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Johdanto
Käsissäsi on Ohjaamo Helsingin
toiminnasta, tuloksista ja vuoden
2019 ajankohtaisia teemoista
kertova kirjanen. Halusimme koota
kansien väliin kuvauksen siitä, mitä
Ohjaamossa on saatu aikaan ja
miten toiminta on ensimmäisen
hankekauden jälkeen jatkunut. Nyt
Euroopan sosiaalirahaston tukema
Ohjaamo-hanke on päättymässä
ja toimintaa jatkaa vakiintuneen
aseman saavuttanut Ohjaamo,
jonka taustalla on yhä kasvava
valtakunnallinen ohjaamotoiminnan
verkosto. Ohjaamot on noteerattu
Rinteen hallitusohjelmassa, OECD:n
raportissa (2019) sekä Helsingissä
kaupungin strategiassa (2017-2021).
Mahdollisuudet ja samalla vastuu
vaikuttavan työn aikaansaamiseksi
ovat yhä vahvemmin Ohjaamon
tekijöiden käsissä.
Luvussa yksi kerromme Ohjaamon
vuoden 2019 toiminnan lähtökohdista ja kehittämistarpeista sekä
ratkaisuista, joita uudistetussa toimintamallissa on tehty. Kerromme
esimerkkejä Ohjaamon toiminnan
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arjesta ja tärkeistä tekemisistä.
Luvusta kaksi löytyvät vuodelle 2019
asetetut Ohjaamo Helsingin tavoitteet ja niiden toteumat. Luvussa
kolme kuvataan työn tuloksia laajemmin Ohjaamo-kyselyn tulosten
kautta. Kyselyyn, jossa tarkasteltiin
Ohjaamon toiminnan vaikutuksia,
vastasivat sekä nuoret että Ohjaamon henkilöstö ja sidosryhmät.
Lopuksi tuomme vielä esiin pohdintoja ohjaamotoiminnan vaikuttavuudesta.
Kirjasen aloittaa nuorten työllisyyspalvelujen palvelupäällikön Martti
Poterin kirjoitus Ohjaamon merkityksestä nuorille ja päättää Ohjaamon projektipäällikkönä alusta asti
toimineen Sirkku Reposen sanat.
Ohjaamo 2.0 -julkaisun sisällön
tuottamiseen ovat osallistuneet
useat työntekijät ja kaiken kuvatun
tekemisen takana on valiojoukko
Ohjaamossa työskenteleviä ammattilaisia sekä nuoria.

Ohjaamo Helsinki
pähkinänkuoressa
Ohjaamo tarjoaa 15–29 -vuotiaille nuorille apua työn, koulutuksen, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Toimintaa
toteuttavat Helsingin kaupunki,
Uudenmaan TE-toimisto sekä
lukuisat kumppanit. Ohjaamon
työntekijöiden joukko koostuu
monista eri alan ammattilaisista
– kaikki ovat asiantuntijoita
nuorten elämään liittyvissä
asioissa.
Ohjaamossa voi käydä ilman
ajanvarausta ja hoitaa niitä
asioita, jotka ovat ajankohtaisia
nuoren elämässä. Tarvittaessa
nuoren kanssa sovitaan pidemmästä työskentelystä. Toimintaa
toteutetaan Kampissa Ohjaamon tiloissa sekä alueellisesti
eri puolilla Helsinkiä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
Ohjaamo järjestää erilaisia tapahtumia, ryhmiä ja teemallisia
tilaisuuksia. Nuoret ovat mukana
suunnittelemassa toimintaa.
Ohjaamon tavoitteena on, että
nuoret pääsevät sujuvammin
töihin ja koulutukseen ja luottamus omiin vahvuuksiin sekä
tulevaisuuden mahdollisuuksiin
vahvistuvat.

1.1.-30.10.2019
Asioinnit neuvonnassa ja tapahtumissa

15 355

Nuorten arvosana työntekijöille:

9,1

2 652

osallistujaa rekrytointitapahtumissa

5 237

tapaamista alueellisessa työssä

Pidempi työskentely yli

1 480
nuoren kanssa
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PÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO:

Mitä Ohjaamo
merkitsee
helsinkiläisille nuorille?
Ohjaamoon olet tervetullut
omana itsenäsi, tilanteessa
kuin tilanteessa!
Aikamoinen lupaus Ohjaamoilta.
Tuo teksti löytyy sivustolta
ohjaamot.fi/etusivu.
Helsingin kaupungin palvelurakenne on laaja. Se on suorastaan
järisyttävän suuri kaikessa moninaisuudessaan; melkein 38 000
työntekijää tekevät joka päivä töitä,
jotta kaupunki olisi kaupunkilaisille
hyvä paikka asua, elää, harrastaa,
opiskella, yrittää ja tehdä työtä. On
terveyspalveluja, sosiaalipalveluja,
työllisyydenhoitoa, kouluja ja oppilaitoksia, nuorisotaloja, kirjastoja ja
liikuntatiloja, puistoja ja paloasemia,
satamia ja voimaloita. Ja lisäksi
paljon, paljon muuta, mitä helsinkiläinen ei todellakaan normipäivänä
ajattele kadulla kulkiessaan. Joku
vaan hoitaa hommat, spårat, metrot
ja bussit kulkevat ja roskikset tyhjenevät. Ja sitten on vielä se toinen
puoli, nämä meille kaikille tarpeelliset valtion tuottamat viranomaispalvelut kuten TE-toimisto, Kela,
verotoimisto, poliisi, maistraatti.
Vanhan sanonnan mukaisesti taitaa
todella olla lottovoitto syntyä näin
suuren palveluverkoston Suomeen.
3

Suuruuden kanssa voi käydä
myös hassusti. Arjessa sen joskus
huomaa, kun shoppaillessa eksyy
riittävän isoon markettiin tai ostoskeskukseen, niin loppumattomien
hyllymetrien välissä harhaillessa
voi olla vaikea löytää sitä, mitä juuri
sillä kertaa kaipaa. Aikaa tuhrautuu
etsiskelyyn ja kulkemiseen, matkalla voi myös tulla vastaan muita
kiinnostavia asioita, jotka vievät
huomion ja ehkä myös sivupoluille
ohjaavia ohjeita, joiden vuoksi tuleekin ylimääräisiä mutkia matkaan.
Sitten, jos lopulta löytää etsimänsä,
on niin väsynyt, ettei enää jaksakaan innostua ja hoitaa alkuperäistä asiaa. Mielen valtaa ajatus, että
nyt en enää jaksa, sovittelen tätä
paitaa tai housuja sitten joskus
toisen kerran.

Yhtenä osana tätä järisyttävää
palvelujen laajuutta on Ohjaamo
Helsinki. Sen idea on runsaudella ja
loppumattomilla tarjouksilla esille
työntyvään kauppakeskukseen tai
megamarkettiin nähden kyllä vähän
nurinkurinen: puristetaan mahdollisimman paljon tietoa ja osaamista
pieneen tilaan, helposti saataville,
ihmisten kautta. Nämä Ohjaamon
ihmiset hoitavat tuhansia neuvontatilanteita vuosittain ja ovat mestareita kysymyksissä, jotka liittyvät
työhön, koulutukseen tai melkein
mihin vaan. Helsinkiläisille Ohjaamo
löytyy osoitteesta Fredrikinkatu 48.
Sisään tullessa sinun ei tarvitse tietää, mikä on oikea taho hoitamaan
asiaasi tai minkä alan ammattilaiselta saisit apua mihinkin pulmaan.
Riittää, että menee sisälle.

väliä, mistä saa tiedon, kunhan sen
saa ja että Ohjaamo auttaa.

Tällaisella runsauden polulla
voi joutua seikkailemaan myös
kaupungin ja muiden toimijoiden
palvelujen viidakossa kahlatessa.
Paljon perusjuttuja saa tehtyä
onneksi ihan kotonakin, tai missä
vaan, kunhan on kännykkä mukana. Mutta aivan kaikkea ei voi vielä
tänäänkään hoitaa netissä. Joskus
kannattaa jalkautua paikan päälle
tapaamaan ihan oikeaa Ihmistä,
joka ehkä voisi auttaa.

Suurin osa Ohjaamoon tulijoista
on kuullut paikasta joltain toiselta
ammattilaiselta tai palvelusta, kuten
vaikka opinto-ohjaajalta, TE-toimiston asiantuntijalta, sosiaalityöntekijältä tai nuorisotyöntekijältä. Toiset
löytävät Ohjaamon netin kautta, tai
sitten kuulivat siitä kavereilta tai kotona. Jotkut tulijat ovat huomanneet
ehkä jossain Ohjaamon mainoksen
ja tulevat sen perusteella. Loppujen
lopuksi sillä ei ole niin kauheasti

Ohjaamon ideana on helpottaa
elämää. Se on kaikille alle 30-vuotiaille helsinkiläisille tarkoitettu,
maksuton ja perustettu juuri siksi,
että se täydentää olemassa olevia
muita palveluja ja auttaa silloin, kun
tie ei ole ihan selvä kulkea. Siellä
tapaa osaavia ihmisiä ja sen kautta
pääsee eteenpäin tai usein asia
ratkeaa kertakäynnillä ja ei tarvitsekaan mennä muualle.

Ohjaamo on matalan kynnyksen
paikka, sinne ei tarvitse varata aikaa, vaan sisään voi mennä aina kun
ovi on auki. Sieltä löytyy ihminen,
jonka kanssa voi jutella ja joka osaa
auttaa. Usein tarvittava osaaminen löytyy Ohjaamon sisältä, sillä
Ohjaamo on moniammatillinen ja
siellä on usean eri ammatin taitajia
auttamassa nuoria. Kuten vaikkapa uraohjaaja, nuorisotyöntekijä,
TE-toimiston asiantuntija, sosiaaliohjaaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja. Kaikki he
ovat siellä sitä varten, että sisään
tulija saisi vastauksia mahdollisimman nopeasti ja ilman tarvetta
käydä monessa paikassa.

Mutta jos joskus tarvitsee, Ohjaamossa tiedetään, missä sekin
hoituu.
Martti Poteri
palvelupäällikkö, nuorten
palvelut, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslian työllisyys- ja
maahanmuuttopalvelut
koordinoivat Ohjaamo
Helsingin toimintaa.
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1.
Ohjaamo 2.0 Toiminnan
päivittäminen
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Ei kaikille kaikkea,
mutta jokaiselle jotakin
Terveyspalvelut

Ohjaamo ponkaisi toimintansa
käyntiin vuonna 2015 ja avasi ovet
Helsingissä oleville nuorille, nuorten
läheisille sekä nuorten parissa toimiville työntekijöille. Pääosin Euroopan
sosiaalirahaston tuella kehitettiin ensimmäiset reilut kaksi vuotta toimintaa, jossa voitiin kokeilla uutta, yrittää
ja erehtyä. Toiminta-ajatus oli laaja ja
kunnianhimoinen: tarjotaan jokaiselle
ovesta sisään astuvalle nuorelle sitä,
mitä hän tarvitsee ja kuljetaan rinnalla, jotta asiat selviävät.
Kun valtaosa hankerahoituksesta
päättyi talvella 2018, Ohjaamo oli
saanut pysyvämpää rahoitusta työ- ja
elinkeinoministeriöltä sekä Helsingin
kaupungilta. Rahoituspohjan muutoksen myötä myös henkilöstöresurssit
ja määrälliset asiakastavoitteet muuttuivat. Uutta Ohjaamoa oli tekemässä
yhä suurempi joukko työllisyydenhoidon ammattilaisia sekä TE-toimiston
että kaupungin Nuorten Urapalvelujen puolelta, ja yhä pienempi
joukko sosiaali- ja terveydenhuollon
ja nuorisopalvelujen ammattilaisia.
Opinto-ohjauksen ja pedagogisten
palvelujen resurssi pysyi ennallaan.
Ohjaamon henkilöstöstä lähes 90%
vaihtui. Ohjaamo 2.0 rakennettiin
uusin voimin ja osin uusilla korteilla,
mutta ovet nuorille pysyivät avoinna
läpi muutosten.
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TYÖNTEKIJÄT JA KUMPPANIT,
JOIDEN TYÖPANOSTA ON KOHDENNETTU
OHJAAMON TOIMINTAAN 2019:

Koulutuspalvelut

erityisopettaja
opinto-ohjaaja
2 nuorisotyöntekijää
terveydenhoitaja

Sosiaalityö

NUORI

10 TE-palveluiden asiantuntijaa
sosiaalityöntekijä

OHJAAMO

Muut
hyvinvointia
tukevat
palvelut

Työllisyyspalvelut

2 ammatinvalintapsykologia
4 alueellisen työn uraohjaajaa
•

Nuorisotyö

15 Nuorten Urapalveluiden uraohjaajaa
Onni-hankkeen työntekijät: psykologi ja sosiaalityöntekijä
3 yrityskoordinaattoria
TE-asiantuntija, viestintä
2 TE-asiantuntijaa, työnantajayhteistyö
4 TE-asiantuntijaa, kehittämiskoordinaattoreita
2 suunnittelijaa, 1 koordinaattori
projektiassistentti

Ohjaamo on palvelukokonaisuus,
joka kokoaa eri toimijat yhteisen toiminta-ajatuksen alle.

projektipäällikkö
työnhaunohjaaja, Spring House

SÄÄNNÖLLISET KUMPPANIT:
Kela, Luckan, Kurvi, etsivä nuorisotyö, alueellinen
sosiaalityö ja jälkihuolto, liikkuva mielenterveystiimi,
PKS nuorisoasunnot ry, Sininauhasäätiö, sosiaalisen

Yhdessä työskentely tapahtuu
sekä Ohjaamon tiloissa että verkostoissa.
Vuonna 2019 yhteensä 116 eri ihmistä
työskenteli pelkästään Ohjaamon neuvonnassa.
Heistä 59 oli kumppaneiden edustajia.

