olevan, liikkuvan ja
itsenäisen työvoiman osuus kasvaa
voimakkaasti. Vuokratyö, pätkätyö,
itsensä työllistäminen ja freelancerina toimiminen ovat yhä tavanomaisempia tapoja tehdä työtä.
Samalla kokonaisia ammattialoja ja
työntekijäryhmiä katoaa. Uudenlainen työ edellyttää työtä hakevalta
oman osaamisen tunnistamista ja
markkinoimista entistä monipuolisemmin ja itsevarmemmin. Näihin
haasteisiin on vastattava myös
ohjaustyössä, jossa valmennetaan
nuoria kohti työelämää.

Ohjaamo
ehdottaa

1. Työn hakemisen käytäntöjen
ja asiakirjojen laatimisen ohella
nuoret tarvitsevat laajemmin
tietoa ja ohjausta suhteessa
työelämään ja koulutusvalintoihin.
Ohjaamon opinto-ohjaajan ja ammatinvalintapsykologin palvelut
ovat suosittuja ja niitä käytetään
muiden palvelujen kanssa rinnakkain.

2. Työn hakeminen edellyttää
riittävien työnhakuvalmiuksien
lisäksi sitä, ettei nuoren elämäntilanteessa ole liikaa kuormittavia
asioita. Työn hakemiseen tulisi
aina etenkin pidemmissä asiakkuuksissa liittää nuoren elämäntilanten kokonaisvaltaisempi selvittely. Tällä varmistetaan se, että
nuoren siirtyminen työelämään on
oikea-aikaista ja hän saa positiivisia kokemuksia työelämästä ja
omasta osaamisestaan. Samalla
aikaansaadaan myös työnantajille
positiivisia mielikuvia nuorten
palkkaamisesta.

3.

Nuoret tarvitsevat lyhyempiä ja
pidempiä työtilaisuuksia, jotta he
pääsevät kiinni työelämään ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Nuoren
palkkaamiseen voi liittyä erityispiirteitä, joita työnantaja ei välttämättä
ole tiedostanut ja osannut ottaa
huomioon. Nuoren ammattiosaaminen voi olla vaillinaista, eikä hänellä
välttämättä ole kokemusta työelämässä toimimisesta. Vaatimukset
ja pelisäännöt vaativat opettelua.
Ohjaamolaisten yhtenä tehtävänä

onkin viedä tietoa työnantajille
nuorten työllistymisen haasteista.
Työnantaja voi osoittaa yhteiskuntavastuutaan suhtautumalla
ymmärtävästi työelämätaitoja vasta
harjoittelevaan nuoreen. Nuoren
työntekijän palkkaava työnantaja
ansaitsee myös tukea, mitä Ohjaamotyössä voivat antaa sekä yrityskoordinaattorit että nuoren oma
työntekijä. Työpaikalla tehtävää
valmennusta tulisi lisätä ja yrityskoordinaattorien työ vakiinnuttaa,
jotta nuorten onnistuneet siirtymät
avoimille työmarkkinoille varmistetaan ja piilossa olevat työmahdollisuudet hyödynnetään.

6.

Ohjaamossa on tunnistettu
tarpeita nuoren toimintakykyä
tukevaan toimintaan, mikä sijoittuisi työkokeilun ja kuntouttavan
työtoiminnan välimaastoon. Yksi
ratkaisu ovat työkokeilupaikat, joissa on vahva valmennuksellinen ote
ja oman työntekijän tuki tarjolla.
Osatyökykyisten työllistäminen
tulisi normalisoida.

4.

Kirjallisen tai sähköisen hakumenettelyn kautta nuoren voi olla
vaikea kertoa osaamisestaan ja
erottua hakijajoukosta. Pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden Työnantajatreffeillä nuoret pääsevät suoraan
työhaastatteluun ilman hakemuksen laatimista. Ohjaamon työntekijöiden kanssa haastattelutilanteeseen valmistaudutaan etukäteen.

5.

Palkkatukityön kriteerit ovat
liian tiukat ja joustamattomat,
sillä esimerkiksi hyvin vähäisin
tuntimäärin tehty keikkatyö voi
estää palkkatukityöoikeuden. Tuen
määrä on sidoksissa työttömyyden
kestoon, mikä vääristää kannustinta hakeutua työmarkkinoille
ennen kuin työttömyys pitkittyy.
Toisinaan tukipäätökset perustuvat
yksittäisen TE-toimiston virkailijan
harkintavaltaan. Toisaalta tämä lisää
esimerkiksi Ohjaamon työntekijän
mahdollisuuksia neuvotella nuoren
asiassa, toisaalta mahdollistaa ennakoimattoman päätöksenteon.

Olen saanut täällä apua
monenlaisiin haasteisiin
ja nyt olen aloittamassa jo
työkokeilua.
palautetta nuorilta
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Koulutus

OHJAUSASIAKKAAT KOULUTUSTAUSTAN MUKAAN

Tutkimusten mukaan pelkän peruskoulutaustan varassa oleminen
on suurin yksittäinen tekijä, joka
vaikuttaa nuoren syrjään jäämiseen. Koulutus on yhä edelleen
voimakkaasti yhteydessä työllisyyteen ja työllistymiseen, ja ilman
vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa työllistyminen on
erittäin vaikeaa. Vakaan ja yhtenäisen työuran luominen pelkän
peruskoulun pohjalta on lähes
mahdotonta. Siksi koulutuksen
takaaminen kaikille nuorille on yksi
merkittävimmistä toimista, joilla
nuorten hyvinvointia on
mahdollista pitkäkestoisesti tukea.

Ohjaamo Helsingin asiakasotokseen valikoituneista nuorista
hieman alle puolella on vain perusasteen tutkinto. Heistä joka neljäs
on jonkin oppilaitoksen kirjoilla,
ja siis suorittamassa tutkintoa,
65 prosenttia on kuitenkin työttömänä. Toimeentulotukea tästä
joukosta saa 42 prosenttia. Miehiä
joukossa on hieman naisia enemmän, ja otoksen keski-ikä nousee
22 vuoteen. (Ohjaamo Helsingin
asiakasotos 2016.) Saman suuntaiselta näyttää Ohjaamo Helsingin
ohjausasiakkaiden kokonaistarkastelu: 42 prosentilla
on vain perusasteen
koulutus. Samasta
asiakasryhmästä
Nuorten itsetunVuoden 2016
kuitenkin vain alle
toon
liittyvät
ongelTyössäkäyntitiviidesosa on 15 mat ovat yksi keslaston mukaan
19 -vuotiaita, mikä
18 - 29 -vuotiaita
myös kertoo pekeisistä opiskelun
helsinkiläisiä vailla
ruskoulun jälkeen
ja työllistymisen
tutkintoa ja opisvietetyistä väliesteistä.
kelupaikkaa olevia
vuosista ja oman
nuoria oli 19 567, eli 16,2
alan löytymisen ja
prosenttia ikäluokasta. Samasopiskelemaan pääsemisa tilastossa syrjäytymisvaarassa
sen vaikeuksista (Ohjaamo
oleviksi määritellään nuoret, jotka
Helsingin asiakasseuranta 2016).
ovat työttömiä tai työvoiman ulkopuolella ryhmässä muu, eikä heillä
Ammatinvalinta on iso, koko loptiedetysti ole perusasteen jälkeispuelämään vaikuttava päätös, joka
tä tutkintoa. Näitä nuoria Helsinajallisesti sattuu keskelle nuogissä on 7 236, kuuden prosentin
ruuden identiteettityötä. Nuoret
osuus ikäluokasta.
joutuvat tekemään päätöksen
koulutusvalinnastaan tilanteessa, jossa omien vahvuuksien ja
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kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen on vielä vaikeaa ja kesken.
Nuorella ei myöskään välttämättä
ole realistista käsitystä ammateista
ja niissä vaadittavista taidoista, tai
ylipäätään työelämän vaatimuksista ja työmarkkinoiden toiminnasta. Väärää tietoa on paljon.
Uravalintaa voivat motivoida myös
työelämän kannalta epäolennaiset
syyt, kuten kaverin kanssa samaan
koulutukseen hakeutuminen. Ohjaamossa oman alan löytämiseen
ja koulutusvalintoihin liittyviin
pohdintoihin apua tarvitsevat
nuoret näyttäytyvät hyvin laajana
ja epäyhtenäisenä joukkona koulupudokkaista tutkijakoulutuksen
suorittaneisiin.
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on yleistä. Taustalla voi
olla hyvin monisyisiä elämäntilanteita ja ongelmia koulussa, kotona
tai sosiaalisessa toimintaympäristössä. Koulussa viihtymättömyys ja
jatkuvat negatiiviset kokemukset
koulusta ja opiskelusta, usein
yhdistettynä oppimisvaikeuksiin,
näyttäytyvät ”kouluallergiana” eli
koulutusten keskeytymisenä tai alisuoriutumisena. Erään Ohjaamossa
asiakkaana olevan nuoren taustalla
on seitsemän kertaa keskeytyneet
lukio-opinnot, toinen on keskeyttänyt ammatilliset opintonsa viisi
kertaa ja kolmas yhden keskeyttämisen jälkeen päättänyt, että

opiskelu ei ole häntä varten, koska
laajat selvittämättömät oppimisen
ja keskittymisen vaikeudet toivat
liikaa haasteita opiskeluun.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna
2014 ammatillisia opintoja Helsingissä suorittavista opiskelijoista
12,6 prosenttia keskeytti opintonsa. Lukiossa keskeyttäneiden
osuus oli yli puolet pienempi.
Ammatilliset opintonsa kesken
jättäneistä 8 prosenttia ei jatkanut
missään muussa oppilaitoksessa. Ohjaamo Helsingin kaikista
ohjausasiakkaista koulutuksen on
keskeyttänyt vähintään kerran joka
kymmenes (Ohjaamo Helsingin
asiakasseuranta 2016), peruskoulutaustaisista nuorista puolet on
keskeyttänyt toisen asteen koulutuksen vähintään kerran (Ohjaamo
Helsingin asiakasotos 2016), joten
negatiiviset koulukokemukset
ovat varsin yleisiä myös Ohjaamon
asiakkaiden keskuudessa.

perusaste

42

toinen aste

39

2. aste kesk.

9

muu

4
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1

alempi korkea-aste
ylempi korkea-aste
perusaste kesk.

Lähde: Ohjaamo Helsingin asiakasseuranta 2016
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! Ohjaamossa tavataan usein
nuoria, joilla on heikot valmiudet
lukutaidossa ja matematiikassa
ja yleensäkin kyvyissä opiskella ja
omaksua tietoa. Perusopetuksen
tulisi voida antaa nykyistä paremmat jatko-opiskelumahdollisuudet
aivan kaikille, ja varmistaa nuoren
asianmukainen osaaminen ennen
koulun päättymistä.

! Ammatillisten koulutusten tutkintorakenteet ja tavoitteet ovat
pitkään olleet samat, vaikka opiskelijalla olisi yksilöllisiä tai erityisiä
oppimistarpeita. Käynnissä olevan
ammatillisen koulutuksen reformin
myötä koulutuspolkuja pyritään
rakentamaan nuoren tarpeiden ja
edellytysten mukaisesti joustaviksi
ja vastaamaan paremmin myös
työelämän tarpeita. Ammatillista
tutkintojärjestelmää kehitetään
osaamisperusteiseksi tunnistamalla henkilökohtaista osaamista,
mutta myös oppimiseen liittyviä
erityisiä tarpeita. Jotta joustavammat koulutusratkaisut tulisivat
nuoren koulutuspolussa todeksi,
edellyttää se riittävää palvelua
hakeutumisvaiheessa ja ohjausta
sekä oppilaitoksen sisällä että
ulkopuolisissa palveluissa, kuten
Ohjaamossa.Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen haasteena on
sekä riittävän opetusresurssin että
teoriaopetuksen turvaaminen.
Opettajien lisäksi työpaikoilla tulee olla riittävästi ammattitaitoisia
työpaikkaohjaajia, ja työssäoppimisen paikkoja pitää löytyä tarpeita
vastaavasti myös suosituimmille
ammattialoille.
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! Erilaisia tietoja, taitoja ja osaamista voi nuorelle kertyä työssä,
vapaaehtoistyössä, harrastuksissa ja vapaa-aikana. Osaamista
voidaan tunnistaa ja tunnustaa
sekä työelämässä että koulutusjärjestelmässä. Myös virallisen
koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitulla osaamispääomalla
tulisi olla merkitystä työelämään
hakeutumisessa, erityisesti matalasti koulutettujen tai heikossa
sosioekonomisessa asemassa olevien ryhmien kohdalla. Osaamista
ei saisi tarkastella yksinomaan
tutkintojärjestelmän näkökulmasta, sillä näin yksilön ja työelämän
kannalta keskeistä osaamista ja
potentiaalia voi merkittävissä
määrin jäädä tunnistamatta. Siksi
osaamisen tunnistaminen tulisi
koulutuspolitiikan ohella liittää
vahvasti myös työllisyyspolitiikkaan.