luototuksen talous- ja velkaneuvonta
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Ohjaamon Fredrikinkadun neuvontapisteelle yhteistyöhön kutsuttiin
entistä laajemmin verkostoja ja
toimijoita. Neuvontaa laajennettiin
myös alueellisesti kokeilemalla
erilaisia toteutuksia yhteistyökumppaneiden tiloissa. Fredrikinkadun
neuvontapisteelle luotiin uusi
toimintamalli. Kun aikaisemmin
toimittiin periaatteella, että kaikki
työntekijät tarjoavat laaja-alaista
neuvontaa kaikille nuorille neuvonnassa, niin uudessa mallissa työnjakoa selkeytettiin. Nyt Ohjaamon
neuvontapiste toimii paikkana ja tilana, jossa on joka arkipäivä tarjolla
nuorten tieto- ja neuvontapalvelua,
eri asiantuntijoiden tarjoamaa non
stop -ohjausta sekä mahdollisuus
tehdä hakemuksia ja täyttää asiakirjoja työntekijän avustuksella tai
itsenäisesti.
Neuvonnan viikkolukujärjestyksen
takana on useita eri toimijoita:
paikalla ovat viikoittain Kela, alueen
sosiaalityö, maahan muuttaneille
neuvontaa tarjoava Pakolaisavun
Kurvi-toiminta, ruotsinkielistä
ohjausta tarjoava Luckan ja etsivä
nuorisotyö. Joka päivä tavattavissa
ovat Ohjaamon TE-asiantuntija ja
uraohjaaja. Joka viikko on työnantajatapahtumia, asuntoklinikka,
Ohjaamon esittelyjä, muita tapahtumia ja ryhmiä.
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Palvelukuvauksen
selkeyttäminen
Muutos Ohjaamon työntekijäresurssissa on tuonut entistä vahvemmin
esiin haasteen vastata niiden nuorten
tarpeisiin, joiden elämäntilanteessa
on useita pulmia ja jotka ovat pitkään
olleet poissa palvelujen piiristä tai
kiertäneet paikasta toiseen. Muista
palveluista on ohjattu Ohjaamoon
nuoria, joille ei tahdo löytyä sopivaa
tahoa eikä riittävästi tukea ja joiden
tilanne vaatii paljon selvittämistä.
Ohjaamossa on ollut erityinen halu
tarjota tukea palvelujen väliin putoaville nuorille. Suurimmalla osalla
nykyisestä henkilöstöstä taustalla
on työllisyyden kysymyksiin liittyvä
ammatillinen osaaminen sekä työhön
ja koulutukseen tähtäävät määrälliset
ja laadulliset tavoitteet. Tämä on aiheuttanut ristiriidan, jossa työntekijät
ovat tuskailleet riittämättömyydentunteiden ja aikapaineiden kanssa.
Työaika ja ammatillinen osaaminen
eivät millään riitä tarjoamaan kaikille
kaikkea. Lisäksi oman aikansa on
vienyt tutustuminen toisten ammattilaisten työhön ja sen opettelu, miten
muiden osaamista voi hyödyntää.
Kun keväällä 2019 Ohjaamon ohjausryhmässä arvioitiin Ohjaamon
vahvuuksia ja kunkin toimijan mahdollisuuksia panostaa toimintaan,
tuli esiin tarve selkiyttää Ohjaamon
viestiä nuorille ja kumppaneille: Mitä
nykyinen Ohjaamo 2.0 tarjoaa ja
mitä se voi luvata? Ohjausryhmän
11

päätöksellä sovittiin, että Ohjaamon
nykyiset palvelut tulee kuvata vastaamaan nykytilannetta. Sama tarve
selkeyttää Ohjaamon toimintaa nousi
esiin Ohjaamo-kyselyssä henkilöstön
ja sidosryhmien vastauksissa sekä
Ohjaamon henkilöstön kevään kehittämispäivien keskusteluissa.
Toiminnan selkeyttämiseksi luotiin
uudenlainen kuvaus Ohjaamon tarjoamista palveluista suhteessa nuorten tarpeisiin. Henkilöstön yhteisen
työskentelyn tuloksena tunnistettiin
neuvonta- ja ohjaustyön välissä olevan palvelutarve erityisesti tilanteen
selvittelyyn ja arviointiin. Ohjaamon
toiminta jaettiin näin ajatuksellisesti
kolmeen eri kokonaisuuteen. Nuoren
tilanteesta riippuu, mihin tähdätään
ja miten toimitaan yhdessä muiden
ammattilaisten kanssa. Toiminta-ajatuksena kuitenkin säilyy, että nuori
on aina oikeassa paikassa tullessaan
Ohjaamoon. Jokainen nuori saa Ohjaamoon tullessaan aina jotain apua
omaan tilanteeseensa.

Mikä on
Ohjaamon rooli?
Olemmeko
palveleva
kyläkauppa,
hypermarket vai
kauppakeskus?
Ohjaamon henkilöstön kehittämispäivän koonnista
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Ohjaamon palvelumallit
NEUVONTA

arviointi ja oikean palvelun etsiminen

OHJAUSPALVELU KOHTI
TYÖTÄ TAI KOULUTUSTA

KENELLE

Kaikille Helsingissä
oleville 15–29 –vuotiaille.

Nuorelle, joka haluaa selvittää omaa
tilannettaan ja on ollut pidempään
”välitilassa” eikä tiedä miten edetä.

Nuorille, joilla on halu muutokseen, mutta
tarvitsevat tukea tavoitteissa ja seuraavissa
askeleissa niitä kohti. Kun työ tai opiskelu on
realistinen tavoite n. vuoden sisällä.

MITÄ
LUVATAAN

Kohtaamista ja kuuntelemista. Käynnin
jälkeen tietää mitä seuraavaksi kannattaa
tehdä ja mitä vaihtoehtoja on olemassa.

Etsitään nuoren kannalta paras
mahdollinen palvelu, selvitetään ja
sovitaan seuraavat askeleet, jotta nuori
pääsee tarvitsemansa tuen piiriin.

Nuoren tavoitteet, taidot ja toimintaedellytykset kohti työtä ja koulutusta
selkiytyvät ja vahvistuvat. Nuori saa
säännöllistä tukea Ohjaamon työntekijältä.

ERI
AMMATTILAISTEN
ROOLI

Kaikki Ohjaamon työntekijät antavat
yleistä neuvontaa ja ohjausta ja/tai
oman alan asiantuntijuutta.

Vahva moniammatillinen
yhteistyö.

Nuorella on vastuutyöntekijä.
Monialaista tukea hyödynnetään
tarpeen mukaan.

ESIMERKIT

”Ohjaamon neuvontapisteelle saapuu kaksi nuorta maahan
muuttanutta miestä, jotka etsivät töitä. He odottavat opintojen
alkamista ja toivovat sitä ennen jotakin tekemistä. Toinen
nuorista on todella tylsistynyt ja pääasiassa nukkuu päivisin.
Työntekijä avustaa työhakemusten tekemisessä rakennusalan
töihin ja samalla jutellaan muista asioita, kuten liikkumisen tärkeydestä ja nuoret kertovat taustoistaan, näyttävät kuviakin.

”Nuori ohjataan Ohjaamoon TE-toimistosta. Ohjaamon TE-asiantuntija sopii tapaamisen nuoren
kanssa. Tapaamisessa tulee esiin, että nuorella
on monia haasteita ja hän on ollut työttömänä jo
pitkään. TE-asiantuntija sopii tapaamisen sosiaalityöntekijän tai psykologin kanssa.

”Nuori on ollut TE-toimistoon yhteydessä. Hänellä on tukiasiat solmussa. Nuori tulee kutsuttuna Ohjaamon aamukahvit -tilaisuuteen, jolloin
selvitetään perusteellisesti tukiasiat ja hän alkaa
saada tukia, joihin hänellä on oikeus. Ohjaamon
TE-asiantuntijan kanssa mietitään vaihtoehtoja
eteenpäin. Nuori käy terveystapaamisessa. Hän
saa apua hakemusten tekemiseen Ohjaamon
neuvonnasta. Nuori löytää työkokeilupaikan ja
pääsee sen jälkeen palkkatukityöhön.”

Tämän pienen tutustumisen kautta työntekijä pystyy kannustamaan nuoria kertomaan vahvuuksistaan työhakemuksissa.
Työntekijä kertoo myös Nyt!-liikunnan tarjonnasta ja kannustaa
täyttämään päiviä jollakin muulla kuin nukkumisella. Työntekijä
rohkaisee nuoria soittamaan suoraan työnantajalle, jolle ovat
tekemässä hakemusta. Toinen nuorista soittaa ja saa sovittua
haastattelun. Nuorista välittyy tyytyväisyys saamaansa kohtaamiseen ja kuuntelemiseen. Lähtiessä toivotellaan onnea
työnhakuun ja kerrottaan, että Ohjaamoon voi tulla jatkamaan
hakemusten tekoa, jos tämä haastattelu ei tuo töitä.”
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TILANTEEN SELVITTELY

Psykologi ottaa nuoren tilanteen selvittelystä
vastuun. Hän tapaa nuorta ja ohjaa tapaamaan
terveydenhoitajaa sekä erityisopettajaa. Psykologi kartoittaa nuoren tilannetta ja etsii nuoren
kanssa sopivan paikan, jossa nuori saa tarvitsemaansa tukea (esim. alueellinen sosiaalityö,
kuntouttava tai jokin pitkäkestoisempi hanke).
Hän sopii nuoren jatkosta sen palvelun kanssa,
johon nuori siirtyy sekä välittää tiedon Ohjaamon TE-asiantuntijalle.”
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Yhteiset
toimintatavat

Opinto-ohjaus ottaa
uuden suunnan.
Nuori saapuu Ohjaamoon!

Toiminnan kuvaaminen teki näkyväksi
tarpeen kehittää myös monialaisen
työskentelyn käytäntöjä. Erityisesti
silloin, kun nuoren tilanne kaipaa
enemmän selvittämistä, on tärkeää
ottaa mukaan työporukasta esimerkiksi sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai psykologi. Näin on usein tehtykin, mutta välillä nuoren tilannetta on
jääty turhan pitkäksi aikaa pohtimaan
yksin. Yhteisten toimintatapojen
sopimiseksi ja yhtenäisemmän
asiakastyön laadun varmistamiseksi
päätettiin paneutua systemaattisesti
monialaisten työkäytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteena on vuoden 2019
loppuun mennessä kehittää monialaisia case-palavereja, tapoja asiakastarpeiden tunnistamiseen, nuoren
mukana kulkevaa sähköistä reissuvihkoa, TE-asiantuntijoiden työnkuvaa sekä tietojen vaihtoon liittyviä
käytäntöjä. Psykososiaalista tukea
Ohjaamoissa kehittävä Onni-hanke
on ollut tärkeä resurssi monialaisen
työn kehittämisessä.
Koska jokainen työntekijä tekee työtä omalla persoonallaan ja ammatillisella taustallaan ja jokainen nuori
kohdataan yksilöllisesti, tarvitaan
monialaiseen työhön muutamat
yhteisesti sovitut toimintatavat.
Näin varmistetaan, että nuori saa
käyttöönsä Ohjaamosta ne palvelut
ja sen avun, joita hän tarvitsee ja
joita on tarjolla.
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Tilanne vaatii tapaamista
ohjaajan kanssa. Tapaam opintoinen
varataan heti.

MONIALAISET TYÖKÄYTÄNNÖT
–PROJEKTIN TAVOITTEET 2019
Opinto-ohjaajan luona:

Varmistetaan, että
nuori saa käyttöönsä
Ohjaamosta ne palvelut
ja asiantuntijuuden, joita
hän tarvitsee ja joita on
tarjolla.

Asiat eivät ole hyvin.

Keskustellaan
opiskelumahdollisuuksista...

Soitetaan...

etessä...

Tapaamisten ed

Yhdessä
työskentelyn
pelisäännöt ja työn
selkiytyminen;
kuormituksen
väheneminen

Ohjaamon monialaisuutta esittelevä juliste.
Matti Keponen ja työryhmä, 2019.

...psykologille!
Aika varataan heti.

Tapaamiset psykologin
kanssa alkavat...

Psykologi ja opinto-ohjaaja
keskustelevat eri
vaihtoehdoista.

Tapaaminen psykologin ja opin
to-ohjaajan
kanssa!

utua
Suunnitelma: hakea yliopistoon ja hake a.
hoitoon julkisen terveydenhuollon kautt

Ensitapaaminen terveyskesku
ksessa
yhdessä, saattaen vaihto.
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Onnillinen aika
Helsingin
Ohjaamossa

PSYKOSOSIAALINEN TUKI
TOIMII OHJAAMOSSA KOSKA:

PSYKOSOSIAALISEN TUEN HANKE 2018-2019

Helsingissä hankkeessa työskentelivät sosiaalityöntekijä ja
psykologi. He tekivät Ohjaamossa asiakastyötä kokeilumuotoisesti, lisäsivät psykososiaalisen
tuen osaamista ohjaamolaisille
ja verkostoille koulutuksilla,
osallistuivat Ohjaamon sisäiseen
rakenteiden kehittämiseen sekä
vahvistivat paikallisia palvelupolkuja ja verkostoja.

mintoja sekä tapahtumia. Näissä
tavoitettiin noin 550 nuorta.
Lyhytkestoisessa yksilöohjauksessa kartoitettiin nuorten
elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti, mikäli nuorilla oli ilmennyt
psykososiaalisia esteitä työllistymiseen. Tällaisia esteitä olivat
esimerkiksi mielen hyvinvointiin
ja jaksamiseen liittyvät haasteet, arjen hallinta, asumis- ja
talousasiat, päihteiden käyttö,
ihmissuhdeongelmat sekä yksinäisyys. Usein nämä ongelmat
ovat kasautuneet. Asiakastyössä
avainasemassa oli moniammatillinen työote, jota toteutettiin
muun muassa työparityönä ja
konsultaationa. Tämä mahdollisti kerralla kokonaisvaltaisen ja
rinnakkaisen työskentelyn nuoren päämäärää kohti. Saadun
palautteen perusteella nuoret
ovat hyötyneet Onni-työntekijöiden toteuttamasta psykososiaalisesta tuesta.

Hanketyöntekijät kokeilivat
erilaisia asiakastyön muotoja:
yksilötyöskentelyä, ryhmätoi-

Ryhmätoimintana toteutettiin Jännä-ryhmiä sosiaalista
jännittämistä kokeville sekä

Ohjaamoiden psykososiaalisen
tuen Onni-kehittämishanke toimi
Ohjaamo Helsingissä vuosina
2018-2019. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa Ohjaamoiden
kykyä tarjota matalan kynnyksen
tukea psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä elämänhallintaan ja siten purkaa koulutuksen ja työllistymisen esteitä.
Valtakunnallisessa hankkeessa
muodostetaan Ohjaamoiden
psykososiaalisen tuen malli ja
suositus jatkolle.
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luontoympäristössä toteutettu
itsetunnon vahvistamiseen
tähtäävä Minä riitän -ryhmä.
Ryhmien asiakaspalautteessa
korostui vaikuttavana tekijänä
ryhmän voima: hyvä henki, vertaisuus ja ryhmän tuoma turvallisuus ja osallisuus. Avoimena
matalan kynnyksen toimintana
on järjestetty muun muassa
viikoittain Onni Café - hyvinvointikahviloita vaihtuvilla teemoilla
verkoston kumppaneiden
kanssa, Asuntoklinikkaa tukemaan nuorten asunnonhakua ja
ADHD-ryhmä, jossa sai vertaistukea ja tietoa ADHD:sta sekä
sen vaikutuksista elämään.
Onni-hankkeen keskeisenä ajatuksena on, että psykososiaalinen työ on osa moniammatillista
Ohjaamoa. Psykososiaalinen työ
läpileikkaa kaikkien Ohjaamossa
työskentelevien työtä ammattinimikkeestä riippumatta.
Onni-hankkeessa panostettiin
osaamisen lisäämiseen kouluttamalla ohjaamolaisia muun
muassa hyvässä kohtaamisessa,

tuen tarpeen tunnistamisessa
sekä puheeksi ottamisessa.
Helsingin nuorten palvelujärjestelmässä on aukkoja erityisesti
matalan kynnyksen psykososiaalisissa palveluissa, ja ne ovat
hajanaisia. Ohjaamo toimiikin
tärkeänä palveluohjaustahona
nuorille. Työntekijöiden käyttöön
luotiin olemassa olevat psykososiaaliset palvelut kokoava
palvelutarjotin. Lisäksi työntekijöitä perehdytettiin ohjaamaan
nuoria tarvittaessa eteenpäin
esimerkiksi sosiaalityön piiriin.
Psykososiaalisella työllä on
selvä paikka Ohjaamossa, sillä
hyvinvointi liittyy vahvasti työ- ja
toimintakykyyn ja siten myös
työllistymiseen.

• Matala kynnys: Palvelun saaminen on
sujuvaa ja sitä on helpompi ottaa
vastaan, kun palvelun saa tutussa ja
neutraalissa, ei-virastomaisessa
paikassa, jossa nuori jo hoitaa muita
asioitaan
• Varhainen tukeminen: Palvelu on
oikea-aikaista ja vaikuttavaa, kun
asiaan tartutaan ja palvelu tarjotaan
heti, kun nuori on itse tuonut huolensa
esille ja toivoo siihen apua
• Tehokkuus: Palvelu on tehokasta,
kun Ohjaamon saman katon alla
työskentelevän moniammatillisen tiimin
kautta voidaan palvella nuorta
kokonaisvaltaisesti ja ketterästi vieden
eri elämänalueen prosesseja eteenpäin
yhdessä rinnakkain
Onni-hankeen kokemuksen pohjalta
Ohjaamo on luonteva paikka tarjota
psykososiaalista tukea matalalla
kynnyksellä.
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Tätä olemme tehneet–
nostoja vuodelta 2019
Ohjaamon ääni
kuuluu!
Nuorten kehittämisryhmä Ohjaamon ääni vakiinnutti toimintansa.
Ryhmällä on merkittävä rooli sekä
Ohjaamon ja nuorten palvelujen kehittämisessä ja ”laadunvalvonnassa”
että nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Ryhmä on avoin ja mukaan
voi hypätä kuka tahansa ryhmän toiminnasta kiinnostunut nuori. Ryhmä
ottaa kantaa Ohjaamon käytäntöihin
ja kehittämistarpeisiin sekä nuorille
ajankohtaisiin asioihin.
Vuonna 2019 nuoret olivat mukana
kehittämässä muun muassa Ohjaamon henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lomakkeita, kohtaamisen periaatteita ja Ohjaamo-kyselyä. Keväällä
2019 järjestettiin vaalidialogi-ilta ja
nuorten kanssa keskustelemassa oli
kansanedustajaehdokkaita. Ohjaamon ohjausryhmän vakioaiheena
esityslistassa on Ohjaamon äänen
kuulumiset.
Nuorten ääni on kuulunut myös
Ohjaamon podcast-lähetyksissä.
Ohjaamocast-keskusteluohjelmaa
on tehty nuorten kanssa ja julkaistu
kuukausittain. Podcast-lähetyksissä keskustellaan nuorille tärkeistä
aiheista: aiheina ovat olleet muun
muassa urapolut, harrastaminen,
Helsinki Pride ja pelaaminen. Kuuntele Ohjaamocast iTunesissa tai
Spotifyssa!
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”

Olen mukana
Ohjaamon Äänessä,
koska sitä kautta minulla
on mahdollisuus vaikuttaa Ohjaamon toimintaan
ja muiden nuorten
hyvinvointiin.

”

Työnantajatapahtumista
töihin
Vuonna 2019 toteutettiin työnhakijoille erilaisia työllisyyttä ja
koulutusta tukevia tapahtumia,
kuten työnantajatreffejä, alueellisia
rekrytointitapahtumia, perehdytyskoulutuksia sekä erilaisia sparraustilaisuuksia. Rekrytointitapahtumien
toteutus sai liikkeelle runsaasti
työnhakijoita ja yritykset löysivät
uusia tekijöitä joukkoonsa. Tapahtumista on saatu työnantajilta erittäin
hyvää palautetta.
Työnantajatapahtumissa oli yli
3 000 osallistujaa. Rekrytointitilaisuuksissa paikan päällä haastateltiin yli 1 600 nuorta, joista työllistyi
yli 600.
Työantajayhteistyössä toteutettiin
vaikuttamistyötä. Pride-viikon
yhteydessä järjestettiin yrityksien,
kolmannen sektorin ja julkishallinnon rekrytoinnista vastaaville
henkilöille työelämäbrunssi.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön Vamlasin kanssa. Työelämäbrunssin keskeinen sanoma
oli yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja
syrjimättömyys rekrytointiprosessissa. Tapahtumassa käytiin läpi
rekrytointiprosessia rekrytoivan
yrityksen näkökulmasta sekä
yhdenvertaisuuden toteutumista
esimerkiksi vammaisen työnhakijan kohdalla. Tilaisuus toimi paitsi
tärkeän asian esille nostamisena
myös koulutuksellisena vaikuttamiskanavana rekrytoiville tahoille.
Osallistujat toivoivat vastaavalle
konseptille jatkoa.

Ohjaamon alueellinen työ
vakiinnutti paikkaansa
Ohjaamon alueellisen työn uraohjaajat tekivät vuoden aikana useita
kokeiluja ja toteuttivat säännöllistä
ohjaamotoimintaa Itä- ja Pohjois-Helsingissä. Työtä toteutettiin verkostoissa tapahtuvana kumppanuustyönä:
työllisyydenhoidon palvelut vietiin
alueille ja niitä kehitettiin yhdessä
järjestöjen, yritysten sekä kaupungin
ja TE-hallinnon palveluiden kanssa.
Alueellisen työn tavoitteena oli 2 500
käyntikertaa, marraskuun 2019 lopussa käyntikertoja oli 5 237.
Onnistuakseen alueellinen työ vaatii
tiivistä verkostoyhteistyötä sekä
paikan, jossa neuvontaa ja ohjausta

voidaan toteuttaa. Varsinkin itäiseen
Helsinkiin onnistuttiin luomaan toimiva verkosto, jonka avulla asiakkaita
tavoitettiin. Erityisesti alueelliset
työnantajatapahtumat vetivät paikalle
kaikenikäisiä työnhakijoita. Helsingin kaupunki on päättänyt jatkaa ja
kehittää alueellisten työllisyyspalveluiden tarjoamista. Jatkossa kuusi
uraohjaajaa palvelee kaiken ikäisiä
helsinkiläisiä yhteistyössä alueiden
toimijoiden kanssa.

Matilda Wrede-Jäntti kertoi nuorten
kuulumisia nuorisotutkimuksesta
nousevien havaintojen pohjalta.
Tilaisuus sai mediahuomiota muun
muassa valtakunnan uutisissa.

”
Tutkijan pitämä
tietoisku nuorten
nykytilanteesta oli
erittäin informoiva!

”

”
Kiva ku tää neuvonta
on täällä Itäkeskukses,
nii ei tarvi aina mennä
Kamppiin.

”
Hyviä kohtaamisia
Ohjaamon tapahtumissa
Keväällä Ohjaamossa järjestetty
Ilta nuorten läheisille -tapahtuma
toteutettiin syksyllä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tapahtumat
tarjosivat nuorten läheisille mahdollisuuden tutustua Ohjaamoon sekä
muihin nuorille suunnattuihin palveluihin. Tapahtumassa pääsi keskustelemaan eri alojen ammattilaisten
kanssa mieltä askarruttavista
asioista. Oodin tilaisuudessa tutkija

Kesäkuussa Pride-viikolla myös
Ohjaamo hehkui sateenkaaren
väreissä. Päivään kuului muun
muassa sateenkaarevia uratarinoita, käsityöpaja, valomaalaus, taidenäyttelyn avajaiset sekä elokuvaesitys. Tapahtumaan osallistui päivän
aikana noin 80 nuorta.
Vuosittain järjestettävä hanketori
tuo yhteen nuoria sekä heille suunnattujen palveluiden ja hankkeiden toimijoita. Syksyllä Helsingin
kaupungintalolla järjestettiin Meet
& Greet -tapahtuma, jossa esiteltiin 35 erilaista nuorille suunnattua
palvelua. Tapahtumaan osallistui
113 kävijää.

Kaupan polku yhdisti
työn ja koulutuksen
Ohjaamo Helsinki toteutti yhteistyössä Kaupan liiton ja Stadin ammattiopiston kanssa Kaupan polku
-perehdytyskoulutuksen, jossa
yhdistyivät kolmen kuukauden työkokeilu myymälässä sekä lähiopetuspäivät Stadin ammattiopistossa.
Tavoitteena oli antaa valmiuksia
niille nuorille, jotka eivät kiinnostuksestaan huolimatta olleet vielä
päässeet kaupan alan tehtäviin.
Lisäksi työkokeilun aikana nuorta
tuettiin muun muassa työpaikkakäynneillä ja autettiin suunnittelemaan työkokeilun jälkeistä aikaa.
Ohjaamon erityisopettaja huolehti
koulutuksen järjestämisestä ja
kävi työkokeilupaikoilla tekemässä
osaamisen tunnistamista. TE-asiantuntija huolehti työkokeilusopimuksista. Lisäksi mukana oli uraohjaajia,
yrityskoordinaattori ja sosiaalityöntekijä.
Kaupan polku toteutettiin keväällä ja syksyllä. Kevään projektissa
haasteeksi nousivat työkokeilijoiden
poissaolot. Syksyllä panostettiinkin
työpaikkavierailuihin ja yhteydenpitoon yritysten kanssa, jotta poissaoloihin ja muihin haasteisiin pystyttiin puuttumaan mahdollisimman
aikaisin. Kevään kokeilussa mukana
olleet yritykset halusivat olla mukana myös syksyllä. Lisäksi syksyksi
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maailmaa: Euroopasta, Afrikasta
ja Aasiasta. Vieraat ovat kiinnostuneita muun muassa Ohjaamon
moniammatillisuudesta, rahoituksesta sekä Ohjaamo-konseptin
rakentumisesta.

PROJEKTIN ETENEMINEN VAIHEITTAIN

3

Esiselvitys ja
suunnittelu

1
Ensimmäinen
idea
Huomataan
tarve
kehittämiselle
tai syntyy idea
uudesta
toiminnasta /
toimintatavasta.

Selvitetään, onko
idea mahdollinen
ja ajankohtainen
toteuttaa ja
projektillistaa.

mukaan tuli kaksi uutta yritystä.
Nuoret antoivat kevään kokeilusta
hyvää palautetta: 78% piti kokonaisuutta hyvänä tai erittäin hyvänä.
Kevään perehdytyskoulutuksen jälkeen 14 nuoresta kahdeksan saikin
työpaikan tai jatkoi työkokeilussa.

”

On ollut erittäin kiva,
että teitä on kiinnostanut
meidän hyvinvointi ja
kehitys työntekijöinä.
Ohjeistus ja avustus on
ollut selkeää ja hyvää.

”
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Työstäminen
Käynnistetään
projekti,
suunnitellaan
ja työstetään
”tuotos”.
Määrittely,
kehittäminen ja
validointi.