!

Monen Ohjaamon asiakkaan
opintoihin hakeutumista jarruttaa
opintojen matala taloudellinen
tukeminen ja erityisesti opintolainan nostamisen tarve opintojen
rahoittamiseen. Opintolainan
ottaminen koetaan kohtuuttomaksi vaatimukseksi esimerkiksi suhteessa toimeentulotuen
varassa elämiseen. Opintolainan
nostamista saatetaan edellyttää
jopa tutkintoon johtamattomissa valmentavissa koulutuksissa.
Taloudellinen tukijärjestelmä ei
myöskään tue opiskelujen suorittamista aikuislukiossa. Yhdeksi
vaihtoehdoksi muodostuu siten
työ- ja opiskelun yhteensovittaminen, mutta käytännössä tukea
muutenkin tarvitsevat nuoret
eivät selviydy yhtäaikaisesti sekä

työstä että opiskelusta.

! Koulutuksen suorittamisesta
huolimatta työpaikan saaminen
voi olla vaikeaa, erityisesti heikosti työllistävillä ammattialoilla. Alan
vaihtamista voi joutua miettimään
jo nuorena, vaikka esimerkiksi
terveydellisiä esteitä ammatissa
toimimiseen ei olisikaan. Nuori tarvitsisi ammatinvalinnan
ohjausta, mutta valmistumisensa
jälkeen on oppilaitoksen palveluiden ulkopuolella. Koulutuksen
keskeydyttyä nuori jää opinto- ja
muun jatko-ohjauksen ulkopuolelle, vaikka tarvitsisi erityisen paljon
tukea uuden suunnan löytämiseen.

tusvaihtoehtoja kielitaidottomille
nuorille on tarjolla vain vähän.

!

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelemaan ryhtyminen on iso ja kokonaisvaltainen
elämänmuutos, joka edellyttää
taloudellisten ja asumiseen liittyvien asioiden selvittämistä, mutta
asettaa nuoren uuden eteen myös
laajemmin esimerkiksi itsenäisen
asumisen, vastuullisen taloudenpidon ja vertaissuhteiden osalta.

!

Ensikertalaiskiintiöiden vuoksi
koulutuksen keskeyttäneiden
tai uudelleen kouluttautuvien
nuorten pääsy koulutuksiin vaikeutuu. Aikaisemmin aloitetut tai
suoritetut koulutukset tai hakuvaihtoehtojen järjestys saattavat
vaikuttaa pistekertymään tavoilla,
joista nuori ei useinkaan itse ole
tietoinen. Kiintiöt luovat paineita
välivuosien pitämiseen, jos toivottu koulutuspaikka ei avaudu, mikä
altistaa kouluttautumisen pitkittymiselle ja heikkoon asemaan
työmarkkinoilla.

!

Peruskoulupaikkoja ei ole
riittävästi, jotta maahanmuuttajataustaisten nuorten ja nuorten
aikuisten olisi mahdollista aukottomasti ja riittävän nopeasti päästä opiskelemaan. Peruskoulun
suorittaminen on suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä kuitenkin
edellytys jatko-opintoihin. Koulu-

Anne 19 v.
1

2
On todella hyvä,
että tällainen
paikka on, johon on
keskitetty kaikki
mahdollinen tuki/
ohjaaminen mm.
opiskeluja varten.

Thanx. It was amazing!

En osaa sanoa mitään parannettavaa, sillä olen saanut
juuri oikeanlaista apua sekä
vastauksia mieltäni askarruttaviin kysymyksiin.

3

4

”

Ohjaamon työntekijän kanssa
mietittiin kouluvaikeuksien syitä.
Mieli on ollut maassa jo jonkin
aikaa, eikä aamuisin ole huvittanut herätä. Kaikki asiat jotenkin
ahdisti ihan hirveesti.

Ohjaamon työntekijä auttoi
minua varaamaan lääkäriin ajan
ja lähti vielä mukaankin vastaanotolle.

Yhdessä saatiin kerrottua lääkärille tilanteestani ja sain ajan
psykiatriselle sairaanhoitajalle.

Ohjaamon kautta kiinnostuin
työharjoittelusta metallipajalla. Käytiin työntekijän kanssa
yhdessä tutustumassa ja aloitin
siellä työkokeilun.

”
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Ohjaamo
ehdottaa

1. Nuorten itsetuntoon ja -kun-

Linda 22 v.
Linda on 22–vuotias nuori nainen, joka on suorittanut painoviestinnän perustutkinnon pari vuotta sitten. Alalla aukeaa harvoin uusia työpaikkoja, ja työn löytäminen on ollut
vaikeaa.
Linda on tehnyt satunnaisesti keikkatöitä myyjänä, ja hakenut tuloksetta pari kertaa myös uudelleen opiskelemaan.
Lindan tavoittelemaan oppilaitokseen on paljon hakijoita,
ja aloituspaikkoja vähän.
Tulevaisuus on alkanut ahdistamaan ja pelottamaan Lindaa, ja hänestä tuntuu ettei hän löydä omaa paikkaansa.
Aika kuluu satunnaisten töiden lisäksi kotosalla, ystäviä on
vähän ja yksinäisyys on alkanut vaivaamaan. Mitä enemmän aikaa viettää kotona, sitä vaikeampaa sieltä on lähteä
ulos.
Ohjaamossa Linda on tavannut terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan, psykologin ja työelämävalmentajan.
Seuraavaksi hän aloittaa työkokeilun ja käy tutustumassa
häntä kiinnostavaan oppilaitokseen.
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nioitukseen liittyvät ongelmat
muodostavat yhden keskeisimmistä
opiskelun ja työllistymisen esteistä.
Nuoret tarvitsevat apua omien vahvuuksiensa ja taitojensa tunnistamiseen ja niistä kertomiseen opintoihin ja työhön hakiessaan. Koulussa
nämä asiat eivät tule välttämättä
esille riittävästi, eikä nuoren vanhemmalla aina ole mahdollisuutta
ja osaamista valmentaa nuorta. Ohjaamossa oman työntekijän kanssa
tämän kaltaisten asioiden harjoitteleminen voi tuntua luontevalta, sillä
se nivotaan kiinteästi esimerkiksi
työhön tai koulutukseen hakemisen
polkuun. Opintoihin ohjaaminen Ohjaamossa on kokonaisvaltainen uran
ja elämänsuunnittelun prosessi,
jossa nuori ennen kaikkea tutustuu
itseensä ja saa askelmerkkejä edetä
kohti tavoitteitaan.

2. Opinto-ohjausta ja konkreettista
tukea opintopolun miettimiseen
saavat Suomen koulujärjestelmässä
ainoastaan oppilaitoksissa kirjoilla
olevat. Nuoret kuitenkin kaipaavat
tukea alan valitsemiseen, tietoa eri
aloista ja vaihtoehdoista suorittaa
opintoja. Ohjaamossa kuka tahansa
nuori voi tavata opinto-ohjaajaa tai
ammatinvalintapsykologia, joiden
ammattitaitoa hyödyntäen on
mahdollista kartoittaa kiinnostuksen
kohteita ja lisätä tietoisuutta eri ammattialoista. Oppilaitoksiin ja työpaikoille voidaan käydä tutustumassa
yhdessä, ja Ohjaamon tapahtumissa
eri alojen ammattilaiset käyvät kertomassa oman alansa työstä. Nuoret
tarvitsevat myös aivan konkreettista

apua oikeiden koulutusohjelmien ja
tutkintojen löytämiseen sekä hakulomakkeen täyttämiseen. Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä
oppimisvaikeuksiin ja opiskelun
erityisjärjestelyihin liittyviä asioita.

3. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa Ohjaamossa nuorille joustavia
ja nopeita polkuja päästä koulutukseen. Oppilaitoskumppaneiden
kanssa opintoihin hakeutumiseen
luodaan väyliä ympäri vuoden, myös
yhteishakuajankohtien ulkopuolella.
Samaan aikaan alle 25-vuotiaita vailla
ammatillista koulutusta vailla olevia
nuoria kuitenkin koskee velvoite hakea vähintään kahteen opiskelupaikkaan nimenomaan syksyllä alkavaan
koulutukseen. Mikäli hakuvelvoitetta
edelleen ylläpidetään, sen tulisi
tunnistaa mahdollisuus hakeutua
koulutukseen ympäri vuoden.

4. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa tulisi mahdollistaa entistä
enemmän erilaisia oppimisympäristöjä ja pienryhmiä, joissa opiskelu tuetusti ja omaan tahtiin olisi
nykyistä paremmin mahdollista.
Nuoren osaamista tulisi tunnistaa ja
tunnustaa nykyistä systemaattisemmin, jolloin nuori voisi saada osasuorituksen opintoihinsa esimerkiksi
työkokeiluun osallistumalla. Työelämään tutustumisen mahdollisuuksia
pitäisi voida laajasti tarjota kaikille
nuorille aikuisille riippumatta hänen
statuksestaan.

5. Kouluallergisen nuoren suoraviivainen ohjaaminen koulutuspolulle ei ole tarkoituksenmukaista.
Silloin kun nuoren työ- ja opiskelukunto on rajoittunut, etsitään
hänelle sopivia vaihtoehtoja. Hyviä
kokemuksia on tuottanut uravaihtoehtojen ja oman oppimisen pohti-

miseen yhdistetty työkokeilu, jonka
avulla nuori saa positiivisia oppimiskokemuksia ja mahdollisuuden
tutustua ammattialaan.

6. Oppivelvollisuusiän nostamista
18 vuoteen on eri tahojen toimesta
ehdotettu. On totta, että oppivelvollisuusiän nostaminen antaisi
nuorelle mahdollisuuden kuulua
kouluyhteisöön nykyistä pidempään, ja tarvittaessa saada tukea
oppilaitoksen ammattilaisverkostolta, kuten opinto-ohjaajalta ja kouluterveydenhoidosta. Mahdollisuudet
joutua kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolelle vähenisivät. Tiukasti oppilaitosopiskeluun sidottu
oppivelvollisuus ei kuitenkaan sovellu niille nuorille, joilla on runsaasti
kielteisiä koulukokemuksia ja oma
halu opiskella puuttuu. Sen sijaan,
tai vähintäänkin rinnalle, tarvitaan
aidosti mielekästä tekemistä sekä
vahva yksilöllinen tuki ja ohjaus.

7. Mielenterveyssyistä opintonsa
keskeyttäneisiin nuoriin pitäisi suhtautua nykyistä joustavammin ja tarjota heille mahdollisuuksia työkokeiluun tai kuntoutukseen ilman, että
opiskelupaikasta tarvitsee luopua.
Myös osa-aikaisen opiskelun tulisi
olla mahdollista. Myös silloin, kun
nuoren työ- tai opiskelukunto on
rajoittunut, nuoren omaa tavoitetta
tulisi voida tukea.