4
Jalkauttaminen
ja käyttöönotto
Jalkautetaan
projektin tuotos
käytännön
työhön ja
otetaan se
käyttöön.

Raameja
kehittämistyöhön
Ohjaamo sai kehittämistyöhön
selkeämmät raamit, kun pysyvistä kehittämisryhmistä siirryttiin
projektimaiseen työskentelyyn.
Toimintamalli kuvattiin projektikäsikirjaan, joka toimii jatkossa työn
tukena. Esiin nousseet kehittämisideat arvioidaan ja ajankohtaisista,
uusista kokonaisuuksista muodostetaan kehittämisprojekteja.
Projektin tavoitteet, tekijät ja suunnitelma jalkauttamisesta kuvataan
projektikortteihin. Kortit kootaan
nuorten työllisyyspalvelujen yhteiseen projektisalkkuun. Kuhunkin
projektiin erikseen nimetty työryh-

5
Loppuarviointi
Päätetään
projekti ja
arvioidaan sen
onnistuminen.

Lähde: Projektikäsikirja 2019, Nuorten työllisyyspalvelut

2

Ohjaamo Helsinki oli lokakuussa
EU-puheenjohtajuuskauden Vet
for All – Skills for life –konferenssin yhtenä tutustumiskohteena.
Keskustelua ja kysymyksiä herätti
erityisesti se, miten Ohjaamossa on
onnistuttu aidosti tekemään yhteistyötä ja miten eri toimijat sitoutuvat
oikeasti työskentelemään yhteisten
tavoitteiden eteen.

”

How do you keep the
agreements? We Italians
are famous for making
agreements and then not
keeping them. How do
you do this?

”
mä kantaa vastuun työn toteuttamisesta ja viestinnästä. Vuonna
2019 kehittämisprojektien aiheita
olivat muun muassa ajanvarauskalenteri, perehdytysmalli, ruotsinkielen asemaa vahvistava ”Också
på svenska”, Onni-ryhmätoiminnat,
neuvonnan wiki-sivusto, monialaiset
työkäytännöt ja osallisuusryhmän
toimintamalli.

Marraskuussa Ohjaamossa vieraili
etelä-korealainen tv-ryhmä JIBS. He
haastattelivat Ohjaamon henkilöstöä valmisteilla olevaan dokumenttiin siitä, kuinka Suomessa tuetaan
työn ja koulutuksen ulkopuolella
olevia nuoria.

Ohjaamo kiirii
ympäri maailman

Ohjaamo sai oman
romanityön yhdyshenkilön

Ohjaamon toiminta herättää vuosi
toisensa jälkeen paljon kansainvälistä kiinnostusta ja vuonna 2019
vieraita kävi jälleen eri puolilta

Ohjaamon romanityön yhdyshenkilö
aloitti työnsä maaliskuussa. Kotipesänä toimii Ohjaamo Helsinki, mutta

TE-asiantuntijana hän on koko
Helsinki-Espoo-Vantaa –alueen
käytettävissä. Janita Nyman kertoo
omasta työstään näin:
”Tarkoitukseni on kertoa asiakkaille
olemassa olevista palveluista lisää
ja saattaa heitä näiden palveluiden
äärelle. Toiminta perustuu täysin
asiakkaan omaan haluun, eli käytännössä hänen oma TE-toimiston
vastuuvirkailijansa kertoo mahdollisuudesta olla minuun yhteydessä ja
keskustella mieltä askarruttavista
asioista. Kun asiakas ottaa yhteyttä, keskustelemme hänen tilanteestaan laajemmin ja pohdimme
seuraavaa askelta kouluttautumista
tai työllistymistä kohti. Useimmiten
avuntarve voi olla CV:n tekoa, hakemusten läpikäyntiä tai seuraavaa
tapaamista koskeviin kysymyksiin
liittyvää. Suunnittelen ja kehitän toimintaa myös eri toimijoiden kanssa,
joiden tavoitteena on romanien kouluttautumis- ja työllisyystilanteen
parantaminen. Tämän kaiken lisäksi
osallistun Helsingin ja Vantaan
Ohjaamon neuvontaan tieto- ja neuvontapisteellä, ja pidän esitelmiä eri
kokoonpanoille romanikulttuurista
ja romaniasiakkaan kohtaamisesta.

ratkaisevassa osassa asiakkaan
halussa päästä eteenpäin, antaa
itselle lisää puhtia työhön.
Yhteydenottoja on tullut koko ajan
enenevissä määrin ja mitä erilaisimmissa aiheissa. Uusia asiakkaita on
lokakuun loppuun mennessä ollut
noin 119. Heistä suurin osa pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta
Suomesta on otettu yhteyttä.”

Työni kautta olen huomannut,
että asiakkaan kannustamisella ja
positiivisella vuorovaikutuksella saa
parhaimpia tuloksia aikaiseksi. Pienetkin onnistumiset kannattaa ottaa
huomioon ja antaa niistä palautetta,
sillä se kantaa aina seuraavaan
etappiin asti. Monien asiakkaiden
oman osaamisen sanoittaminen voi
olla hankalaa ja työ vaatii kalastelua,
mutta kun asiakas saakin haluamansa koulu- tai työpaikan, se on
kaiken vaivan arvoista. Lisäksi tieto
siitä, että juuri tämä onnistuminen
voi olla tulevaisuuden kannalta
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2.
Tuloksia
poimimassa
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Mittaamisen
haasteellisuus

Ohjaamossa määrällistä tietoa kerätään muun muassa nuorten tietoja neuvontatyössä valtakunnallisesti
käytettävästä nutitilastot.fi-palvelusta, TE-palveluiden URA-tietojärjestelmästä sekä asiakaspalautteen
kautta. Neuvonnassa käytettävään
nutitilastot.fi-palveluun kirjataan
yksilöiden ja ryhmien asiointikertoihin liittyvää tietoa yksilöimättä sitä
nuorten tietoihin. TE-asiantuntijoiden käyttämä URA-tietojärjestelmä
puolestaan tuottaa tietoa ohjausasiakkaista, samoin kuin kaupungin Nuorten työllisyyspalveluiden
käytössä oleva Enter-asiakastietojärjestelmä. Nuorilta kerättävällä asiakaspalautteella mitataan
nuorten kokemuksia ja tyytyväisyyttä palveluun. Lisäksi keväällä
2019 toteutetulla Ohjaamo-kyselyllä
kerättiin kokemustietoa Ohjaamon
toiminnasta, sen vaikutuksista ja
tavoitteiden toteutumisesta. Kyselyyn vastasivat nuoret, Ohjaamon
työntekijät sekä sidosryhmien edustajat. Kyselyn tuloksia ja havaintoja
esitellään tarkemmin luvussa 3.
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Eri toimijat seuraavat toimintaansa
kukin oman tietojärjestelmänsä
kautta. Ohjaamon TE-asiantuntijat kirjaavat omien asiakkaidensa
tiedot URA-tietojärjestelmään,
joihin kaupungin työntekijöillä ei ole
pääsyä. Muut Ohjaamon työntekijät puolestaan kirjaavat tietojaan
Enter-asiakastietojärjestelmään,
josta ne ovat TE-asiantuntijoiden
nähtävillä. Käytännön asiakastyössä haasteena on, ettei tieto siirry
järjestelmästä toiseen, eikä työntekijöillä ole mahdollista tarkastella
nuoren tilannetta kokonaisuutena.
Näin nuoren kannalta tärkeitä asioita saattaa jäädä pimentoon.
Eri organisaatioilla käytössä olevat
järjestelmät ja mittaamisen tavat
eroavat toisistaan. Kaupunki seuraa
kumulatiivisia lukuja, kuten esimerkiksi kokonaisasiakasmäärää.
TE-toimisto puolestaan seuraa tietyltä päivältä otettuja poikkileikkaustietoja asiakkaistaan, esimerkiksi
TE-toimiston työnhakijaksi ilmoittautuneiden määrää tiettynä päivänä,
eikä luku kerro suoraan kumulatiivista tilannetta vuoden alusta alkaen.
Ohjauksessa olevien asiakkaiden kokonaismäärä saadaan manuaalisesti
laskemalla: lukumäärää seurataan
muutaman kerran kuukaudessa kerrallaan ja uudet asiakkaat lisätään
edellisen tarkastelupisteen asiakkaiden määrään.

Myös organisaatioiden käyttämät
termit saattavat samasta sanasta
huolimatta tarkoittaa eri asiaa.
URA-tietojärjestelmä katsoo
asiakkuuden päättyneeksi, kun
työnhaku ei ole järjestelmässä enää
voimassa. Henkilö voi kuitenkin
ilmoittautua uudelleen työnhakijaksi, esimerkiksi viikon tai kuukauden
kuluttua. Työnhaun uusiminen on
voinut vain unohtua, vaikka henkilö
edelleen on vailla työtä tai koulutusta. Helsingin kaupungin työllisyyspalveluissa asiakkuus puolestaan
säilyy vielä tietyn aikaa opintojen tai
työn aloittamisen jälkeenkin.
Haasteista huolimatta vuoden
2019 aikana pystyttiin eri lähteitä
hyödyntämällä tuottamaan tietoa
Ohjaamon tavoitteiden toteutumisesta. Eri tietolähteiden tuottamaa
tietoa saatiin vertailukelpoiseen
muotoon ja uusia tiedontuotannon tapoja kehitettiin. Määrällisen
tiedon rinnalle tuotettiin laadullista
tietoa Ohjaamo-kyselyllä.
Tässä luvussa toiminnan tilastoja
tarkastellaan julkaisuaikataulun
puitteissa, eli 1.1.-20.11.2019 väliseltä
ajalta, poikkeuksena URA-tietojärjestelmän tiedot, joista osa on
1.1.-8.11.2019 väliseltä ajalta.

Kuva: Matti Keponen

Ohjaamossa käytössä on useita eri
tiedontuotannonvälineitä. Toiminnan ja tulosten seurantaa tehdään
poimimalla tietoja eri lähteistä, yhdistellen ja kokoamalla tiedot käsin.
Ohjaamossa painitaan jatkuvasti
mittaamisen ja mittarointiin liittyvien haasteiden parissa.
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Tavoitteet
2019
Ohjaamon tavoitteet vuodelle 2019
asetti ohjausryhmä, joka koostuu
Helsingin kaupungin eri toimialojen,
Uudenmaan TE-toimiston, Kelan
sekä Uudenmaan ELY-keskuksen
edustajista.
Ohjaamon tavoitteena on, että
nuoret pääsevät työhön ja koulutukseen ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Tämän tulostavoitteen taustalla
on kolme prosessitavoitetta, jotka
ovat kaikkien Ohjaamon taustaorganisaatioiden asettamia yhteisiä
tavoitteita. Näiden prosessitavoitteiden tarkoituksena on arvioida
Ohjaamon toimivuutta palvelukokonaisuutena, jolla on tietyt erityispiirteet ja lisäarvo.
Ohjaamon yhteiset tavoitteet on
kirjattu ja muotoiltu mitattavaan
muotoon seuraavaan taulukkoon.
Vaikuttavuuden osalta on kirjattu
niitä kehityssuuntia ja ilmiöitä, joihin
Ohjaamo osaltaan liittyy.

TAVOITE 1: Nuoret löytävät Ohjaamon.
OHJAAMON ERI KANAVIEN KAUTTA TAVOITTAMIEN NUORTEN MÄÄRÄ KASVAA

PROSESSITAVOITTEET:
TAVOITE 1:
Nuoret löytävät Ohjaamon.
TAVOITE 2:
Nuoren tarpeet huomioidaan
kokonaisvaltaisesti.
TAVOITE 3:
Ohjaamon moniammatillista
työotetta ja palveluja
kehitetään yhdessä.

MITTARI

TOTEUMA 1.1.-20.11.2019

LÄHDE

Kokonaismäärän korotus suhteessa vuoden 2017 asiointikertoihin. Vuoden 2019 tavoite
20 000 asiointikertaa

- Asiointikerrat 15 355
(neuvonta ja tapahtumat)
- TE-asiantuntijoiden asiakkaat 1 480
(tilanne 8.11.2019)

nutitilastot.fi
URA

Alueellinen työ
tavoittaa 2500 (lkm)

Tilanne 30.9.:
- Alueellinen asiakastyö 1 464
- Tapahtumat 2 905
Yhteensä 4 369

Oma seuranta

Nettisivujen
tietopankissa
5000 asiointia

Ohjaamo.fi -sivustolla vierailtu 34 900 kertaa
(1.5.-2.12.2019) (Ohjaamon internetsivuilla oleva
tietopankki sisältää tietyt sivut, eikä näiden
yksittäisten sivujen asiointikerroista ole tietoa
saatavilla.)

Nettisivujen
seurantatilasto

Kavereilta tai
sisarukselta Ohjaamosta
tiedon saaneiden
osuus 30 %

Jonkin toisen palvelun työntekijä 35%
Kaveri tai sisarus 30%
Netistä tai somesta 20%
Läheinen aikuinen 11%
Mainos 4%

Asiakaspalaute
(ovensuukysely)

TYYTYVÄISYYS PALVELUUN PYSYY ERINOMAISELLA TASOLLA
Suositusindeksi
väh. 75

Suositusindeksi 70
(N=1821)

Asiakaspalaute
(ovensuukysely)

Arvosana työntekijälle
ka. väh. 9

Työntekijöille annettujen
arvosanojen keskiarvo 9,1
(asteikolla 0-10, N=1 996)

Asiakaspalaute
(ovensuukysely)

KEHITYSSUUNNAT JA ILMIÖT JOIHIN OHJAAMO OSALTAAN LIITTYY

Työttömien osuus nuorista vähenee
Alueelliset erot kaventuvat
Neet-nuorten määrä vähenee
NEET = Not in Education, Employment or Training)
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TAVOITE 2: Nuoren tarpeet huomioidaan
kokonaisvaltaisesti

TAVOITE 3: Ohjaamon moniammatillista
työotetta ja palveluja kehitetään yhdessä.