8. Työtä etsiville nuorille tulisi
olla tarjolla nykyistä enemmän eri
rahoituskanavista toteutettuja lyhytja täydennyskoulutuksia, joiden
avulla nuoren osaaminen täydentyy
avoimia työmarkkinoita vastaavaksi.
Näiden avulla niin työnhakijat kuin
työnantajat ja palvelujärjestelmä
pystyvät nopeasti toimimaan työelämän muutoksissa.
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Mikko 20 v.
”

Tulin Ohjaamoon, kun en oikein tiennyt mistä lähtisin selvittämään tilannettani. Sain
aluksi ajan Ohjaamon sosiaalityöntekijälle.
Sosiaalityöntekijän kanssa kartoitettiin tilannettani sekä raha-asioitani ja haettiin
tarvittavat tuet. Sain apua hakemusten täyttämiseen. Tapasin Ohjaamon sossua muutamia kertoja ja juteltiin asioista. Tapasin Ohjaamossa myös työkkärin työntekijää ja
opinto-ohjaajaa.
Kerroin, että haluaisin tehdä jotain, mutta koska olen keskeyttänyt useamman koulun,
mietityttää jatko minua kovasti. Mikään koulu ei ollut tuntunut omalta alalta tai sitten
olin uupunut ja keskeyttänyt sen vuoksi. Mielialani oli matalalla nytkin. Sosiaalityöntekijän avulla sain terveyskeskuksesta ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle, jota aloin
tapaamaan säännöllisesti ja sain mielialalääkityksen.

Make 22 v.
”Mun työntekijä soitti vankilasta Ohjaamon sosiaalityöntekijälle ja me sovittiin
yhteistapaaminen ensin vankilassa. Aluks Ohjaamon sossu kyseli kaikkee mun
elämäntilanteesta ja toiveista. Se oli oikeestaan ihan rento ja hyvä tyyppi, vaikka mua jännitti aluks.

Se kerto, että päästäkseni koevapauteen mulla pitäis olla opiskelupaikka tai
työpaikka. Kaikkein mieluiten halusin opiskella johonkin ammattiin, josta sais
sen verran liksaa että pärjää. Sossun mielestä oli hyvää idea tavata myös opinto-ohjaajaa Ohjaamossa.

Kiinnostuin työkokeilusta pajalla. Ala liippasi läheltä sitä, mitä halusin jatkossakin
tehdä. Ohjaamon tapaamisista olin saanut varmuutta siihen, mihin suuntaan haluaisin
lähteä. Työkokeilusta sain uusia ystäviä, joiden kanssa käytiin vapaa-ajalla urheilemassa. Sain Ohjaamosta tietoa ilmaisista liikuntamahdollisuuksista. Tapasin edelleen Ohjaamon sosiaalityöntekijää, joka oli kiinnostunut siitä kuinka työkokeilussa sujui. Tuntui
kivalta, kun oli työntekijä, johon pystyin olemaan yhteydessä kun oli kysymyksiä.

Opon kanssa me mietittiin eri vaihtoehtoja ja löysinkin lopulta pari tutkintoa,
johon hain yhteishaussa. Mä oon sellanen tekijätyyppi, lukeminen ei hirveesti oo
mun juttu. Oli hyvä että opo jeesas siinä hakemisessa, kun mä en oo niin hyvä
noiden lomakkeiden kanssa.

Hain ammattikouluun ja pääsin. Tällä kertaa oloni varmempi kuin aiemmilla kerroilla,
koska olin työpajan avulla päässyt tutustumaan alaan. Mielialanikin oli valoisampi.
Aloitin syksyllä opinnot. Olin ollut Ohjaamon asiakkaana reilut puoli vuotta. Viimeisellä
tapaamisella Ohjaamon sosiaalityöntekijän kanssa juotiin pullakahvit. Sosiaalityöntekijä toivotteli onnea opintoihin ja sanoi, että voin aina tulla Ohjaamoon, jos tulee
tarvetta.

Kesän aikana sain tiedon, että olin päässyt opiskelemaan. Nyt tuntuu siltä, että
elämä voi kääntyä parempaan suuntaan.

”

”
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Vapaa-aika ja
osallisuus
Väestötasolla joka viidennen
suomalaisen sanotaan kärsivän
yksinäisyydestä.Tilanne ei poikkea
nuorten kohdalla, päinvastoin
nuoruudessa ystävyyssuhteiden merkitys usein korostuu.
Kouluterveyskyselyyn vuonna
2013 vastanneista helsinkiläisistä opiskelijoista keskimäärin yli
90 prosentilla oli vähintään yksi
läheinen ystävä. Vähiten ystäviä
oli ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla, joista
joka kymmenes oli vailla yhtään
ystävää ja joka viidennellä ystäviä
oli vain yksi. Nuorisobarometrin
2015 mukaan kiinteästi tai melko
kiinteästi ystäväpiiriinsä kiinnittyy
86 prosenttia 15 - 29 -vuotiaista
helsinkiläisnuorista. Harrastuksiin
kiinnittyneitä on 43 prosenttia ja
yhdistykseen tai seuraan vajaa
viidennes.
Yksi Nuorisobarometrin 2016
tärkeimmistä havainnoista on,
että nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt. Kyynisyys
ja sosiaalinen epäluottamus ovat
lisääntyneet nopeasti. Ilmiö on
kytköksissä meneillään olevaan
taloudelliseen tilanteeseen,
mutta myös yhteenkuuluvuuden
tunteeseen. Osallisuuden kokemukset kasvattavat sosiaalista
luottamusta, siinä missä epäusko
omiin vaikutusmahdollisuuksiin
kirvoittaa sosiaalista epäluot114

Kim 18 v.

tamusta. Nuorten osallisuuden
vahvistaminen on keskeisellä
sijalla epäoikeudenmukaisuuden
kokemusten ja eriarvoistumisen
ehkäisyssä sekä yhteisöllisyyden
kokemusten lisäämisessä.

sijaan epäsuorasti yksinäisyyteen
vaikuttava toiminta ja lämmin, voimaannuttava ja yhteistoimintaan
kannustava lähestymistapa ovat
Ohjaamossakin hyväksi todettu
yhdistelmä.

Yhteisöllisyyden, osallisuuden
tai yksinäisyyden todentaminen
on vaikeaa ja yksittäisten indikaattoreiden tavoittamattomissa.
Yksinäisyyttä voi kokea, vaikka
olisikin osa esimerkiksi koulu- tai
työyhteisöä. Koulukiusaaminen,
opiskelujen keskeytyminen, työttömyys, terveydelliset ongelmat,
parisuhteen kariutuminen tai
vaikkapa uudelle paikkakunnalle
muuttaminen voivat aiheuttaa
nuoren elämään ison tyhjiön. Yhteisöä, johon kuulua, ei ehkä enää
ole, tai sitä ei ole koskaan ollutkaan. Sosiaalisten verkostojen ja
ystävien puute altistaa yksinäisyydelle ja psyykkisille ongelmille ja
heikentää taitoja ja toimintakykyä.
Nuori voi eristäytyä kotiin. Ongelmat alkavat kasaantua, muuttua
vaikeammin hallittaviksi ja pitkäkestoisiksi.

Yksinäisille nuorille on tarjolla
vähän kohtaamisen paikkoja, joissa
kokemuksista voisi keskustella ja
joista saada tilanteeseen apua.
Kestoltaan rajallisissa palveluissa
tai ryhmissä nuori voi saavuttaa
edistysaskelia, mutta toiminnan
päätyttyä palata uudelleen samaan
tilanteeseen, jopa uuden hylkäämiskokemuksen kanssa. Mahdollisuus päästä uudelleen mukaan
vastaavanlaiseen palveluun saattaa
avautua vasta pitkän ajan päästä.

”

Äitini muutti ulkomaille uuden miehensä kanssa. Jäin kotiin yksin. Päivät menivät
tietokonetta pelaillen. En oikein osannut laittaa ruokaa itselleni, kodinhoitokin jäi
vähän toissijaiseksi.
Tuntui, että jouduin aikuisen rooliin vähän yllättäen, kun äiti ei enää hoitanutkaan
asioita puolestani. Kaipasin, että joku auttaisi asioiden hoidossa. En vaan tiennyt
minne menisin hakemaan apua. Kuulin Ohjaamosta kaveriltani ja päätin mennä
käymään.
Ohjaamon työntekijän kanssa käytiin tilannettani läpi. Hän auttoi käytännön asioiden
järjestelyssä. Sain Ohjaamossa ilmoittauduttua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, käytyä terveystarkastuksessa ja tavattua sosiaalityöntekijää.
Osallistuin Ohjaamon ryhmään, jossa sain muun muassa tietoa työ- ja koulutusvaihtoehdoista, harrastustoiminnasta ja tutustuin toiseen nuoreen. Ohjaamossa mietittiin myös ruokaan liittyviä asioita ja sain helppoja ruokaohjeita sekä kuulin, että
Ohjaamossa on alkamassa ryhmätoimintaa, johon kuuluu ruuanlaiton opettelua.
Ohjaamosta sain motivaatiota tehdä asioita. Tietokone oli aiemmin ollut minulle
ainoa asia, joka minua kiinnosti. Ohjaamon työntekijä auttoi selvittämään palveluita ja tukia, joihin olen oikeutettu. Tuntui helpottavalta, että joku auttoi asioiden
selvittelyssä, asioinnissa eri paikoissa ja käytännön asioiden hoitamisessa.
Hyvää Ohjaamossa oli se, että siellä oli monta eri työntekijää samassa paikassa ja
sain selvitettyä tilannettani monelta eri kantilta.

”

Yksinäisyys on monesti piilevä,
ulospäin näkyvien ongelmien takana vaikuttava juurisyy, josta puhuminen voi olla vaikeaa. Suoria
yksinäisyyteen kohdistuvia interventioita on vaikea tehdä, eivätkä
ne useinkaan ole tuloksellisia. Sen
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Ohjaamo
ehdottaa

1. Ajatus sosiaalisesta toimintakyvystä pyrkii ottamaan huomioon
sosiaalisen verkoston, sosiaalisen
tuen ja yhteisyyden, yksinäisyyden,
sosiaalisen aktiivisuuden ja osallistumisen sekä sosiaaliset taidot.
Nuorten sosiaalisen toimintakyvyn
tukeminen on tärkeää myös heidän
työkykynsä ja työllistymisensä
näkökulmasta, ja siksi se tulisi
huomioida myös työllistymiseen
ja kouluttautumiseen tähtäävissä
palveluissa. Nuorten parissa tehtävä työ ja erilaiset palveluratkaisut
ovat olennaisia välineitä nuorten
osallisuuden edistämisessä niin
heitä itseään koskevissa asioissa
kuin laajemminkin yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen
mielessä. Ohjaamossa osallisuuden
tukemiseen tähtäävä työ kiteytyy
nuoren sosiaaliseen vahvistumiseen, jossa painotuksina ovat
nuorten vuorovaikutustaitojen,
itsetunnon ja itsensä arvostamisen
vahvistaminen.

2. Ohjaamo Helsingissä yksinäisyyden kokemuksia pyritään lieventämään lisäämällä osallisuutta ja
mahdollisuuksia kuulua vertaisryhmiin. Nuoria tuetaan löytämään vapaa-aikaansa mielekästä sisältöä ja
vertaissuhteita esimerkiksi harrastusten tai vapaaehtoistyön kautta.
Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
ja vaikuttamiseen on kannustettu
tapahtumilla ja kampanjoilla sekä
etsimällä nuorille väyliä ja yhteisöllisen vaikuttamisen kanavia.
Ohjaamon tulisi kuitenkin vielä
enemmän löytää lisää tapoja tarjota
“nuorisotaloiän” ylittäneille nuorille
kohtaamisen paikkoja ja yhdessä
tekemisen mahdollisuuksia. Parhaat edellytykset tähän on toimia
yhdessä kumppaneiden kanssa.

3.

Osalle nuorista toisten ihmisten kohtaaminen on erityisen vaikeaa. Erityisesti monet Ohjaamon
sosiaalityöntekijöiden asiakasnuoret ovat hyötyneet toiminnallisista
ryhmistä, joissa tavoitteena on vertaisuuden tuella vahvistaa nuoren
itsetuntemusta ja toimintakykyä.

Ryhmien turvallisessa ilmapiirissä
nuoret ovat saaneet rakentaa luottamusta muihin ihmisiin. Nuorten
välille on syntynyt ystävyyksiä, jotka
ovat kantaneet yhteiseen tekemiseen myös vapaa-ajalla.