NEUVONNASSA TYÖN JA KOULUTUKSEN RINNALLA OVAT MUUT AIHEALUEET 40%

MITTARI

TOTEUMA 1.1.- 15.11.2019

Uusia palvelukonsepteja
kehitetään ja kokeillaan
3-4 kpl vuodessa

Vuoden 2019 uudet toimintakonseptit muun muassa:
Kaupan polku, Kohti työtä -ryhmä kotivanhemmille, alle
18-vuotiaiden kesätyörekrytapahtuma, koko Helsingin
vanhempainilta

Nuorten osallisuustapahtumia järjestetään
vähintään 4 kpl vuodessa

Nuorten osallisuusryhmä Ohjaamon ääni
kokoontui 10 kertaa vuoden 2019 aikana.

Nuorten, henkilöstön ja
sidosryhmän antama
arvosana yhteiselle
kehittämiselle ja
työotteelle on vähintään 8

henkilöstön arvosana 7
sidosryhmän arvosana 6
nuorilta tietoa ei saatavilla
(asteikko 0-10, lähde: Ohjaamo-kysely)

MITTARI

TOTEUMA 1.1.-15.11.2019

LÄHDE

Muiden asioinnin ja/tai
kysymysten aihealueiden
osuus 40% (+/-5%);
työ- ja koulutus 60%

Työ ja koulutus: yli 60% vastaajista
Mutta rinnalla myös muut asiat:
Asioiden hoitamiseen on tarvinnut apua
yli 50% vastaajista.
Asumisesta jutellut 48% vastaajista,
n. 40% vastaajista on jutellut
vapaa-aikaan sekä hyvinvointiin
liittyvistä asioista.

Ohjaamo-kysely
kevät 2019

MONIALAISTA OHJAUSTA SAA 50% OHJAUSASIAKKAISTA JA
25% NEUVONTA-ASIAKKAISTA
Ohjausasiakkaista 50% on
asioinut useammalla kuin
yhdellä työntekijällä
Neuvonnan asiakkaista
25% saa neuvontaa
useammalta kuin yhdeltä
työntekijältä (sis.
konsultaatio)
Nuorten, työntekijöiden ja
sidosryhmien antama
arvosana kokonaisvaltaiselle
kohtaamiselle on vähintään 8

Asioinut:
Yhden työntekijän kanssa 33%
Kahden työntekijän kanssa 32%
Kolmen tai useamman työntekijän kanssa 36%

Ohjaamo-kysely
kevät 2019

nuoret 8,2

Ohjaamo-kysely
kevät 2019

työntekijät 8,3 (neuvonta), 8,7 (ohjaus)
(asteikko 0-10)

KEHITYSSUUNNAT JA ILMIÖT JOIHIN OHJAAMO OSALTAAN LIITTYY

Palvelupolut lyhenevät

KEHITYSSUUNNAT JA ILMIÖT JOIHIN OHJAAMO OSALTAAN LIITTYY

Nuorten hyvinvointi lisääntyy
Nuorten pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä vähenee
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Ohjaamo tavoittaa
nuoret

ASIOINTITAVAT 1.1.-20.11.2019
sähköposti 4%
outreaching, jalkautuminen 9%

Nutitilastot.fi-palvelun tilastojen
valossa tarkasteltuna Ohjaamo
Helsinki on onnistunut vakiinnuttamaan toimintaansa ja paikkansa
nuorten matalan kynnyksen palveluna. Nuoret löytävät Fredrikinkadun
neuvontapisteelle sekä alueellisen
työn neuvontaan ja erilaiset tapah-

tumat ja ryhmätoiminnat vetävät
väkeä puoleensa.

lisessa työssä ja 4% sähköpostitse.
Asioinneista 59% oli yksilökäyntejä
ja 41% ryhmiä.

20.11. mennessä Ohjaamon neuvontaan ja tapahtumiin tehtiin yhteensä
15 355 asiointia. Näistä 77% tapahtui Fredrikinkadun neuvontapisteellä, 10% puhelimitse, 9% alueel-

77% asiointi paikan päällä

Lähde: nutitilastot.fi

puhelin 10%

NEUVONNAN ASIOINNIT IÄN MUKAAN 1.1.-20.11.2019
16-17 v. 4%

ei tiedossa 28%

38% 18-24 v.

Lähde: nutitilastot.fi

ASIOINTIKERRAT OHJAAMON NEUVONNASSA JA TAPAHTUMISSA
1.1.-20.11.2019

2 000

1 545

680

917
868

914

917
628

958

1 182

1 379

touko

kesä
ryhmät

461

tyttöjä / naisia 36%

heinä

219

elo

syys

yhteensä

loka

marras

62% poikia / miehiä

Lähde: nutitilastot.fi

huhti

107

296

237

tammi helmi maalis

yksilöt

31

2% ei tiedossa

Lähde: nutitilastot.fi

0

NEUVONNAN ASIOINNIT SUKUPUOLEN MUKAAN 1.1.-20.11.2019

478

400
200

851

846
626

1 029
733

600

846
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863
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824
736

1 100

1 200

901

1 400
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800

30% 25-30 v.

1 751

1 800

1 785

2 096

2 200
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MONIALAISEEN YHTEISTYÖHÖN NEUVONNASSA OSALLISTUNEET
1.1.-20.11.2019

TYÖNTEKIJÄLLE ANNETTU
ARVOSANA JA NPS-INDEKSI
Fredrikinkadun neuvontapiste
1.1.-20.11.2019

TE-asiantuntija

3%

sosiaalityöntekijä- tai ohjaaja
työllistymisen asiantuntija

3%

2%
1%
3%

22%

9%

koulutuksen asiantuntija

9,1

70

TYÖNTEKIJÖILLE ANNETTUJEN
ARVOSANOJEN KESKIARVO
asteikko 0-10

NPS-SUOSITTELUINDEKSI

N = 1 996

N = 1 821

N = 1 726

nuorisotyöntekijä
asumiskoordinaattori

16%

20%

psykologi
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja

19%
Lähde: nutitilastot.fi

Kelan asiantuntija

Neuvonnan palveluita tukevia
erilaisia ryhmätilaisuuksia järjestettiin yhteensä 256 kertaa. Näitä
olivat asiakkaille ja verkostoille
järjestettävät tilaisuudet ja palvelut,
Ohjaamon esittelyt, erilaiset rekrytointitapahtumat sekä teemalliset
tapaamiset nuorille. Osa ryhmätoiminnasta on ryhmiä, joissa samat
osallistujat kokoontuvat useamman
kerran, kuten korkeakoulutettujen
työnhakuryhmä tai sosiaalista jännittämistä kokevien Jännä-ryhmä.
Osa puolestaan on kaikille avointa
toimintaa, kuten Onni-cafe tai osallisuusryhmä Ohjaamon ääni.
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Aihealueiden monipuolisuus näkyy
päivittäin neuvonnassa, jossa laaja
kirjo eri alojen ammattilaisia työskentelee yhdessä nuorten kanssa.
Yhteistyöhön tarvitaan useimmiten
sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa
sekä työllistymisen ja koulutuksen
asiantuntijoita. Sosiaalityöntekijä
tai -ohjaaja on tavattavissa neuvonnassa kahtena päivänä viikossa.
Muina päivinä yhteistyötä tehdään
alueellisen sosiaalityön kanssa puhelimitse, koska sosiaalityön tarve
näkyy neuvonnassa päivittäin.

Fredrikinkadun neuvontapisteellä nuoret voivat antaa palautetta
asiointinsa päätteeksi. Vuoden
2019 lokakuun loppuun mennessä
palautetta antoi 32% neuvonnan kävijöistä. Nuorten antama palaute on
erittäin positiivista. Palvelun suosittelutodennäköisyyttä (Net Promoter
Score eli NPS-luku) mitataan kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti
suosittelisit palvelua kavereillesi?”
Nuorten antama suositteluindeksi
on 70. NPS-luvun ollessa yli 50, voidaan palvelun katsoa olevan erittäin
hyvää.

Lähde: Ohjaamon asiakaspalaute

muu asiantuntija

tavoite 9
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MISTÄ SAIT TIEDON OHJAAMOSTA?

NUORTEN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN
ASIAKASPALAUTEKYSELY:

mainoksesta
4%

1. Asiointipaikka (Ohjaamon neuvonta, Ohjaamon ajanvaraus, muu asiointipaikka,
Nuorten Urapalvelut, Nuorten TYP)

läheiseltä aikuiselta 11%

2. Minkä arvosanan antaisit sinua ohjanneelle työntekijälle? (0-10)

35% jonkin toisen
palvelun
työntekijältä

3. Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua kavereillesi? (0-10)

30%
kaverilta / sisarukselta

Nuoret ovat tyytyväisiä Ohjaamon
toimintaan ja sieltä saamaansa
apuun. He myös kokevat paikan
itselleen tutuksi: 64% vastanneista
on asioinut Ohjaamossa jo aiemmin.
Ohjaamo on siis onnistunut vakiinnuttamaan toimintansa paikkana,
johon nuorten on helppo tulla.
Tietoa Ohjaamosta nuoret ovat
pääasiassa saaneet jonkin toisen
palvelun työntekijältä (35% vastaajista) sekä kaverilta tai sisarukselta
(30% vastaajista).

35

Lähde: Ohjaamon asiakaspalautekysely

netistä / somesta 20%

4. Mistä sait tiedon palvelusta? (kysymys Ohjaamon asiakkaille)
• netistä tai somesta
• mainoksesta
• kaverilta tai sisarukselta
• läheiseltä aikuiselta
• jonkun toisen palvelun työntekijältä
5. Saitko sellaista apua jolla pääset tilanteessasi eteenpäin? (kyllä, ei, osittain)
6. Kuinka voisimme jatkossa palvella sinua paremmin? (avovastaus)

2019 otettiin käyttöön nuorten
työllisyyspalveluiden yhteinen
asiakaspalaute. Asiakaspalautteen
keräämistä tehostettiin laajentamalla palautteenantomahdollisuus
neuvontapisteen lisäksi alueelliseen
työhön sekä Ohjaamossa ajanvarauksella asioiville nuorille. Nuoret
voivat antaa palautetta tableteilla
kaikissa työllisyydenhoidon nuorten
palveluissa suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi.
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Ohjausasiakkaista muuta kuin
suomea tai ruotsia äidinkielenään
puhuvia on noin 30%. Äidinkielien
kirjo on laaja: suomen ja ruotsin
lisäksi äidinkieleksi on kirjattu 42
muuta kieltä. Ohjaamossa asioi
paljon maahan muuttaneita nuoria,
jotka tarvitsevat kotoutumisajan
jälkeen apua työn tai koulutuksen
löytämisessä. Myös äidinkielen
jakauma vaihtelee hieman kuukausitasolla, mutta pysyy samana 10%
tarkkuudella.
Suurimmalla osalla asiakkaista koulutustausta on peruskoulu tai toisen
asteen ammatillinen perustutkinto.
Myös koulutustaustan tilanne vaihtelee, esimerkiksi pelkän peruskoulun varassa olevia on noin 30-40%
asiakkaista. Tämä asettaa haasteita
myös Ohjaamon toiminnalle: miten
löydetään juuri tälle ryhmälle sopivia uudenlaisia väyliä koulutukseen
tai työelämään.
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1% 16-17 v.
1% yli 30 v.

AMK
5%

yliopisto
2%

lukio 14%
25-30 v. 49%

49% 18-24 v.
42% ei koulutusta, peruskoulu

ammatillinen perustutkinto 37%

Lähde: URA

Ohjausasiakkaista hieman yli
puolet, 52%, on miehiä. Lähes kaikki
asiakkaat olivat 18-30 -vuotiaita.
Alle 18- ja yli 30-vuotiaiden osuus
asiakaskunnasta oli 2%. Ikäjakauma
vaihtelee hieman kuukausittain,
mutta pysyttelee samoissa lukemissa 10% tarkkuudella katsottuna.

OHJAUSASIAKKAAT KOULUTUSTAUSTAN MUKAAN
1.1.-20.11.2019

Lähde: URA

Kaikille avoimen neuvontapalvelun
lisäksi Ohjaamo tarjoaa nuorille
pidempikestoista ohjausta ja tukea.
Ohjauksessa olevien nuorten
määrää ja tilannetta seurataan
TE-asiantuntijoiden URA-tietojärjestelmän kautta. Marraskuun
alkupuolella (8.11.2019) ohjausasiakkaiden määrä oli 1 480.

OHJAUSASIAKKAAT IÄN MUKAAN
1.1.-20.11.2019

OHJAUSASIAKKAAT SUKUPUOLEN MUKAAN
1.1.-20.11.2019

nainen 48%

SIIRTYMÄ PALVELUN JÄLKEEN, OHJAAMO
TYÖLLISTYMISET JA KOULUTUKSET, TILANNE 31.10.2019

52% mies

työllistyminen
Lähde: URA

Ohjausta kohti työtä
ja koulutusta

Ohjausasiakkailla työttömyyden
kesto vaihtelee alle kolmesta kuukaudesta yli 12 kuukauteen. Suurimalla osalla, 57%, työttömyyden
kestosta ei ole tietoa. Käytännössä
nämä henkilöt ovat työkokeilussa,
koulutuksessa, työssä tai työvoiman
ulkopuolella. Neljäsosalla (25%)
työttömyys kestää alle kolmesta
kuukaudesta kuuteen kuukauteen.
Puolesta vuodesta yli vuoteen työttöminä on ollut 18%.