4. Ohjaamon voimavaroja
tukeviin ryhmiin osallistuneet
nuoret käyttävät useimmiten myös
muita Ohjaamon palveluita. Oman
työntekijän tuki voi auttaa vähentämään yksinäisyyden kokemusten
palaamista ryhmän päättymisen
jälkeen. Yhdessä voidaan jatkaa
sopivien, osallistumista tukevien
toimintamahdollisuuksien etsimistä. Ohjaamossa palveluja pyritään
suunnittelemaan ja toteuttamaan
ketterästi nuorten tarpeisiin reagoiden, mutta erityisesti yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyen
on toiminnassa kuitenkin tunnistettu haasteita vastata “tyhjän päälle”
putoamisen kokemuksiin.

Olen saanut kaikkeen kysymääni apua. Olen
myös saanut tukea työnhakuun ja siihen liittyvissä kysymyksissä. Löysin uuden harrastuksenkin tätä kautta.
palautetta nuorilta
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Jussi Hellsten / Visit Helsinki

Tämä on ensimmäinen paikka, jossa minua on kohdeltu
ihmisenä, siitä kiitos!
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Palveluiden
portinvartijat
“Palveluiden portinvartijoilla”
tarkoitamme tekijöitä tai toimijoita, jotka määrittelevät nuoren
oikeutta päästä erilaisten, erityisesti julkisten, palveluiden piiriin.
Tällaisia ovat esimerkiksi ala- tai
yläikärajat, lääketieteellinen
diagnoosi tai sen puute, liian lyhyt
yhtäjaksoinen työttömyysaika tai
joillain muilla tavoin sopimattomuus palvelun kriteereihin. Erään
Ohjaamo-nuoren sanoin kyse on
siitä, että ”aina on joko liikaa tai
liian vähän ongelmia”.

mukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Ohjaamon työote on vahvistanut työntekijöiden ajatusta
kaikkien yhteisistä nuorista, joille
kohtaaminen ja laadukas palvelu
ovat saavutettavissa monialaisella
yhteistyöllä.

Yksi tunnistettu “portinvartija” on
tilanne, jossa erityistason palvelu
nuoren kohdalla syystä tai toisesta päättyy. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi erityisoppilaitoksesta
valmistuminen tai lastensuojelun
jälkihuollon päättyminen. ErityisPortinvartijat estävät käsittelemästason palvelun päättyminen tietyn
tä nuoren tilannetta kokonaisuukriteerin täyttymisen vuoksi voi jättena eivätkä mahdollista palvetää nuoren palveluverkon ulkopuolutarpeiden huomioon ottamista
lelle, vaikka intensiivisen tuen tarve
subjektiivisista lähtökohdista
ei olisikaan päättynyt. Nuori ei aina
käsin. Tukien, etuuksien ja palsaa tarvitsemaansa kokonaisveluiden kenttä koetaan
valtaista tukea perusmonimutkaisena,
palveluista, vaikka
muuttuvana ja
asiakkuus palveluun
vaikeana hahmotolisikin syntynyt.
Aina on joko
taa. Lisäksi kokoOhjaamosta nämä
liikaa tai liian
naisvastuu nuoren
nuoret hakevat
vähän ongelmia.
asioissa puuttuu.
elämäntilanteensa
Tästä seuraa kokokokonaisuutena
naisuuden huono
huomioon ottavaa
toimivuus ja asiapitkäkestoista tukea.
kaslähtöisyyden puute,
mistä yhtä mieltä ovat niin nuoret
Myös Ohjaamo on oman toikuin eri palvelujen työntekijätkin.
mintansa portinvartija. Ohjaamo
Tiukat reunaehdot estävät viranHelsingin asiakkuutta rajoittaa 15
omaisten toisin toimimisen siitä
- 29 -vuoden ikäraja, ja syvempään
huolimatta, että ratkaisu olisi sekä
ohjaukseen ovat oikeutettuja vain
nuoren että yhteiskunnan edun
helsinkiläiset. Jatkuvan neuvot118

telun kohteena ovat “asiakkaaksi
ottamisen” kriteerit: millaisia ne
ovat ja millaisia niiden pitäisi olla?
Millaisin ehdoin erilaisia palveluja
tarjotaan? Onko nuoren tarve aina
palvelun saamisen ainoa ja ensisijaisin ehto? Oman lisänsä erilaisiin
määrittelyihin tuottavat Helsingin
kaupungin muiden palveluiden
toimintakäytännöt, ja toisaalta
hankkeena toimimiseen liittyvät
kriteerit, jotka ovat joustamattomia, mutta rahoituksen ehtoina
välttämättömiä.

Naomi 28 v.
Naomi on 28-vuotias korkeakoulututkinnon suorittanut nuori nainen. Hänellä ei
ole oman alansa työkokemusta, mutta hän on jo jonkin aikaa tehnyt muun alan
keikkatöitä. Ne ovat pitäneet yllä Naomin työkykyä ja päivärytmiä, mutta nyt hän
palaisi halusta saada oman alansa työpaikan.
TE-toimistosta Naomi on saanut tiedon Ohjaamosta, ja tulee hakemaan apua
oman alan työn löytämiseen.
Naomi tapaa Ohjaamossa TE-asiantuntijaa, jonka kanssa etsitään oman alan
työpaikkoja. Naomin työttömyyden kesto riittää palkkatukioikeuteen ja Ohjaamosta hän saa työllistymistään edistämään myös Helsinki-lisän. Sopiva palkkatukipaikka löytyy.
Työssä aloittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä käy ilmi, että Naomin
tekemät keikkatyöt ovat ajoittain ylittäneet neljän viikkotunnin rajan. Näin
ollen hänen ei niinä viikkoina voida katsoa olleen työtön, eikä palkkatukioikeus
siten täyty.
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Palvelut yhden
työntekijän kautta
Ohjaamon toiminnan kehittämisessä on tunnistettu mahdollisuus,
ja tarve, toimia konsultatiivisena
tukena peruspalveluihin sekä
järjestöihin. Tämä tarkoittaa sitä,
että nuoren asiakkuus voi säilyä
peruspalvelussa, vaikkapa sosiaalityössä, jossa hänellä edelleen
on oma vastuutyöntekijä. Sosiaalityöstä voidaan kuitenkin sovitusti
ohjata nuori Ohjaamoon käyttämään tiettyyn tarpeeseen liittyvää
palvelua, kuten opinto-ohjausta tai
tukea työn hakemiseen. Yhtä lailla
työntekijä voi hakea Ohjaamon
asiantuntijoilta itselleen tukea
näiden asioiden käsittelemisessä
nuoren kanssa.
Esimerkiksi nuorten alueellisesta
sosiaalityöstä on tullut Ohjaamoon
paljon asiakasohjauksia, sekä Ohjaamon sosiaalityöntekijöille että
muille työntekijöille. Moni alueen
sosiaalityöntekijä on arvioinut
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kyseisten nuorten hyötyvän juuri
monialaisesta tuesta. Kokonaisvastuu asiakkaasta on säilynyt alueen
sosiaalityössä, vaikka työskentely
on tapahtunut Ohjaamossa nuoren
asettamien tavoitteiden suuntaisesti. Alueelta on saatettu tukea
nuorta taloudellisesti, kun nuori on
esimerkiksi osallistunut Ohjaamon
ryhmätoimintaan. Ohjaamosta
asiakkaan tilanteesta on tiedotettu
alueen sosiaalityöntekijälle joko
puhelimitse, sähköpostilla tai kirjaamalla asiakastietojärjestelmään
tilanteen etenemisestä. Alueelta
on ohjattu nuoria Ohjaamoon
myös tarkemmin määritellyin lähtökohdin. Nuori on voinut tarvita
ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi asunnon- ja työnhaussa, mitä
asioita nuoren kanssa on hoidettu
Ohjaamossa. Näilläkin asiakkailla päävastuu asiakkuudesta on
alueen sosiaalityössä.

Mette 23 v.
Mette tulee Ohjaamoon psykiatrisen poliklinikan sosiaalityöntekijän
ohjaamana. Hän on 26 -vuotias ja kärsinyt mielenterveyden häiriöistä
ilmeisesti lähes koko elämänsä.
Mette on suorittanut peruskoulun, mutta keskeyttänyt lukion. Työssä tai
opiskelemassa hän ei ole ollut lähes kymmeneen vuoteen. Mette haluaisi
opiskelemaan, mutta oma jaksaminen, päivärytmi ja opiskeluun liittyvä
sosiaalinen kanssakäyminen epäilyttävät. Meten toive olisi voida opiskella omaan, rauhallisempaan tahtiin ja pienemmässä ryhmässä.
Mette tapaa Ohjaamon opinto-ohjaajaa. Yhdessä päädytään siihen, että
kuntoutus olisi Metelle hyvä vaihtoehto. Kuntoutuksen aikana Mette jatkaa opinto-ohjaajan kanssa omien vahvuuksien miettimistä, kunnes oma
ala tuntuu löytyneen.
Myös erityisoppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä. Nyt Mette ja opinto-ohjaaja ovat menossa tutustumaan sopivalta
vaikuttavaan oppilaitokseen.
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Kaisa 20 v.
Kaisa on 20-vuotias nuori
nainen. Kaisan välit äitiin olivat
viilenneet teinivuosien jälkeen
ja isä oli muuttanut vuosia
aiemmin toiselle paikkakunnalle uuden perheensä kanssa.
Peruskoulun jälkeen opiskellut
eivät kiinnostaneet ja Kaisa halusi pitää välivuoden. Kavereiden ollessa koulussa Kaisa löysi
uusia ystäviä joilla oli rento ote
elämään ja kiinnostavia harrastuksia. Porukan yhteisenä
harrastuksena oli bilettäminen,
mikä ei Kaisankaan mielestä
aina pysynyt hallinnassa.
Kaisan äiti hermostui tyttärensä käytöksestä ja äidin
painostuksesta Kaisa lähti
opiskelemaan pintakäsittelyn
ammattitutkintoa. Vuoden
opintojen jälkeen Kaisa erosi
koulusta ja masentui. Kaisa
ajautui takaisin entiseen kaveriporukkaan ja yritti peittää
oman pahan olonsa alkoholilla. Koska Kaisa oli täyttänyt
18 vuotta, äiti ei voinut hakea
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enää apua lastensuojelusta.
Kaisa muutti asumaan poikaystävän luokse mutta suhteen
päätyttyä hänellä ei ollut
asuinpaikkaa. Kaisa hakeutui asunnottomuuden takia
alueensa sosiaalityöhön, josta
hänet neuvottiin Ohjaamoon.

tömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen oli tuntunut Kaisasta isolta ja työläältä asialta
eikä hän ollut tiennyt miten se
tehdään. Kaisalle asian hoituminen oli suuri helpotus, koska
se edisti konkreettisesti hänen
tilannettaan.

”Ja sit mä mietin et vaik tää
on tällänen et on helppo tulla
sisään ni on se kuitenkin iso kynnys tulla kun ei yhtään tiedä ketä
tääl sit on.”

Seuraava aika sovittiin parin
päivän päähän. Tuttuun paikkaan oli helpompi tulla vaikka
tällä tapaamisella vastassa olikin eri työntekijä. Kaisa tapasi
asumisohjaajan, jonka kanssa
Kaisa laittoi vuokra-asuntohakemuksia moneen eri paikkaan.
Yksin hakemusten täyttäminen
olisi ollut vaikeaa. Kaisa ei
ollut tiennyt että Helsingissä
on niin monta paikkaa, joista
voi hakea asuntoa siitä huolimatta, että luottotiedot olivat
menneet. Kaisa toivoi, että
olisi päässyt majoittumaan
tilapäisesti nuorille tarkoitettuun majoitukseen, mutta hän
sai kuulla, että sellaista ei ole
Helsingissä.

Ohjaamossa Kaisa istui kahvikuppi kädessä. Työntekijä
istui häntä vastapäätä ja kyseli
Kaisan kuulumisia. Kaisalle
tuli sellainen olo, että hänet
on huomattu ja että hän on
tärkeä. Jännitys, jota Kaisa ei
itsekään tiennyt pitävänsä
sisällään, purkautui kyynelinä.
Ohjaamon työntekijä kuunteli tarkasti Kaisan tarinan.
Samalta istumalta Ohjaamon
TE-toimiston asiantuntija laittoi
Kaisan työnhaun voimaan. Työt-

Seuraavaksi Kaisa tapasi oman
työntekijänsä kanssa yhdessä
Ohjaamon sosiaalityöntekijän,
joka kertoi Kaisalle, että hän
voisi hakea toimeentulotukea
ja kyseli muutenkin Kaisan
tilanteesta. Kaisa halusi päästä
juttelemaan masennuksestaan ja hänelle kerrottiin, että
Ohjaamon terveydenhoitajan
kautta hänelle voitaisiin varata
aika psykiatriselle poliklinikalle. Ohjaamoon työntekijän
kannustivat Kaisaa ottamaan
uudelleen yhteyttä äitiin ja
sopimaan riidat. Kaisan äiti oli
erittäin iloinen ja lupasi, että
Kaisa voi muuttaa kotiin odottaessaan omaa asuntoa.
Kaisa halusi sisältöä päiviinsä
ja yhdessä työelämävalmentajan kanssa hän alkoi miettiä
mitä voisi tehdä. Koska Kaisalla
ei ollut koulutusta eikä työkokemusta työelämävalmentaja
ehdotti työkokeilua. Kaisa oli
aina pitänyt lapsista ja heidän
kanssaan toimimisesta, ja

työelämävalmentaja ehdotti
hänelle työkokeilua leikkipuistossa. Kaisaa alkoi jännittää
työn hakeminen, mutta valmentaja lupasi auttaa häntä cv:n
ja hakemuksen tekemisessä ja
vielä prepata hänet haastattelua varten.
Ohjaamosta saamansa tuen
ja tsemppauksen turvin Kaisa
uskalsi mennä haastatteluun ja
tuli valituksi. Työelämävalmentaja tuli käymään työpaikalla ja
yhdessä työpaikan vastaavan
ohjaajan kanssa käytännöt ja
ohjeet käytiin vielä läpi. Tällä
hetkellä Kaisa on edelleen
työkokeilussa ja on viihtynyt
erittäin hyvin. Hän kuuli juuri
kaupungin oppisopimuskoulutuksesta jolla voisi valmistua
lastenohjaajaksi, ja mikä parasta hän saisi jatkaa työtään
tutussa leikkipuistossa. Ohjaamon työelämävalmentaja piti
säännöllisesti yhteyttä Kaisaan
ja työkokeilun loputtuakin Kaisa tiesi, että oli aina tervetullut

Ohjaamoon: ”Et on se kuitenkin
tärkeetä et mulle on soitettu
ja kysytty kuulumisia ni tuntuu
hyvältä ku tietää et välitetään”.
”Parasta Ohjaamossa oli se,
että työntekijät katsoivat tilannettani minun näkökulmastani ja asioissa edettiin minun
tahdissani. Koin myös hyvänä
sen, että vaikka tilanteeni meni
eteenpäin, työntekijä oli tukenani niin kauan kun itse koin
tarpeelliseksi. Oli mukavaa,
kun minulla oli ”oma työntekijä”, johon pystyin olemaan
yhteydessä aina kun tuli jotain
kysyttävää. Ohjaamon työntekijä auttoi muita työntekijöitä
näkemään asioita minun näkökulmastani.”
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Onnistumisen TOP 10
Ohjaamon toimintamalli kokoaa
yhteen monialaisten palveluiden
tarjonnan ja täydentää palveluja
yhteistyössä järjestöjen ja työnantajakumppaneiden kanssa. Tätä
voidaan pitää keskeisenä nuorisotai yhteiskuntatakuun toteuttamisen kannalta.

Palvelu on mahtavaa jo nyt.

Ihmiset ovat mukavia
ja tilat hyvin kotoisat.

Palvelu tosi hyvää ja
toivon vain, että rahoitus
jatkuu pidempäänkin.

Sain erinomaista
palvelua, 5/5.

Tää Ohjaamo on
niin upea juttu!

1. KOKONAISVALTAINEN
PALVELU
Ohjaamon monialainen työyhteisö
on avainasemassa nuoren tilanteen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Ammattilaisten välinen
konsultoiminen on mahdollista
helposti, ja tarvittaessa nuori voi
asioida eri ammattilaisten luona.
Oma vastuutyöntekijä koordinoi
nuoren tilanteen kokonaisuutta ja henkilökohtaista kontaktia
pidetään tärkeänä. Monialaisessa
toiminnassa on tärkeintä yhdessä
tekeminen. Ohjaamossa pyritään
siihen, etteivät virastojen väliset
rajat näy nuorelle.

2. PALVELUN
VAPAAEHTOISUUS
Ohjaamossa palvelun vapaaehtoisuutta ja normaaliutta korostetaan. Nuori on aktiivisesti alusta
asti mukana oman prosessinsa
miettimisessä ja suunnittelussa, ei
vain passiivisten toimien kohde.
Vapaaehtoinen asioiminen yhdistettynä keskustelevaan ja nuoren
tarpeista lähtevään työskentelytapaan lisää nuoren sitoutumista
palveluun ja konkreettisiin nuoren
tilannetta edistäviin tekoihin ja
toimintatapoihin.

3. PALVELUPOLKUJEN
NOPEUTUMINEN
Ohjaamon monialainen henkilöstö

mahdollistaa useiden asioiden
hoitamisen samassa paikassa.
Ohjaamon tarjoama palvelu vastaa
nuoren tarpeisiin nopeasti ja ketterin toimintakäytännöin, jolloin
aikaa ja resursseja säästyy sekä
asiantuntijalta että nuorelta.

4. KIIREETÖN PALVELU
Ohjaamossa on hyvä olla aikaa selvittää vaikeita ja pitkäkestoisiakin
nuoren asioita ja työntekijöillä lupa
käyttää omaa asiantuntemustaan
arvioidessaan nuoren tarvitseman
ajan määrää. Kiireettömyyden tuntu lisää nuoren luottamusta työntekijään ja vahvistaa kokemusta
kuulluksi tulemisesta. Luottamukseen perustuvat ratkaisut lisäävät
olennaisesti nuoren sitoutumista
palveluun ja yhdessä valittuihin
toimenpiteisiin. Monissa tapauksissa mahdollisuus pitkäjänteiseen
työhön on ollut ratkaisevaa.
Ohjaamon nuorilla on usein toive
jatkaa asiakkuutta työkokeilun tai
työn aloittamisen jälkeen. Nuorten
tilanteisiin sopii se, että asiakkuuden kesto rajataan siihen, mihin
nuori itse kokee tarvetta. Nuoret
kaipaavat sitä, että palvelut joustavat heidän tarpeidensa mukaan ja
nuorelle jää kontakti omaan työntekijään tuen tarpeen selkeästä vähenemisestä huolimatta. Monelle
nuorelle tieto siitä, että työntekijä

on tarvittaessa saatavilla riittää
tueksi uudessa elämänvaiheessa.

5. POIS VIRASTOMAISUUDESTA
Tilojen ja toimintakäytäntöjen
kautta pyritään irti virastomaisuudesta. Ohjaamossa ollaan läsnä
silloin kun nuoren oma impulssi
toimia syttyy, joskus hyvinkin
nopeasti ja yllättäen. Jalkautuva
työote mahdollistaa menemisen
nuoren omaan toimintaympäristöön. Byrokraattisia käytäntöjä ei
Ohjaamossakaan voida kokonaan
häivyttää, mutta niitä selvitellään
nuoren kanssa yhdessä, ja hänen
suunnitelmiensa ja tekemiensä valintojen seurauksista keskustellaan
etukäteen.

6. VERTAISTUKI
Ohjaamon ryhmät tuottavat nuorille tietoja ja taitoja eri asioista
sekä tarjoavat voimaantumista
ja vertaistukea. Yhteisöllisyyden
syntymisen ja vertaistuen avulla ne
tukevat myös nuoren mielenterveyttä ja toimintakykyä.

7. TYÖSKENTELY NUOREN
LÄHEISTEN KANSSA
Ohjaamossa on työskennelty
nuoren lisäksi tarvittaessa koko
perheen kanssa. Nuoren elämäntilanteeseen voi vahvasti vaikuttaa
hänen perheensä tilanne: vanhem-

pien vaikeudet, sairaudet ja kodin
riitatilanteet vaikuttavat nuoren
jaksamiseen ja oman elämän suunnitteluun. Nuoret voivat kokea
tärkeimmäksi velvollisuudekseen
perheen asioiden hoitamisen.
Tukemalla vanhempia heidän
ongelmiensa ratkaisemisessa,
esimerkiksi yhdessä sosiaalityön
tai terveyspalveluiden kanssa,
saadaan myös nuoren voimavaroja
vapautettua esimerkiksi koulussa
tai työssä käymiseen.

8. YHTEISTYÖ TAUSTAORGANISAATIOIDEN
KANSSA
Työn sisältöjen ja toimintamallien
kehittäminen yhdessä peruspalveluiden kanssa on tärkeä osa Ohjaamon ammattilaisten työtä. Ohjaamon työntekijät ovat suorassa
yhteydessä omiin taustaorganisaatioihinsa, mikä helpottaa tietojen
vaihtoa ja viestintää palveluista ja
asiakkaiden tilanteista.

tukee järjestön omaa työtä. Ilman
Ohjaamoa asiakasprosessit olisivat
hitaampia ja vaatisivat nuoren
asioiden hoitamista eri virastoissa.
Ohjaamolle järjestötoimijan läsnäolo tai läheinen kumppanuus antaa
lisävalmiuksia ja tukea erityisten
asiakasryhmien kanssa työskentelemiseen. Molemminpuoliset
hyödyt on havaittu kiistattomiksi ja
kummankin osapuolen osaaminen
laajenee yhdessä toimiessa.

10. YHTEISEN TOIMINNAN
JA KOHTAAMISEN PAIKKA
Ohjaamo toimii helposti lähestyttävänä, nuorta leimaamattomana paikkana toteuttaa erilaista
vapaa-aikaan, työhön ja koulutukseen liittyvää toimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin ovat
tervetulleita kaikki nuoret.

9. KUMPPANUUDET
Järjestöt ovat kokeneet Ohjaamon
arvokkaana kumppanina. Osa
järjestöistä tuottaa merkittävää,
peruspalvelun kaltaista palvelua
nuorille, ja heille Ohjaamo on
toimiva “alusta” oman toimintansa toteuttamiseen. Ohjaamossa
käytettävissä on monialainen
ammattilaisten verkosto, joka

palautetta nuorilta
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Loppupuheenvuoro
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Loppupuheenvuoro
Sirkku Reponen
Vuodet kokeilu- ja kehittämishankkeessa ovat opettaneet, että
on parempi tehdä jotain epätäydellisesti kuin olla mestarillisesti
tekemättä mitään. Kaksi vuotta
hankkeessa on mennyt nopeasti,
eikä kaikkeen hankesuunnitelmassa ajateltuja asioita olla vielä saatu
maaliin asti. Vielä on kuitenkin
vuosi hankerahoitusta jäljellä. Katse
on jo vahvasti tulevaisuudessa ja
hankerahoituksen jälkeisessä ajassa. Kiitokset toiminnan tähänastisesta mahdollistamisesta erityisesti
Keski-Suomen ELY-keskukselle
ESR-rahoituksen myöntämisestä,
kaupungin virastoille sekä Uudenmaan TE-toimistolle aktiivisesta
mukanaolosta toiminnan kehittämisessä. Toiminnan onnistumiseen
ovat vaikuttaneet vahvasti myös
osaava henkilökunta ja aktiivisesti
palautetta antaneet nuoret.

osaksi Helsingin nuorten palveluita
hankerahoituksen jälkeen. Ohjaamon taustaorganisaatiot suunnittelevat tulevaisuutta monella tapaa
silmät sidottuna. Meneillään on historiallisen suuri julkisen hallinnon
muutosvaihe ja Ohjaamo Helsinkiin
vaikuttaa myös Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus
hankkeen aikana. Tulevan maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän
pääkaupunkiseudun erillisratkaisun
sekä ammatillisen koulutuksen reformin myötä sekä valtio että kunta
ovat tilanteessa, jossa on uudelleen
tarkasteltava ja arvioitava niukkojen
resurssien käyttöä, kohdentamista
ja vaikuttavuutta. Mikään yksittäinen taho ei voi ratkaista suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, nuorten
työllistymistä, sosiaalista kuntoutumista, opiskelukuntoisuutta tai
asunnottomuutta.