TE-asiantuntijoiden ohjausasiakkaista siirtyi lokakuun loppuun
mennessä yhteensä 408 töihin tai
koulutukseen. Tilasto on suuntaa
antava, sillä työttömyyden päättymisen syytä ei aina tiedetä. Esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan saatuaan
nuori ei välttämättä ilmoita tästä
TE-asiantuntijalle, tai hän ei ole ollut
sovitusti yhteydessä työntekijään
tai osallistunut tapaamisiin.

koulutus

tammikuu

17

7

helmikuu

21

20

maaliskuu

22

21

huhtikuu

17

8

toukokuu

23

3

kesäkuu

20

6

heinäkuu

15

3

elokuu

21

87

syyskuu

26

36

lokakuu

23

12

yhteensä

205

203
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3.
Ohjaamo nuorten ja
työntekijöiden silmin
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Ohjaamo-kysely

KYSELYN VASTAAJIEN IKÄJAKAUMA

yli 30v. 4% 2% 16-17v.

Kun nuoria pyydettiin kertomaan lyhyesti, mitä toiveita tai suunnitelmia
heillä elämässään vastaushetkellä
on, puhuivat he toiveistaan löytää
työpaikka, saattaa opinnot loppuun,
löytää oma tie, toipua vaikeista
elämäntilanteista tai saada tukea
asioiden hoitamiseen, hakemusten täyttämiseen tai ystävien ja
harrastusten löytämiseen. Saadut
vastaukset kertovat, kuinka tärkeä
rooli Ohjaamon tarjoamalla tuella ja
palveluohjauksella voi olla monenlaisissa kysymyksissä.
Sama näkyi myös työntekijöiden
kyselyn avovastauksissa. Työnteki41

Ohjaamon koetaan pystyvän
palvelemaan hyvin nuoria, jotka
itse haluavat tukea ja tarvitsevat
ammattilaisen apua päästäkseen
elämässä eteenpäin. Katvealueella työntekijöiden mielestä ovat
kotiin jäävät nuoret sekä nuoret,
jotka tarvitsevat kuntoutusta tai
tukea arkeen. Nämä nuoret eivät
ole välttämättä minkään palvelun
piirissä, vaikka sitä tarvitsisivat.
Työntekijät kokivat, että erityisesti
matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista on Helsingissä puutetta. Samoin nuorten asunnottomuus on kysymys, johon ei löydy
riittävästi apua.

Työntekijäkyselyyn vastasi 55 Ohjaamon tiloissa säännöllistä työtä
tekevää työntekijää työskentelevää
henkilöä taustaorganisaatiosta
riippumatta. Vastaajat olivat Ohjaamon Fredrikinkadun työntekijöitä
(41,8%), Nuorten Urapalveluiden
työntekijöitä (32,7%) tai muita
kumppaneita (25,5%).
Sidosryhmäkysely puolestaan oli
osa valtakunnallista Kohtaamon
tiedonkeruuta. Kohtaamo vastaa
ohjaamotoiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta. Vastauksia
pyydettiin ohjausryhmän jäseniltä, Ohjaamossa työskentelevien
esimiehiltä sekä muilta keskeisiltä
yhteistyötahoilta, kuten järjestöjen
ja yritysten edustajilta. Kyselyyn
vastasi 31 henkilöä.

48% 18-24v.
25-30v. 46%

Lähde: Ohjaamo-kysely

Nuorilta vastauksia saatiin 196,
joista 54% Fredrikinkadun neuvontapisteellä, 35% ajanvarauskäynneillä ja 11% Ohjaamon alueellisessa
työssä. Ohjaamo tavoitti tasaisesti
eri sukupuolten edustajia. Vastaajista 49% oli naisia, 45% miehiä
ja 3% valitsi vaihtoehdon ”muu”.
Vastaajista 3% ei osannut tai halunnut vastata sukupuolta koskevaan
kysymykseen.

jät näkivät, että Ohjaamo onnistuu
nykyisellä mallillaan palvelemaan
hyvin nuoria, jotka hyötyvät moniammatillisen tiimin ohjauksesta, haluavat itsenäistyä ja löytää
suunnan elämälleen, sekä tarvitsevat palveluohjausta ensimmäisillä
askeleillaan oikeaan suuntaan löytääkseen esimerkiksi työn, opiskelupaikan tai asunnon. Työntekijät
kokivat myös maahan muuttaneiden
nuorten löytäneen palvelun hyvin ja
hyötyneen siitä. Toisaalta työntekijöiden mielestä maahan muuttaneiden nuorten palveluihin tarvittaisiin
lisää resursseja; varsinkin niille
asiakkaille, joiden suomen kielen
taito on puutteellista.

Välitön hyöty nuorille
Kyselyyn vastanneista nuorista 84%
kokee saavansa Ohjaamosta tarvitsemaansa tukea ja apua. Heistä
46% arvioi Ohjaamon tarjoamaa
tukea täyden kympin arvoiseksi.
Ohjaamo auttaa konkreettisesti
seuraavien askelten ottamisessa
– tätä mieltä oli 76% vastaajista.
Yli 73% kokee oman hyvinvointinsa
parantuneen käynnin jälkeen.
Onni-hankkeen tekemän selvityksen
mukaan hyvän kohtaamisen elementtejä ovat rentous, ystävällisyys,
kohteliaisuus, työntekijän kiinnostuneisuus nuoren asioihin, turvallinen,
kiireetön tunnelma, tasavertaisuus,
suunnitelmien tekeminen yhdessä
ja kuulluksi tulemisen kokemus. Hy-

vässä tapaamistilanteessa nuorelle
on selvää mitä ollaan tekemässä
ja hänelle syntyy toiveikas olo.
Kyselyn mukaan nuoret kokivat,
että Ohjaamoon on helppo tulla ja
tunnelma siellä on rento, turvallinen
ja kiireetön. Positiivista palautetta
saavat työntekijät, koska heiltä saa
henkilökohtaista palvelua, tukea
elämään sekä uusia ideoita.

Arvioi minkälainen
tunnelma Ohjaamossa
on ollut, kun olet
käynyt siellä
(asteikko 0-10)
keskiarvo
rentous 			8,3
kiinnostuneisuus
8,2
turvallisuus 		
8,6
kiireettömyys		
7,4
toiveikkuus 		
8,0
oma osallistuminen
8,1
kohteliaisuus		
8,7
yhteensä keskiarvo

8,2

Lähde: Ohjaamo-kysely

Ohjaamossa toteutettiin keväällä
2019 kysely, jolla kerättiin kokemustietoa Ohjaamon toiminnasta,
sen vaikutuksista ja tavoitteiden
toteutumisesta. Kyselyyn vastasivat
nuoret, Ohjaamon työntekijät ja
sidosryhmien edustajat.
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TYÖNTEKIJÖIDEN ARVIO KOHTAAMISEN ELEMENTTIEN TOTEUTUMISESTA

MIHIN ASIOIHIN OLET HAKENUT TAI SAANUT APUA OHJAAMOSSA?
USEAMPI VALINTA MAHDOLLINEN
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toteutuu työssäni neuvonnassa
(työntekijät, N=51)

Työntekijät kokivat kohtaamisen
elementtien toteutuvan työssään hyvin – ajanvarauksella tapahtuvassa
ohjaustilanteessa hieman paremmin
kuin neuvontapisteen avoimessa
palvelussa. Ajanvarauksella tapahtuva ohjaustilanne itsessään on rauhallisempi ja siinä on mahdollisesti
enemmän aikaa paneutua nuoren
asiaan ja syventää keskustelua.
Nuoren kokemus välittömästä
hyödystä ja positiivinen tunne ovat
merkittäviä tekijöitä, kun halutaan
tuottaa tuloksia nuorten elämänlaadun parantamiseksi. Ohjaamossa
palvelun keskiössä on aina nuori itse.
Onnistumisen ensimmäinen askel on
positiivisen kokemuksen luominen
nuorelle. Tämän jälkeen voidaan lähteä etsimään yhdessä nuoren omaa
polkua ja lisäämään hyvinvointia ja
valmiuksia kohti työtä tai koulutusta.
Kyselyn mukaan nuorista 80 % koki,
että heidän tarpeensa ja toiveensa
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täysin
samaa
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toteutuu työssäni ohjauksessa
(työntekijät, N=43)

huomioitiin Ohjaamossa kokonaisvaltaisesti. Työntekijöistä 96% ja
sidosryhmistä 70% oli samaa mieltä.
Oman hyvinvointinsa Ohjaamo-käynnin jälkeen koki parantuneen 73%
nuorten kyselyn vastaajista. Työntekijät kokivat, että Ohjaamossa käynnin jälkeen nuori tietää, mitä hän
tekee seuraavaksi. Mikä tärkeintä,
nuoret itse kokevat samoin.

”
Olen saanut paljon apua
ja tsemppiä Ohjaamosta,
iso kiitos siitä. Tänne on
aina kiva tulla!

”
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77 hlöä

hyvinvointiin

76 hlöä
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Ohjaamo onnistuu tarjoamaan
nuorille helposti saavutettavan ja
nopeasti tukea tarjoavan palvelun.
Nuoren kohtaaminen yksilöllisesti
ja kokemus välittömästi tarjottavasta avusta ovat ohjaamotoiminnan
piirteitä.
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Se, että on yksi paikka, johon
mennä monessa asiassa, voi tarjota
palveluviidakossa eksyksissä olevalle nuorelle selkeyttä ja rauhaa.
Kysely osoittaakin, että Ohjaamosta
haetaan ja saadaan apua useampaan asiaan kerrallaan.

NUORET:

TYÖNTEKIJÄT:

”Saa apua moniin asioihin ja
tietoa siitä, mitä voi tehdä.
Asiat selitetään hyvin.”

”Nuoret tulevat mielellään Ohjaamon
asiakkaiksi ja heidät tavoitetaan näin
paremmin. Organisaatio ei jää kasvottomaksi.
Tarvittaessa nuoret saadaan ohjattua heidän
tarvitsemiin palveluihin.”

”matala kynnys tulla paikalle
ja saada apua”

18

3 2 6

90 hlöä

”hyvä fiilis ja upea,
moniosaava henkilökunta”

32
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tukiin ja etuksiin

Myös työntekijät kokivat, että

”TIEDÄN MITÄ TEEN SEURAAVAKSI”

40

95 hlöä

Avovastauksissaan nuoret pääsivät
kertomaan, mikä Ohjaamossa on
parasta. Avovastauksissa toistuvat
palvelun matala kynnys, mukavat
työntekijät, nuorten kuunteleminen
ja palvelun kokonaisvaltaisuus.
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Lähde: Ohjaamo-kysely
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asioiden hoitamiseen
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On hakenut tai saanut
apua liittyen...

”heti otettiin vastaan, sujuva ja
ystävällinen palvelu, rento ja
auttavainen tunnelma.”

”Ohjaamo on tärkeä matalan kynnyksen
toimipiste nuorille, jotka eivät ole tottuneet
vielä perinteisellä tavalla asioimaan
TE-toimistossa. ”
”Asiakkaat saa tiedon äärelle heti kun
motivaatio löytyy ilman ajanvarausta.”
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HYVINVOINNIN OSA-ALUEET, JOIHIN NUORET OVAT HAKENEET
TAI SAANEET APUA OHJAAMOSTA
Hyvinvoinnin kysymykseen vastasti 76 nuorta
%
45
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41

”Tulisi pohtia, miten palvella sellaisia nuoria,

35
30

jotka ovat kiinnittyneet ohjaamon pikapalveluihin,
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mutta eivät ole sitoutuneet oman alueensa
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fyysinen
mielen
hyvinvointi, terveys
esim. mieliala, jännittäminen

Pidemmän juoksun
hyöty
Sen lisäksi, että nuori kokee Ohjaamo-palvelun helposti lähestyttäväksi, on tärkeää, että Ohjaamo pystyy
oikeasti löytämään niitä keinoja,
joilla nuoren kokonaistilanne ja hyvinvointi paranevat. Kun ajatellaan
pidemmän aikavälin hyötyä Ohjaamon kaltaisessa matalan kynnyksen
palvelussa, täytyy lukumäärällisten
ja helposti kvantifioitavien työllistymis- ja opiskelupaikkatilastojen
lisäksi tarkastella niin sanottua
sosiaalista tulosta.
Se, että nuori saa moniammatillisen
tiimin apua ja pääsee yhdessä työn-

seurustelu perheasiat

5

1
seksuaalisuus

päihteet identiteetti
tai muut
riippuvuudet

tekijöiden kanssa paneutumaan
asioihinsa, voi tuottaa sellaisia
ratkaisuja ja edistysaskeleita,
joista on hankala saada välittömästi
konkreettisia numeerisia tuloksia.
Esimerkiksi yksinäisyyden ehkäiseminen tai mielenterveysasioista
puhuminen voivat pitkällä aikavälillä
edesauttaa työllistymistä tai opiskelujen loppuun saattamista. 67 %
kyselyyn vastanneista nuorista haki
tai sai apua Ohjaamosta hyvinvointiin liittyen. 65 % heistä koki saamansa avun erittäin hyödylliseksi.

4
muu,
mikä?