Ohjaamon toimintamalli on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siitä saadut hyvät ja toimivat toimintamallit
on tarkoitus laajentaa valtakunnallisiksi. Uskallan väittää, että Ohjaamo
Helsinki on monella tapaa ollut
suunnannäyttäjä onnistuneissa palveluyhdistelmien luomisessa, jossa
on yhdistetty julkisen, yksityisen
ja kolmannen sektorin toimijoiden
yhteistyötä nuorten tukemisessa.

Yhteinen tahtotila on kuitenkin
luotu jo suunnitteluvaiheessa ja
taustaorganisaatiot ovat sitoutuneet tarjoamaan nuorten palveluita
jatkossakin.

Tätä kirjoittaessa on tavoitteena
saada Ohjaamon toimintamalli
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Vaikka monet toiminnat kehittyvät
sähköisten palveluiden tai mobiilialustojen varaan, on nuorilta tullut
vahva viesti, että henkilökohtaista,
kasvokkain tapahtuvaa palvelua ei
saa unohtaa. Kehittämishankkeessa
on luotu hyvä pohja paremmalle,
pysyvälle Ohjaamo 2.0. – palvelulle.

Ohjaamo on tulevaisuudessa entistä enemmän monipalvelukeskus,
jossa saa entistä joustavammin
tietoa, neuvontaa ja ohjausta vapaa-aikaan, hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen. Ohjaamon
neuvonnan rooli ennaltaehkäisevänä palveluna kasvaa sitä mukaan,
kun toiminnan tunnettuus kasvaa.
Mikään kysymys ei ole liian suuri
tai pieni neuvonnassa asiointiin.
Nuoren tulevaisuuden suunnittelun ja itsenäistymisen kannalta on
tärkeää edelleen kehittää palveluita
nuorten kanssa huomioiden kasvava maahanmuuttajanuorten määrä
palveluiden tarvitsijoissa. Nuorten
palvelut tulee kuvata siten, että
nuoren ja verkoston on entistä
helpompi löytää tarvittavat palvelut
tai niiden yhdistelmät.
Onnistuminen nuorten palveluissa edellyttää koordinoitua viranomais-, järjestö- ja yritysyhteistyötä. Pelkkien tukien ja yksittäisten
palveluiden hienosäätö ei riitä.
Nuorten palveluihin ohjautuminen
tai ohjautumattomuus on enemmän organisaatioissa toteutettujen
palveluiden ongelma kuin nuorten
osallistumattomuuden. Työelämä
ja siinä pärjäämisen edellytykset
ovat muuttuneet - miten pidämme
nuorten palvelujärjestelmän ajan
tasalla? Oikean osaamisen hankkiminen, siirtymävaiheissa tukevat
palvelut ja toimeentulon sekä

etenemisen mahdollistava tukijärjestelmä edellyttää ajan hermolla
olemista, ennakoivaa suunnittelua
ja tarvittaessa nopeaa reagointia
julkisten palveluiden joka tasolla.
Selkeyttämään palvelujen välistä yhteistyötä tarvitaan yhteiset
tavoitteet, voimavarat, selkeät
vastuut ja toimintaperiaatteet. Yksittäisen palvelun sijaan tulee olla
seurantajärjestelmä, jonka avulla
seurataan palvelukokonaisuuksia.
Tällainen toimiva hallinnonalat
ylittävä yhteistyö kunnassa ei synny
itsestään, vaan edellyttää paitsi
aikaa ja yhteisistä toimintakäytännöistä sopimista, myös strategista
monialaista yhteistyörakennetta
sekä budjetointi- ja seurantajärjestelmää. Palveluiden kokonaisuuden
hallintaan tarvitaan hallinnonalat
ja organisaatiorajat ylittävä (johto)
ryhmä, joka koordinoi strategisten
suunnitelmien laadintaa, sovittaa yhteen tavoitteita sekä sopii vastuista.
Yhteinen tekeminen on vietävä työn
mittareiden ja tietojärjestelmien tasolle saakka, jotta se juurtuu osaksi
perustoimintaa. Näin turvataan palvelun käyttäjien tarpeisiin perustuvat palvelujen kokonaisuudet. Myös
nuoren palveluprosessin sujuvuutta
ja kustannuksia tulisi voida seurata
kokonaisuutena. Ohjaamo Helsinki
on tuonut kaupungin uuden strategian valmisteluihin monialaista

näkökulmaa osallistumalla strategiavalmistelun työpajoihin ja ollut
vaikuttamassa työllisyyspalveluiden
tuloskorttiin sekä uuden tietojärjestelmän kehittämiseen. Myös nuorisopalveluiden mittareissa näkyy
Ohjaamon toiminta.
Toteutuakseen monialainen palvelukokonaisuus tarvitsee uutta
ajattelua niin päättäjiltä, virkamiehiltä, yrittäjiltä kuin yksittäisiltä
työntekijöiltäkin. Uutta ajattelua
tarvitaan, kun muodostetaan yhteiset tavoitteet kaikkien nuorten
tukemiseksi kohti koulutusta ja
työelämää. Uusi ajattelu vaatii
sen, että resursseja kohdennetaan
sellaiseen toimintaan, jossa hyödyt
ja vaikutukset eivät heti näy omalla
hallinnonalalla.
Pitkällä aikavälillä panostus vaikuttaa kaikkiin hallinnon aloihin - ja
mikä tärkeintä - nuoren saamiin
palveluihin. Luodaksemme mahdollisuudet kaikille ilman työtä ja
koulutuspaikkaa oleville nuorille
tarvitaan uusia avauksia paitsi
yritysten suuntaan myös matalan kynnyksen työllistämiseen ja
osallistumiseen, mikä lisää nuorten
hyvinvointia ja tuo myös kaupungille taloudellista säästöä.
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Liite 1:

Ohjaamon Helsingin
neuvontapisteen
hyvät käytännöt ja
haasteet
RESURSSOINTI:

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET
• Yhteiset käytännöt asiakasohjaukseen ja palveluihin tulee luoda: mistä nuoret tulevat ja mihin he ohjautuvat
Ohjaamon sisällä ja ulkopuolella; mitä Ohjaamo kenellekin tarjoaa. Yhteistyötapojen sopiminen
mahdollisimman konkreettisesti kumppaneiden kanssa sekä Ohjaamon palveluiden selkiyttäminen
(pick&mix) auttavat tässä.
• Neuvontapalvelu edellyttää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: tärkeässä roolissa ovat nuorten
työllisyyspalveluiden työntekijät sekä järjestökumppanit, kuten Kurvi-hanke.

“MATALA KYNNYS” TARKOITTAA:
• Tietoa Ohjaamosta löytyy useasta lähteestä: kavereilta, nettisivuilta tai esim. oppilaitoksista.
• Ohjaamo erottuu katukuvasta, infotiski on merkattu ja työntekijät erottuvat Ohjaamo-huppareiden avulla.

• Neuvonnassa asioivien nuorten määrä vaihtelee päiväkohtaisesti 25-70 kävijän välillä. Sopivan
työntekijämäärän resursoiminen palvelupisteelle on haastavaa ennakoimattomuuden takia.
Neljä työntekijää neuvontapistevuorossa on hyvä käytäntö. Erilaiset huippukohdat, kuten yhteishaun
ajankohdat, tulee huomioida resurssien suunnittelussa.

• Työntekijä tulee vastaan ja kysyy, miten voi auttaa.

• Poissaolotilanteet haastavat työvuorosuunnittelua ja vaativat koordinointia. Neuvontavuorossa olevien
sairaspoissaoloihin ei ole pystytty luomaan toimivaa takapäivystysjärjestelmää, vaan muut työntekijät
tulevat apuun, mikäli pystyvät. Erityisen haavoittuva on puhelin- ja sähköpostineuvonnan työvuoro.

• Näkyvillä on kalenteri: tänään / tällä viikolla Ohjaamossa…

• Tärkeää on ollut kehittää neuvontapisteen roolitusta niin, että yksi työntekijä on ns. infotiski-vuorossa:
ottaa nuoret vastaan, etsii nuorelle vapaana olevan työntekijän ja koordinoi alakerran toimintaa.

TYÖOTE JA NUOREN KOHTAAMINEN
• Nuoren asioinnin aiheita ei voida arvella etukäteen: sisään tulevan nuoren tilanne on aina uusi ja
ennakoimaton. Tärkeäksi nousee työntekijän kyky osata kysyä asioita oikealla tavalla ja riittävän
kattavasti. Nopeasti saatavilla oleva monialainen tuki on sekä työntekijän että asiakkaan etu.
• Tärkeää on kehittää neuvontapisteen työkäytäntöjä niin, että nuoren palvelusta tulee mahdollisimman
sujuvaa ja laadukasta: neuvonnassa työskentelevät eri ammattilaiset omaavat yhteisen käsityksen
neuvontatyöstä, sen tavoista ja tavoitteista.

• Tila on selkeästi jaettu erilaisiin alueisiin, kuten kahvila, itsenäisen työskentelyn pisteet, ryhmätyötilat,
henkilökohtaisten keskustelujen tilat.

• Loossit tuovat yksityisyyttä keskusteluihin, mutta on mahdollista siirtyä yksityiseen tilaan keskustelemaan
jos tilanne sitä vaatii.
• Kahvia ja teetä on tarjolla.

VIESTINTÄ
• Sisäinen viestintä vaatii vastuunjakoa ja erityistä huomiota: kaikkien pitäisi tietää, mitä Ohjaamon neuvontapisteellä tapahtuu. Mitä viestinnän välineitä käytetään, jotta kaikki työntekijät pääsevät niihin käsiksi?
• Ulkoinen viestintä: neuvontapisteen tunnetuksi tekeminen ja tapahtumista tiedottaminen vaatii viestinnän
asiantuntijaa ja aikaa.

• Työntekijöiden perehdytys ja osaamisen jakaminen neuvontatyössä tulee varmistaa. Alakohtaiset
infokansiot ja toisen ammattilaisen työn varjostaminen ovat esimerkkejä työvälineistä.
• Vahtimestarilla on tärkeä rooli sekä turvallisuuden että yleisen järjestyksen ja hengen luomisessa.
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Liite 2:

OHJAAMO
HELSINGIN
TYÖNKUVAT

OHJAAMO HELSINGIN TYÖNTEKIJÄN TYÖ
KOHDISTUU MONIIN RYHMIIN JA VAIKUTTAMISEEN
SEKÄ KEHITTÄMISEEN ERI TASOILLA:

Nuorten kanssa
työskentelevät
ammattilaiset

Monialainen yhteinen työnkuva

Nuorten
vanhemmat ja
muut läheiset

Ammattikohtaiset työnkuvat ja asiantuntijuudet
Maaliskuu 2017
Ohjaamon palvelumallissa keskeistä on nuoren yhdeltä työntekijältä
saama tuki, jonka kautta nuorelle
järjestyvät tarpeen mukaan myös
muiden ammattilaisten tuki ja palvelut. Kehittämishankkeen tavoitteena on monialaisen palvelumallin
ja yhteisen Ohjaamo-työotteen
luominen.
Työnkuvat on laadittu monialaisessa yhteistyössä selkeyttämään
yhteistä työotetta ja jokaisen
roolia kokonaisuudessa. Työnkuvat
on tehty Helsingin kaupungin ja
Uudenmaan TE-toimiston työntekijöiden osalta. Lisäksi Ohjaamossa
työskentelee järjestökumppaneita.
Työnkuvien kehittäminen jatkuu
ja tavoitteena on Ohjaamo-palvelumallin sekä -työotteen juurruttaminen osaksi jatkuvaa nuorten
palvelujen toimintaa.
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Työnkuvissa on erityisesti keskitytty kuvaamaan nuorten kanssa
työskentelyä, mutta olennainen
osa Ohjaamon työn arkea on myös
vanhempien ja muiden nuorten
läheisten neuvominen, konsultaatiot nuorten kanssa työskenteleville
ammattilaisille, yhteistyö verkoston
kanssa ja hankkeen kehittämistehtävät.

Verkoston
yhteistyökumppanit

Nuoret

Kehittäminen
Hallinto
ja
rakenteet

Ammattikohtainen työ
Oman alan tiimi
Monialainen ryhmä
Ohjaamon kokonaisuus
Emo-organisaatio
Pääkaupunkiseudun yhteistyö
Valtakunnallinen kehittäminen
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Ohjaamo Helsingin
monialainen työnkuva

YHTEINEN TYÖOTE, OSAAMINEN JA MONIALAINEN TYÖNKUVA
• Ohjaus- ja neuvontatyön osaaminen, yksilö- ja ryhmäohjaus
• Arviointiosaaminen
• Jalkautuva ja liikkuva työ: Ohjaamo-palveluiden vieminen nuorten luo ja osaksi paikallisia
palveluita eri asuinalueilla
• Verkostotyön ja palvelujärjestelmän tuntemus: julkiset ja 3.sektorin palvelut

PALVELULUPAUS:
Nuori kohdataan vastuullisena oman elämänsä asiantuntijana, kunnioittaen ja kuunnellen,
otetaan tosissaan, etsitään yhdessä vastauksia ja seuraavat askeleet

• Kyky kehittää monialaista työotetta ja hyödyntää eri työtapoja ja menetelmiä, esim.
kokemukselliset ja toiminnalliset menetelmät
• Ohjaamon yhteisiin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen osallistuminen sekä
viestiminen toiminnasta
• Nuoren tilanteen huomioiminen kokonaisvaltaisesti

Ohjaamon työntekijät ovat nuoren kohtaamisen ja palvelujen koordinoinnin ammattilaisia.

• Toivon herättäminen, uskon luominen mahdollisuuksiin, epäonnistumisten hyväksyminen ja
niiden yli kannustaminen

Työntekijät tuntevat ja hyödyntävät monialaisia Ohjaamon ja Helsingin nuorten palveluita .

• Nuoruuden ja nuorten kehitysvaiheiden tuntemus

Jokainen Ohjaamon työntekijä tekee työtään omalla persoonallaan ja omalla osaamisellaan.
Jokaisella Ohjaamon työntekijällä on oman erityisosaamisen alueella:
- Konsultoiva rooli muille Ohjaamon ja verkoston työntekijöille
- Vastuu verkostoista ja yhteistyöstä emo-organisaatioon
- Tiedon ylläpitäjän ja viestijän rooli

• Nuoren oman toimijuuden, osallisuuden ja tavoitteiden asettamisen tukeminen
• Nuoren vahvuuksien, kykyjen, valmiuksien ja osaamisen näkyväksi tekeminen erilaisin
menetelmällisin keinoin
• Kiinnostuksen, innostuksen ja motivaation herättäminen omaan hyvinvointiin,
työhön ja koulutukseen
• Yhdessä nuoren kanssa nuoren elämään liittyvien kysymysten kanssa työskentely
laaja-alaisesti hyödyntäen sekä Ohjaamon sisäistä että ulkoista palveluverkostoa

- Perehdyttäjän rooli

- Koulutusvaihtoehtojen ja rahoitusmahdollisuuksien etsiminen

- Kehittäjän rooli oman alan työmuotojen kehittämisessä osaksi monialaista työtä

- Työmahdollisuuksien kartoittaminen
- Työ- ja koulutushakemusten tekemisessä tukeminen

Yhteisenä tehtävänä on monialaisen työn kehittäminen ja eri ammattilaisten työn
kytkeminen yhteen -> tiedon ja palveluiden koordinoinnin ja ohjauksen työkäytäntöjen
kehittäminen nuorten palveluissa
- Yhdyspinnat emo-organisaatioihin
- Ohjaamo-palvelujen kehittäminen ja tuotteistus

- Sosiaalisten haasteiden ja terveysasioiden kartoittaminen keskustellen ja
ohjaaminen tarpeellisten palvelujen piiriin
- Sosiaali- ja työttömyysetuuksien hakeminen
- Asunnon hakemisessa auttaminen ja tarvittaessa palveluihin ja/tai asumisohjaajalle ohjaaminen
- Vapaa-ajan mahdollisuuksista keskusteleminen ja niiden etsiminen, esim. harrastukset,
vapaaehtoistoiminta ja muut nuorten palvelut

- Ohjauksen laatukriteereiden luominen
- Ohjaamo-työn hyötyjen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
- Monipuolinen tiedonkeruu, tilastointi ja seuranta
- Vaikuttaminen 2018 palveluun, työhön ja rahoitukseen
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OPETUSALAN TYÖ OHJAAMOSSA
TYÖ, JOTA
KAIKKI
OHJAAMON
(JA TYÖLLISYYSPALVELUIDEN)
TYÖNTEKIJÄT TEKEVÄT

TYÖ, JOTA
TEKEVÄT
OHJAAMON
OPETUSALAN
TYÖNTEKIJÄT

ASIANTUNTIJUUS

140

NUORISOTYÖ OHJAAMOSSA

- Keskustelee nuoren kanssa koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvistä vaihtoehdoista, kiinnostuksesta ja tavoitteista. Selvittää, mitä koulutusta ja kokemuksia opiskelusta nuorella jo on,
ja mitä on tehnyt sopivan koulutuksen löytämiseksi. Arvioi nuoren kanssa hänen valmiuksiaan ja
vahvuuksiaan.
- Kertoo nuorelle hänen tarpeeseensa vastaavista Ohjaamon avoimista palveluista sekä muista
nuorille tarjolla olevista mahdollisuuksista. Tutustuu koulutusvaihtoehtoihin yhdessä nuoren
kanssa. Tuki hakemusten tekemisessä ja pääsyvaatimusten selvittämisessä ja valintakokeisiin
valmistautumisessa. Neuvoo nuorta opiskeluun liittyvissä erilaisissa etuuksissa ja niiden hakemisessa.
- Arvioi, onko nuorella tarvetta lisäksi opinto-ohjaajan tai erityisopettajan palveluihin ja ohjaa
niihin tarvittaessa.
Opinto-ohjaaja
- Antaa asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta
opintojen suunnittelussa, ammatinvalinnassa,
jatko-opintoihin hakeutumisessa sekä ura- ja
elämänsuunnittelussa.
- Tekee nuoren kanssa suunnitelman opintopolusta ja vaihtoehdoista hankkia osaamista/
opintosuorituksia
- Työskentelee ratkaisukeskeisesti, laaja-alaisesti ja koko asiakkaan elämänkenttää tutkien
ja kartoittaen.
- Nuoren kanssa tutustuminen oppilaitoksiin ja
tutustumisjaksojen järjestäminen.
- Koulutusalan tapahtumien järjestäminen
- Tuo opinto-ohjauksen uusiin toimintaympäristöihin

Erityisopettaja
- Antaa asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta
opintojen suunnittelussa, ammatinvalinnassa,
jatko-opintoihin hakeutumisessa sekä ura- ja
elämänsuunnittelussa huomioiden oppimiseen liittyvät erityistarpeet
- Arviointi: tuen tarpeen ja oppimisvalmiuksien arviointi -> tukitoimenpiteiden suunnittelu
- Erityisryhmien valmennus
- Keskeyttävän opiskelijan jatkopolun suunnittelu ja vaihtoehtoisten koulutuspolkujen
kartoittaminen
- Koulutusalan tapahtumien järjestäminen
- Tuo erityisopettajan asiantuntijuutta eri toimintaympäristöihin

- Ohjausteoreettinen ja -menetelmäosaaminen, dialogisuus
- Opiskelutavat ja –vaihtoehdot
- Ammatinvalinnanohjaus ja urasuunnittelu
- Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
- Elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen
liittyvä osaaminen
- Koulutusjärjestelmän ja ohjausympäristöjen
tuntemus (mm. lainsäädäntö, muutokset)
- Ulkomaiset opinnot, tukimahdollisuudet,
tutkintojen rinnastaminen

- Pedagoginen tuki ja keinot oppimisvalmiuksien edistämiseen
- Oppimisen tuen tarpeen arviointi, testauspalvelut
- Ammatillinen kuntoutuminen / koulutuksellinen tuki / yksilölliset ja erityiset oppimispolut
- Oppiminen, vaihtoehdot osaamisen hankkimiseen
- Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

TYÖ, JOTA
KAIKKI
OHJAAMON
TYÖNTEKIJÄT TEKEVÄT:

TYÖ, JOTA
TEKEVÄT
OHJAAMON
NUORISOTYÖNTEKIJÄT

ASIANTUNTIJUUS

- Keskustelee nuoren kiinnostuksista ja etsii mahdollisuuksia toteuttaa niitä eri tavoin (laaja-alainen näkökulma)
- Keskustelee nuoren kanssa vapaa-ajan mahdollisuuksista ja etsii niistä yhdessä tietoa, esim.
harrastukset, vapaaehtoistoiminta ja muu toiminta
- Tuo esille erilaisia mahdollisuuksia osallistua oman elämän valintoihin ja päätöksiin sekä yhteisöihin, ryhmiin ja yhteiskuntaan
- Hyödyntää työ- ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi muita tekemisen mahdollisuuksia nuorten
hyvinvoinnin, osallisuuden ja työelämävalmiuksien tukemisessa

Nuoriso-ohjaaja -> ohjaaja
- Tukee kokonaisvaltaisesti
nuoren hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta
- Mahdollistaa nuorten onnistumisen kokemuksia ja
voimavarojen vahvistumista
laajasti elämän eri osa-alueilla,
vapaa-aika ja kaverit
- Kannustaa ja ohjaa nuoria
oman jutun löytämiseen,
harrastuksiin, osaamisen
vahvistamiseen ja näkyväksi
tekemiseen
- Kehittää nuorten mahdollisuuksia olla toteuttamassa
Ohjaamo-toimintaa ja nuorilta
nuorille toimintaa (sis. tilojen
käyttö)
- Koordinoi yhteistyötä
nuorisotyön kanssa ja kytkee
Ohjaamon työtä alueelliseen
nuorisotyöhön ja järjestötoimintaan

Tieto- ja neuvontapalvelun
työntekijä (nuoriso-ohjaaja)
- Tietopalvelu nuorten elämään liittyvistä teemoista:
tiedon etsinnän opastamista,
tietohakuja, koosteita nuorille
ja työntekijöille, tiedon päivittäminen
- Verkkonuorisotyö: kohtaa
nuoria verkossa
- Suunnittelee ja kehittää
neuvontapisteen toimivuutta
ja verkkopalveluita
- Kannustaa ja ohjaa nuoria
oman jutun löytämiseen,
harrastuksiin, osaamisen
vahvistamiseen ja näkyväksi
tekemiseen
- Kehittää nuorten mahdollisuuksia olla toteuttamassa
Ohjaamo-toimintaa ja nuorilta
nuorille toimintaa (sis. tilojen
käyttö)
- Ansio-kurssien koordinointi,
ryhmien ja infojen vetäminen

Mediasuunnittelija
- Viestintä
- Tietopalvelu nuorten elämään liittyvistä teemoista:
tiedon etsinnän opastamista,
tietohakuja, koosteita nuorille
ja työntekijöille, tiedon päivittäminen
- Verkkonuorisotyö ja verkkovastaamisen koordinointi
- Suunnittelee ja kehittää
neuvontapisteen toimivuutta
ja verkkopalveluita
- Kannustaa ja ohjaa nuoria
oman jutun löytämiseen,
harrastuksiin, osaamisen
vahvistamiseen ja näkyväksi
tekemiseen
- Kehittää nuorten mahdollisuuksia olla toteuttamassa
Ohjaamo-toimintaa ja nuorilta
nuorille toimintaa (sis. tilojen
käyttö)
- Ansio-kurssien koordinointi,
ryhmien ja infojen vetäminen

- Nuorten elämänkulkuun,
kasvuun ja kehitykseen liittyvä
osaaminen (identiteetin kasvun tukeminen)
- Nuorisokulttuurien tuntemus
Alle 18-vuotiaiden kanssa
toimiminen
- Toiminnallisten menetelmien
osaaminen ja ohjausote, nuorisotyöllisen menetelmät
- Osallistaminen, aktiivisen
kansalaisuuden vahvistaminen, osallistava budjetointi

- Verkossa tehtävä nuorisotyö,
verkkovastaaminen
- Nuorten tieto- ja neuvontatyö
- Neuvontapisteen toimipaikkaan liittyvä asiantuntijuus
- Nuorten elämänkulkuun,
kasvuun ja kehitykseen liittyvä
osaaminen (identiteetin kasvun tukeminen)

- Viestinnän osaaminen
- Nuorten tieto- ja neuvontatyö
- Verkossa tehtävä nuorisotyö,
verkkovastaaminen
- Nuorten elämänkulkuun,
kasvuun ja kehitykseen liittyvä
osaaminen (identiteetin kasvun tukeminen)
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- Etsii työ- ja koulutusvaihtoehtoja nuoren kanssa. Kevyt tuki työnhaussa, työsuhteeseen liittyvien
asioiden hoitamisessa ja tarvittaessa työn alkaessa.
- Keskustelee nuoren kanssa työhön ja koulutukseen liittyvistä vaihtoehdoista, kiinnostuksesta ja
tavoitteista. - Selvittää, mitä nuori itse tietää, ajattelee ja on jo tehnyt työnhaun tai koulutuksen
löytämiseksi. Arvioi nuoren kanssa hänen valmiuksiaan ja vahvuuksiaan. Arvioi, onko työllistyminen ajankohtaista vai tarvitseeko hän ensin muita palveluja.