Lähde: Ohjaamo-kysely
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45

kiinteisiin palveluihin. ”

14

10

Nuorella on Ohjaamossa mahdollisuus keskustella eri alan työntekijöiden kanssa, tarpeen mukaan.
Kyselyyn vastanneista nuorista 68%
olikin asioinut kahden tai useamman työntekijän kanssa. Heistä 65%
koki asioinnin useamman työntekijän kanssa erittäin hyödylliseksi.
Ohjaamon palveluprosessi mahdollistaa kokonaisvaltaisen avun,
jonka pitkän aikavälin tavoitteena
on nuoren saattaminen hänen
toivomaansa asemaan – esimerkiksi opiskelemaan tai kiinni
työelämään. Hyvinvoinnin lisäksi
merkittävä tekijä nuoren tavoitteiden saavuttamisen taustalla
on asuminen: 46 % prosenttia

vastanneista nuorista haki tai sai
apua Ohjaamosta liittyen asumisen
kysymyksiin. Heistä 68 % koki saamansa avun erittäin hyödylliseksi.
Asuminen on tärkeä perustekijä,
joka vaikuttaa elämänlaatuun ja
sitä kautta työllistymiseen. Helsinki
alueena tuo tähän erityishaasteensa, sillä kohtuuhintaisista asunnoista on suuri kysyntä. Asunnottomuus onkin pääkaupunkiseudun
erityispiirre.
Kaikista kyselyyn vastanneista
nuorista 52% tarvitsi konkreettista
apua asioidensa hoitamiseen. Asioiden hoitaminen voi olla esimerkiksi
tukea sähköisissä palveluissa,
suunnitelmien tekemistä tai kan-

nustamista ja tukea asioihin tarttumisessa. Myös maahanmuuttajuuteen liittyvät tai oikeudelliset asiat
nousivat esille. Vastaajista 81% koki
asioiden hoitamiseen saamansa
avun olleen erittäin hyödyllistä.
Päivittäisessä työssä Ohjaamon
monialaisuus näkyy tiiviinä yhteistyönä sekä uuden osaamisen
kehittymisenä. Avovastauksissaan
työntekijät kaipasivat esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvempaa roolia päivittäiseen työhön.
Myös mielenterveyteen liittyviin
kysymyksiin kaivattiin lisää tukea
avovastausten perusteella.
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Onnistumiset ja
kehittämistarpeet

HYVINVOINNIN LISÄÄNTYMINEN
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Kun mitataan Ohjaamon palvelun
onnistumista, voidaan asiaa lähestyä kolmen eri näkökulman kautta:
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Työntekijät kokivat, että Ohjaamo
auttaa myös taustaorganisaatioita
saavuttamaan omia tavoitteitaan.
Lisäksi Ohjaamo on pystynyt tarjoamaan uusia väyliä auttaa sellaisia
taustaorganisaatioiden nuoria
asiakkaita, joille oikeaa paikkaa ei
välttämättä ole aiemmin löytynyt.
Monet kokivat myös, että heidän
taustaorganisaationsa on hyötynyt
Ohjaamon tuomasta näkyvyydestä.

OMA TAUSTAORGANISAATIONI ON HYÖTYNYT
OHJAAMO-KONSEPTISTA TOIMINNASSAAN
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Työntekijöistä 90% koki, että kaikkien asiantuntemusta arvostetaan
ja 80% mielestä toisten osaaminen
tunnistetaan ja sitä hyödynnetään.
Haasteina Ohjaamo-työskente-
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lyssä esiin nousivat ihmisten ja

organisaatioiden roolit – rooleihin
kaivattiin tarkempia kuvauksia ja
tietoa. Rooleissa haasteena koettiin joskus se, että työntekijällä on
velvollisuuksia ja tavoitteita sekä
emo-organisaatioonsa että Ohjaamoon. Helsingin palveluissa Ohjaamon rooli koetaan melko selkeäksi:
tätä mieltä oli 93% työntekijöistä
ja 74% sidosryhmistä. Työntekijät
nostivat esiin myös sen, että päivittäinen työ nuorten parissa sekä
kehittämistyö edellyttävät pitkäjänteisyyttä sekä varmuutta toiminnan
tulevaisuudesta.
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Nuorten kokemusten lisäksi Ohjaamo-kyselyllä haettiin vastauksia siihen, kuinka olemme työntekijöiden
ja sidosryhmien mielestä onnistuneet Ohjaamoa yhdessä tekemään
ja kehittämään, ja millaisia onnistumisia tai haasteita on noussut esiin.
Sidosryhmäkyselyn mukaan kumppanit kokevat hyötyvänsä Ohjaamon toiminnasta muun muassa
oman osaamisensa lisääntymisellä,
nuorten paremmalla tavoittamisella
palveluiden piiriin sekä nuorten
työllistymisellä esimerkiksi rekrytointitapahtumien kautta.
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Lähde: Ohjaamo-kysely

1. Nuoren/asiakkaan kokemus
2. Organisaatioiden kokemus
3. Yhteistyö palveluiden
toteuttamisessa

30

OHJAAMOSSA KEHITTYY
UUDENLAISTA YHTEISTYÖOSAAMISTA

Ohjaamo- ja sidosryhmäkyselyjen
avulla huomattiin myös, kuinka
näkemykset eroavat riippuen siitä,
mikä on vastaajan suhde Ohjaamon
toimintaan. Nuorten, työntekijöiden
ja sidosryhmien vastauksia vertailtaessa havaittiin, että toimintaa
lähellä olevat antoivat myönteisempää palautetta, kuin sitä hallinnollisesti kauempaa tarkastelevat: mitä
tutumpaa toiminta oli, sitä selkeämmin siihen otettiin kantaa.
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OECD eli 34 jäsenvaltion Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestö arvioi raportissaan nuorten palveluita Suomessa 2018.
Raportti nostaa esille, että vaikka
Suomella onkin OECD:n maista yksi
eniten nuoria tukeva järjestelmä,
tukijärjestelmän monimutkaisuus
ja etuuksien runsas määrä voivat
muodostaa esteitä työnhakuun ja
työllistymiseen. OECD suosittelee
raportissaan, että Ohjaamo-keskusten resursseja lisätään, jotta
voidaan vahvistaa integroitujen
palvelujen tarjoamista ja kehittää
palveluiden monialaisuutta.
Sidosryhmäkyselyssä kysyttiin
avokysymyksellä, mitä tuloksia
tarvitaan, jotta ohjaamotoiminnan
vakinaistamiselle olisi hyvät perusteet. Valtakunnallisissa vastauksissa korostuivat näytöt työhön ja
koulutukseen siirtyneiden nuorten
määrän lisääntymisestä, palvelun
käytöstä sekä yleinen vaikuttavuuden osoittaminen jollakin tavalla.
Vaikuttavuuden mittaaminen nousi
esiin myös haasteena – kuinka
osoitetaan ehkäisevän toiminnan
vaikutuksia? Myös nuorten ja
yhteistyötahojen hyvä palaute palvelusta sekä monialaisen työtavan
eteneminen perustelevat useiden
mielestä toiminnan vakinaistamista.
Kun pohditaan ohjaamotoiminnan
haasteita, on tärkeä erotella, mitkä
haasteet ovat osa Ohjaamon toimintaa, mitkä osa rakenteita ja mitkä
taas itse asian monimutkaisuuden
ja herkkyyden tuomia. On muistettava, että Ohjaamo ei voi tarjota
tai luvata nuorelle ohituskaistaa –
nuorta ei voida saada esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin
sen nopeammin kuin järjestelmä
antaa myöten eikä Ohjaamo voi
49

vaikuttaa siihen, miten lainsäädäntö
säätelee tukia ja niiden sanktioita.
Kysely auttaa tunnistamaan, millaisiin asioihin Ohjaamossa voidaan
vaikuttaa ja millaiset asiat vaativat
muutoksia rakenteissa. Rakenteita
Ohjaamo voi pyrkiä muuttamaan
vaikuttamisviestinnällä. Työntekijöiden avovastauksissa nousikin esille,
että Ohjaamon tulee viestiä toiminnastaan vielä nykyistä näkyvämmin.
Ohjaamo-kyselyn avulla pystytään
myös tarkastelemaan, millaiset
ilmiöt nousevat esiin. Jo nyt on
pystytty tunnistamaan esimerkiksi
asumisen haasteet, maahan muuttaneiden nuorten erityistarpeet
sekä tarve mielenterveyspalveluille. Kyselyn avulla voidaan luoda
Ohjaamolle uusia työkaluja työhön
ja mahdollistaa se, että Ohjaamo
muuttuu nuorten tarpeiden mukaisesti.

”Kiitos että olette olemassa!
Olen saanut paljon apua ja
tsemppiä Ohjaamosta, iso kiitos
siitä. Tänne on aina kiva tulla!”
”Uskon, että Ohjaamolla on suuri
merkitys monen elämässä ja tärkeä
paikka yhteiskunnassa yleisesti.
Olen saanut tukea täältä, oli asiani
sitten pieni tai suurempi.”
”Kiitos tästä paikasta. En tiedä
miten olisin selvinnyt ilman <3”
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4.
Vaikuttavuutta
jahtaamassa
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Nopeammin,
tehokkaammin,
taloudellisemmin tai
vaikuttavammin?
Vaikka ohjaamotoiminta on saanut
poikkeuksellisen paljon valtakunnallisesti ja paikallisesti kiitosta ja
pysyvämpää resurssointia osakseen, ovat pohdinnat erityisesti
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
olleet Ohjaamon toiminnan taustalla
alusta asti. Mukana olevat toimijat
punnitsevat säännöllisesti, kannattaako Ohjaamon toimintaan satsata
resursseja, jotka usein pitää irrottaa jostain muusta tekemisestä;
tuottaako Ohjaamo-konsepti lisäarvoa nuorille suunnattuihin palveluihin? Tuottaako Ohjaamo tulosta
siihen satsaaville tahoille?
Ohjaamon arjessa tämä todistamisen tarve on tuntunut ristiriitaiselta
ja turhauttavaltakin. Koko toiminnan
idea on tarjota nuorille helposti saavutettavissa oleva paikka tuomalla
saman katon alle monta eri alan
ammattilaista. Nuorille helppo myös
niin, että asioida voi halutessaan
nimettömänä eikä tarvitse täytellä
lukuisia lomakkeita saadakseen
apua. Mutta järjestelmiin kirjaamattomien nuorten tilanteita ei pystytä
seuraamaan eikä eri järjestelmiin
kirjattujenkaan nuorten tietoja
saada yhdistettyä. Vaikuttavuuden
53

osoittaminen on pitkälti nuorten
ja työntekijöiden kokemustiedon
varassa, jota ohjaamotoiminnassa
pidetään ensiarvoisen tärkeänä,
mutta josta ei saada päätöksentekijöiden pöytiin tietoa toiminnan
taloudellisista vaikutuksista.
Paineet vaikuttavuuden todentamiseen ovat kohdistuneet jokaiseen
Ohjaamoon erikseen. Ohjaamon
arjessa huomataan päivittäin, että
resepti toimii: nuori saa hoidettua
monta asiaa yhtä aikaa ja uskaltaa
kertoa asiansa, kun vastassa on
työntekijä, jolla on aikaa kuunnella. Nuorelta säästyy paljon aikaa,
huolta ja jahkaamista. Hän pääsee
kiinni itselleen sopiviin suunnitelmiin kohti parempaa vointia, työtä ja
koulutusta, eikä palloile eri palveluissa. Huoli tämän todistamisesta
Ohjaamoissa tarkoittaa huolta
toiminnan jatkumisesta. Pysyvätkö
toiminnassa mukana kaikki tärkeät
toimijat ja saadaanko Ohjaamossa
panostaa resursseja siihen, minkä
on huomattu toimivan: aikaan kohdata ja kuunnella ja etsiä yksilöllisiä
reittejä, välillä mutkien kautta, ja erityisesti huomioiden nuoren tarpeet
kokonaisvaltaisesti?

Nuori tulee Ohjaamon neuvontapisteelle ja kertoo tilanteensa
neuvonnan työntekijälle. Hän on
muuttanut Helsinkiin toisesta kaupungista, on majaillut kaverin luona,
mutta nyt ei ole asuinpaikkaa,
kadullakin on viettänyt pari yötä.
Opiskelut kotipaikkakunnalla ovat
jääneet kesken. Kotiin palaaminen
ei nyt onnistu. Tieto- ja neuvontatyöntekijä ohjaa nuoren paikalla
olevalle sosiaalityöntekijälle, joka
keskustelee nuoren kanssa ja
tekee yhteydenottopyynnön alueen
sosiaalityöhön. Hän soittaa nuoren
kanssa SPR:n Nuorten turvataloon
ja nuori pääsee sinne seuraavaksi
yöksi. Samalla myös selvitetään,
mihin etuuksiin nuorella on oikeus
ja hän ilmoittautuu työttömäksi
työnhakijaksi TE-asiantuntijan luona. Nuorelle kerrotaan Ohjaamon
asumisklinikasta ja kannustetaan
tulemaan sinne saamaan tukea
asunnon hakemiseen. Samalla
sovitaan myös aika opinto-ohjaajalle opiskeluasioiden selvittämistä
varten.
Tänä vuonna Ohjaamot ovat saaneet kaksi hyvää uutista liittyen vaikuttavuuden todentamisen haas-

teeseen. Valtioneuvoston tutkimus
ja selvityshankkeena on käynnistynyt Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa eli ns.
MONET-tutkimus. Hankkeessa työskentelee MDI Public Oy:n vetämänä
tutkijakonsortio, jonka tavoitteena
on tuottaa uutta tutkimuksellista
tietoa juuri Ohjaamoiden toiminnan
taloudellisista vaikutuksista sekä
laajemmasta yhteiskunnallisesta
merkityksestä. Ohjaamo Helsinki on
yksi MONETin tapaustutkimuskohde. Vuoden 2020 alussa saamme
tietoa siitä, miltä ohjaamotoiminnan
vaikuttavuus tämän tutkimuksen
silmin näyttää ja mitä suosituksia se
toiminnalle ehdottaa.
Toinen, arkisempaan ohjaamotyöhön liittyvä askel kohti vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä on
otettu ohjaamokentällä yhteisen
arviontityökalun pilotoimisen myötä.
3X10D-elämäntilannemittari on
Sakari Kainulaisen Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehittämä
arviointipatteristo, jossa nuori
arvioi tyytyväisyyttään elämäntilanteensa kymmenen eri osa-alueen
kautta. Kysely on helppo toteuttaa
sähköisesti ja se voidaan nivoa
osaksi työskentelyä nuoren kanssa,
palvelun alku- ja päätösvaiheen
keskusteluihin. Kyselyn myötä
on mahdollista tehdä näkyväksi
muutos, joka nuoren kokemuksessa on ohjaamotyöskentelyn aikana
tapahtunut, liittyen muun muassa
itsetuntoon, terveydentilaan, kykyyn
voittaa vaikeuksia, pärjäämiseen
arjessa, elämään kokonaisuutena
ja luottamuksestaan tulevaisuutta
kohtaan. Eli niihin tekijöihin, joita
tarvitaan taustalle, jotta nuorella
on valmiuksia edetä kohti työtä ja
koulutusta ja hyvää elämää.