- Kertoo nuorelle hänen tarpeeseensa vastaavista Ohjaamon avoimista palveluista sekä muista nuorille tarjolla
olevista mahdollisuuksista. Tutustuu vaihtoehtoihin yhdessä nuoren kanssa. Neuvoo nuorta työttömyyteen ja
opiskeluun liittyvissä etuuksissa ja niiden hakemisessa.
- Keskustelee nuoren kanssa työelämän ja kouluttautumisen näkymistä suhteessa nuoren omiin suunnitelmiin.
- Arvioi, ovatko työllisyydenhoidon muut palvelut ajankohtaisia ja ohjaa niihin tarvittaessa.

Työelämävalmentaja
-Kartoittaa nuoren kanssa hänen vahvuuksiaan, kykyjään, valmiuksiaan ja osaamistaan
sekä auttaa tekemään niitä näkyväksi työ- ja
koulutushauissa.
-Räätälöi polkuja työelämään, etsii nuoren ja
verkoston kanssa mahdollisuuksia yhdistää
työtä ja koulutusta ja kerryttää osaamista.
-Tukee nuoren ammatillisuuden kasvua
-Rekrytoinnin ja työn löytämisen väylät ja
toimintatavat.
-Työllisyyden yhteistyöverkoston kokoaminen
ja koordinointi: yksityiset ja julkiset työnantajat, palveluverkosto
-Toimii välittäjänä ja valmentajana työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisessa molemmille osapuolille.
-Valmennus työpaikalla työsuhteen alussa ja
ongelmatilanteissa.

TE-toimiston asiantuntija
-Toimii välittäjänä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisessa; työtarjoukset ja niiden
seuranta
-URA-järjestelmän käyttö ja tiedonhaku; työnhakijan status ja mihin palveluihin oikeus
-Työllistymissuunnitelman ja työvoimapoliittisen lausunnon (etuuksien saaminen mahdollistuu) teko ja suunnitelman seuranta
-Työkokeilupäätökset
-Työhönvalmennuspalvelun järjestäminen
asiakkaalle (15-30pv)
-Työolosuhteiden järjestelyt asiakkaalle (apuvälineitä vammaisille)
-Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen
opiskelu, suunnitelma, päätös ja seuranta
-Työkyvyn arvioinnin järjestäminen asiakkaalle
(B-lausunnon saamisen mahdollisuus ja sitä
kautta Kelan kuntoutukseen pääsy)

TE-toimiston psykologi
-Antaa syventävää ammatinvalinnanohjausta
-Kartoittaa nuoren soveltuvuutta ja vahvuuksia, persoonallisuutta, osaamista, elämäntilannetta, oppimisvalmiuksia ja –vaikeuksia,
opiskelu- ja työkykyä ja terveyttä
-Kannustaa ja tukee nuorta itsetuntemuksessa
-Mielenterveysoireiden ennaltaehkäiseminen
ja varhainen tuki, psykoedukaatio + työkalut
itsenäiseen työskentelyyn, kognitiiviset ja
supportiiviset menetelmät
-Lyhytkestoinen terapeuttinen tuki, kriisitilanteissa/muutoksissa tukeminen, vaikeiden
asioiden puheeksi ottaminen, oireiden tunnistamien ja palvelutarpeen arviointi. Yhteistyö
psyk. polin kanssa.
-Dokumentoi ja ylläpitää asiakastietoja URAjärjestelmässä
-Osallistuu tarvittaessa asiakkaan työllistymis-,
aktivointi- tms. suunnitelman laadintaan.
-Kuntouttava työote ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

- Nuoren oman toimijuuden tukeminen, kiinnostusten tutkiminen ja työelämän mahdollisuuksien esiin tuominen.
- Työelämän tarjoamien vaihtoehtojen tunteminen ja pitkäjänteisten suunnitelmien
tekeminen: miten kulkea kohti unelmia ja
tavoitteita.
- Työllistymisen mahdollisuuksien ja esteiden
tunnistaminen; palveluiden tuntemus
- Työelämän ja eri alojen vaatimusten tunteminen.
- Työmarkkinatilanteen ja työelämän osaamistarpeiden sekä niiden tulevaisuuden näkymien tuntemus.

- TE-palveluiden ja lainsäädännön tuntemus
- Työllistymisen mahdollisuuksien ja esteiden
tunnistaminen; palveluiden tuntemus
- Työelämän ja eri alojen vaatimusten tunteminen
- Työmarkkinatilanteen ja työelämän osaamistarpeiden sekä niiden tulevaisuuden näkymien tuntemus

- Psykologisen tiedon ja teorioiden sekä
urasuunnittelun ja ohjausmenetelmien hallinta
- TE-palveluiden ja lainsäädännön tuntemus
- Motivointitaidot, erilaisten ohjauksellisten
työotteiden hallinta
- Psykologisten testimenetelmien hallinta
- Ammatillisen kuntoutuksen (ml. kuntoutuslait
ja -prosessit) tuntemus sekä sairauksien (erit.
mielenterveyshäiriöt), terveys- ja elämänhallintarajoitteiden (esim. oppimisvaikeudet) ja
kriisien tunnistaminen ja niiden merkityksen
ymmärtäminen työllistymis- ja kuntoutussuunnittelussa
- Nuoren kehitysvaiheiden tuntemus sekä
ammatillisen identiteetin rakentamisen tukeminen

Yrityskoordinaattori
-Vastaa yritysasiakkuuksista ja
niiden kehittämisestä
-Kontaktoi uusia työnantajia
(yritykset ja järjestöt), hankkii
nuorille työpaikkoja ja markkinoi
yhteistyötä työllisyyspalveluiden
kanssa
-Työelämän mahdollisuuksien
avaaminen nuorille mm. työnantajatapaamisia, räätälöityjä
työkokeiluja ja mentorointia
järjestämällä
-Nuorten maailman ja nuoruuden erityispiirteiden avaaminen
työnantajille
-Toimii välittäjänä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisessa
-Elinkeino-osaston yritysyhteistyöhön, sen koordinointiin ja
kokeiluihin osallistuminen
-Helsinki-lisän markkinointi ja
käyttö
-Neuvoo yrityksiä työllistämisen
tuissa
- Työnantaja- ja työmarkkinatuntemus
- Työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen
- Myynti ja markkinointi
- Asiakkuuksien hallinta
- Työllistymisen tukien tuntemus
- Työyhteisön monimuotoisuus
ja ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen yhdessä työnantajien
kanssa monimuotoisuuden
edistämiseksi

Työnhakustudion ohjaaja
-Auttaa ja opastaa sähköisessä asioinnissa
-Auttaa työnhakuun,
koulutushakuun, tukiin
ja palveluihin liittyvissä
hakemuksissa
-Pitää iltapäivisin avointa
työnhakustudiota, ohjaa
ajanvarauksella, on mukana ryhmien ja tapahtumien järjestämisessä
-Asiakkaiden tarpeista lähtevää yksilöllistä
työnhaun neuvontaa
ja ohjausta sisältäen
työpaikkojen etsimistä,
ansioluetteloiden ja työhakemusten tekoa, työnantajien kontaktointiin ja
työpaikkahaastatteluun
valmistautumista

- Työnhaku
- Sähköinen asiointi
- Työ-, koulutus- ja muut
hakemukset
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- Selvittää kysymysten kautta nuoren kokonaistilannetta (sosiaalinen, terveydellinen, taloudellinen) -> arviointi tuen ja palvelujen tarpeesta -> nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan neuvoo
palveluissa, ohjaa niihin ja tukee etenemisessä
- Taloudellisen tilanteen selvittäminen, ensisijaisten etuuksien selvittäminen, vireyttäminen ja
toimeentulotukihakemusten täyttäminen.
- Sosiaalisten haasteiden kartoittaminen ja tarvittaessa ohjaus ja konsultointi Ohjaamon/alueen
sosiaalityöntekijään tai lastensuojelun sosiaalityöhön tai muihin sosiaalitoimen palveluihin yhdessä oman sosiaalityöntekijän kanssa.
- Terveysasioiden kartoittaminen keskustellen ja ohjaaminen terveyspalveluihin, tarvittaessa Ohjaamon terveydenhoitajalle (terveystapaaminen)
- Asunnon hakemisessa auttaminen ja tarvittaessa palveluihin ja/tai asumisohjaajalle ohjaus

Sosiaalityöntekijä
- Tekee laaja-alaisen arvion
nuoren palvelutarpeesta sekä
sosiaalityön asiakassuunnitelman. Vastaa moniammatillisen
arvion tekemisestä nuoren työja toimintakyvystä.
- Koordinoi palvelukokonaisuuksia ja arvioi tuen tarpeen (esim.
lastensuojelu, asunnottomuus).
- Räätälöi polkuja hoitoon ja
kuntoutukseen ja tukee nuorta
prosessin etenemisessä
- Ennaltaehkäisevä, matalan
kynnyksen neuvonta ja ohjaus
elämän ja arjen hallintaan
- Koordinoi sosiaalialan yhteistyöverkostoa
- Sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö.

Terveydenhoitaja
- Arvioi nuoren toiminta- ja työkykyä terveysnäkökulmasta (myös osana työhön ja
koulutukseen ohjausta)
- Tukee nuorta voimavarojen vahvistamisessa
- Lähtee nuoren mukaan terveydenhoitoon
liittyville käynnille tarvittaessa
- Ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen
matalan kynnyksen palvelulla
- Nuoren seksuaalisuus- ja ehkäisyneuvonta
- Hoitoon motivointi ja hoito-/kuntoutussuunnitelman alkuvaiheen tuki
- Terveysalan yhteistyöverkoston koordinointi
- Nuorten terveydellisten kysymysten ja
haasteiden tiedonkeruu ja vaikuttaminen
palveluihin (->esim. psykiatrisen sairaanhoidon ja lääkäripalvelujen kytkeminen
matalan kynnyksen palveluun; erityisosaaminen nuoriin)

Asumisohjaaja
- Kartoittaa nuoren tilannetta asumisen asioissa,
motivoi ja tukee
prosessissa
- Koordinoi asumisen verkostoyhteistyötä
- Tekee vaikuttamistyötä ja palvelujen kehittämistä
nuorten asumisen
asioissa pääkaupunkiseudulla
yhteistyöverkostossa

- Sosiaalisten vaikeuksien tunnistaminen ja niiden vaikutusten
arviointi suhteessa työkykyyn ja
arkeen (työllistymisen esteet ja
voimavarat, arjenhallinta) sekä
tuen tarpeen arvio.
- Psykososiaalinen tuki.
- Soten palvelujärjestelmän,
lainsäädännön ja sosiaaliturvajärjestelmän tunteminen ja
hoitoonohjaus.

- Työelämän ja opiskelualojen terveydellisten vaatimusten tunteminen.
- Terveydenhoitotyön ja sairaanhoidon
asiantuntijuus, mielenterveyshäiriöiden
tuntemus. Nuoruuteen liittyvät terveyskysymykset.
- Palvelujen ja verkoston tuntemus.

- Asunnonhaku
- Asumisen
palvelut
- Nuoren itsenäistymisen tukeminen
Ohjaamo Helsinki / Pertti Nisonen
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