3X10D on yksi arviointityökalu
muiden joukossa, mutta sen voima
voisi olla laaja käyttöönotto valtakunnallisesti Ohjaamoissa. Riittävän suurella vastausmäärällä ja
vertailulla voidaan tehdä näkyväksi
ohjaamotoiminnan vaikutuksia.
Ohjaamo Helsinki on ollut mukana
pilotoimassa työkalua ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

varten olemme toteuttaneet kaksi
työpajaa, toisen ohjausryhmän
kanssa ja toisen työntekijöiden
kanssa. Lisäksi toteutamme työpajan nuorten kehittämisryhmän
kanssa. Vaikuttavuusketjuajattelua
hyödynnämme viestinnän lisäksi
suoraan tulevan vuoden tulostavoitteiden ja prosessitavoitteiden
määrittämisessä ja mittaroinnissa.

Vaikka emme pysty Ohjaamossa
osoittamaan vaikuttavuutta aukottomasti numeroilla, meidän pitää
osata kertoa siitä. Tähän olemme
kuluvana syksynä saaneet apua
Sitran järjestämässä koulutuksessa ”Vaikuttavuuden Boot Camp”.
Sitran ja Deloitten asiantuntijat
ovat sparranneet hyvinvoinnin
parissa toimivia osallistujia kuvaamaan omaa vaikuttavuusketjuaan:

Haaveena on, että vuonna 2020
saamme Ohjaamo-kyselyn tuottaman nuorten ja ohjaamotyön asiantuntijoiden kokemustiedon rinnalle
muita vaikuttavuutta todentavia
tapoja: vakuuttavan tavan viestiä,
valtakunnallista näyttöä ohjaamotoiminnan vaikutuksista sekä työkalun, jolla voimme seurata muutoksia
nuoren elämäntilanteessa.

• Mitä pidemmän aikavälin
yhteiskunnallisia hyötyjä
haluamme saada aikaiseksi?
• Mitä positiivisia vaikutuksia
ihmisissä ja rakenteissa
tavoittelemme?
• Mitä konkreettisia tekoja meidän
pitää tehdä tavoitteiden
saavuttamiseksi?
• Mitä resursseja tämän
toteuttamiseen tarvitsemme?
Ohjaamo koostuu useasta omistajasta ja laajasta verkostosta eri
toimijoita, joilla kullakin on oma
näkökulmansa ja painopisteensä
toimintaan. Tavoitteena kuitenkin
on, että saamme kuvattua kaikkia
tyydyttävällä tavalla vastaukset
näihin kysymyksiin, jotta Ohjaamo
näyttäytyy meidän kaikkien yhteisenä, samaan suuntaan tavoitteellisesti etenevänä, vaikuttavana
toimintana.
Vaikuttavuusketjun hahmottelua
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Ohjaamolaisten ajatuksia

vaikuttavuudesta

Esimerkkejä vaikuttavuusketju-työskentelyn tuloksista ohjausryhmäläisten ja
työntekijöiden työpajoista syksyllä 2019.

PANOS
Mitä resursseja tarvitaan
Ohjaamon toiminnan
toteuttamiseen?
Eri näkökulmista ja palveluista
vastaavia, ”hoksaavia”
työntekijöitä
Olennaista ei ole nimike vaan
osaaminen ja kontaktit
Yhteiset tietojärjestelmät ja
työntekijät
Pelivaraa kehittämiseen,
ilmiöt ja projektit

TEKO
Mitä konkreettisia tekoja
Ohjaamon päivittäisessä
toiminnassa pitää toteuttaa?
Voimauttava ja eteenpäin tähtäävä
työote -> nuoren hyvinvoinnin tuki
voimavaralähtöisesti
Poistetaan esteitä ja avataan
reittejä työllistymiseen ja
sopivaan koulutukseen, ollaan
tukena reitillä
Nuorelle tunne, että työntekijä
”antoi parastaan”
Yhteistyötä

Rahaa
Monitoimijainen yhteistyö
ja sen johtaminen
Tilat ja toimipaikat keskeisillä
sijainneilla
Viestinnän resurssit

Nuoria tuetaan ”tukiviidakossa”
ja viestiä viedään eteenpäin
viidakon mahdottomuuksista
Ohjaamo tutuksi kaikille nuorille

VAIKUTUS

VAIKUTTAVUUS

Mitä konkreettisia muutoksia
Ohjaamon toiminnalla halutaan
saada aikaan ihmisissä,
rakenteissa tai ympäristöissä?

Mitä laajempia ja pitkän aikavälin
yhteiskunnallisia vaikutuksia ja
hyötyjä Ohjaamon toiminnalla
halutaan saada aikaiseksi?

Voimaantuminen ja
elämänhallinnan paraneminen

Työllisyys- ja koulutusaste
paranevat ja verotulot kasvavat

Työllistymiset
Työnantajien tahtotilan muutos
-> ihmisen kokoisia työpaikkoja
tarjolla
Nuoret etsivät aktiivisesti
vastauksia ennen kuin niistä
tulee ongelmia

Yhteiskunnallinen hyvinvointi
lisääntyy
Nuorten luottamus
yhteiskuntaan ja usko
tulevaisuuteen kasvaa
Eriarvoisuus vähenee
Osallisuus vahvistuu

Nuoret pääsevät tarvitsemiinsa
palveluihin ja osaavat hakeutua
töihin ja koulutukseen
Yhteisen vastuun toimintatavat
(rakenteissa) vahvistuvat

Onnellisuus kasvaa
Ongelmien ennaltaehkäisy on
tehokkaampaa kuin niiden hoito
Nuoret ovat täsivaltaisia
ihmisiä, joiden ääni kuuluu
lainsäädännössä ja palveluissa

Strateginen osaaminen
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MONET-TUTKIMUKSESTA TUTKIJAT MIKKO VALTAKARI JA MINNA MAYER MDI PUBLIC OY:STÄ

Mahdollisuudet ja
haasteet vaikuttavuuden tutkimisessa
Tavoitteena työssä on ensisijaisesti arvioida Ohjaamojen
toimintamallin vaikuttavuutta, ei
niinkään yksittäisen Ohjaamon
vaikutuksia. Lähtökohtaisesti
ison haasteen arvioinnille muodostaa se, että toimintatapa- ja
organisoitumiserot eri Ohjaamojen välillä ovat niin suuret, että
tällaista yhtenäistä toimintamallia, jota voisi arvioida, ei ole.
Joudummekin työssä arviomaan
erilaisia ohjaamotoiminnan
toimintamalleja ja -konsepteja,
mikä tarjoaa mahdollisuuden
arvioida myös sitä, minkälaiset
toimintamallit, -tavat ja -käytännöt ovat hyviä ja vaikuttavia.
Tällä tiedolla on mahdollista
edesauttaa toinen toisiltaan oppimista sekä edistää toiminnan
kehittämistä.
Metodisesti isoimmat haasteet
vaikutusten arvioinnissa liittyvät tarvittavan seurantatiedon
repaleisuuteen ja puutteellisuuteen. Yhtenäisen Ohjaamo-asiakastietojärjestelmän
puute sekä osin siitä seuraava
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seurantatiedon pirstaleisuus ja
osin heikko laatu vaikeuttavat
suuresti etenkin määrällisten
vaikutusten tunnistamista ja
vaikuttavuuden osoittamista.
Me olemme tutkimuksessamme
pyrkineet ratkaisemaan nämä
ongelmat panostamalla laadulliseen kuvailevaan analyysiin,
mitä edustavat mm. tapaustutkimukset kymmenessä Ohjaamossa. Vaikutusten määrällisen arvioinnin osalta olemme
tehneet paljon menetelmätestausta ja kehitystyötä lähtökohtana se tieto, jota ylipäänsä on
saatavilla. Tämän perusteella
päädyimme käyttämään kahta
erityyppistä vaikutusten arvioinnin menetelmää: URA-järjestelmän tietoihin perustuvaa
asiakastason vertailuanalyysiä
asiakkaiden siirtymistä sekä
kuntatasoiseen tietoon perustuvaa analyysiä ohjaamokuntien
ja ei-ohjaamokuntien kehityksestä.
Seuranta ja vaikuttavuustiedon puute on paitsi haaste

arvioinnille, niin myös epäkohta
Ohjaamoiden työntekijöille ja
heidän tekemälleen työlle. Yksi
keskeinen havaintomme onkin
se, että nykyisen seurantajärjestelmän puutteista johtuen
iso osa ohjaamoissa tehtävästä
työstä jää näkymättömäksi ja tulee näkyväksi vasta palvelupolun
viimeisen toimijan kautta. Monesti tämä toimija on palvelun
tuottaja, jonka ansioksi asiakasratkaisun saanti pääsääntöisesti lasketaan. Tämä näkyy
myös päättäjille. Toivomme, että
pystymme tällä tutkimuksella
osoittamaan ohjaamotyön arvon
sekä tekemään ohjaamotoiminnan vaikutukset näkyviksi.

OHJAAMOSSA
PARASTA ON...

”hyvä työilmapiiri kaikille
työntekijöille, ja valtion
tuki”

”Rento tunnelma. ”

”että sieltä saa apua ja
henkistä tukea omaan
tekemiseen.”

”enemmän ohjaamoja
ympäri Helsinkiä.
Toivottavasti ylemmät
tahot ymmärtävät
ohjaamojen merkityksen ja
sen, että ne ovat oikeasti
paikkoja nuorille jossa
he saavat apua kiperiin
kysymyksiin.”

”voi avata aivoja
lukkotilasta”

”enemmän työntekijöitä
jotka puhu somalia”

”palveluiden
monipuolisuus ja
tervetullut fiilis”

” Toivon, että enemmän
nuoria tietäisi ohjaamosta,
koska siitä on ollut itselleni
suuri apu!”

”Kuinka nopeasti ja
tehokkaasti saa apua.”
”Henkilökohtainen palvelu”

”lämmin, mutta
holhoamaton vastaanotto ”

TOIVON ETTÄ
OHJAAMOSSA
OLISI..
”enemmän KELAn päiviä”
”nuorille suunnattuja
vapaa-ajan tapahtumia.”
”enemmän tapahtumia
liittyen harrastuksiin”
”lisää
työnantajatapahtumia.”
”vähemmän odottamista.”
”aikaisemmat aukioloajat”
”Mahdollisuus käydä myös,
kun on täyttänyt 30 vuotta.”

”Onni Cafe on aivan
mahtava ja kannatan
adhd-keskusteluryhmää
järjestettäväksi toisinaan
täällä. Voisi olla kivaa ja
hyödyllistä.”

VAPAA SANA...
”Toivon kovasti, että
jokainen omaa paikkaansa
hakeva Helsinkiläinen
nuori löytäisi Ohjaamon
palveluiden piiriin.
Apua saa monenlaisiin
pohdintoihin ja ajatusten
jakamiseen.”
”Ohjaamo on huippu
paikka! Työntekijät ovat
vastaanottavaisia ja
tunnelma erinomainen.
Moni asiakkaani on saanut
tilanteeseensa paljon apua.”

”Teette hyvää työtä.
Jatkakaa samaan malliin!”
”Olen saanut paljon apua ja
tsemppiä Ohjaamosta, iso
kiitos siitä. Tänne on aina
kiva tulla!”
”Kaikki työntekijät
hymyilivät, olivat iloisia ja
avuliaita sekä ottivat minut
heti huomioon.”
”tämä paikka hyvin auttaa”
”Toivoisin, että aukioloajat
olisivat pidempiä. Nykyään
Ohjaamo aukeaa vasta
kello 12.00 toivoisin, että
aukeaisi aikaisemmin.
Toivon todella paljon sitä,
että opo olisi ohjaamossa
useamman kerran.”
”Täällä on ihania ja
auttavaisia työntekijöitä
ketkä tosissaan yrittävät
auttaa tilanteen mukaan.”
”Ilman ohjaamoa tuskin
olisin tiennyt mitä
opiskella.”
”Oli kiva ja hyödyllinen
käynti!”
”Tämä paikka, täällä on
apulaisia ja he auttavat
ihmiset ja mukava täällä,
olen tyytyväinen.”
”Kiitos, toiminnallanne
on ollut minulle valtaisan
positiivinen vaikutus.”
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LOPUKSI

Monimuotoisille
helsinkiläisille
monen muotoisia
palveluita
Ohjaamon neljään vuoteen on
mahtunut lähes 50000 asiointia,
tuhansia kohtaamisia, muutamia haasteita ja pettymyksiä,
lukuisia unelmia ja onnistumia
helsinkiläisiltä nuorilta. Ohjaamon henkilökunta on saanut olla
todistamassa nuoren niin onnistumisia kuin kompurointiakin
kohti oman näköistä elämää.
Ohjaamo haluaa jättää jäljen,
osalle pysyvämmän, osalle ohikiitävän hetken verran matkalla
kohti jotain uutta. Henkilökunnalle ja kumppaneille Ohjaamo tarjoaa mahdollisuuden
näköalapaikalle helsinkiläisten
nuorten arkeen sekä heille
suunnattuihin palveluihin, siihen
mikä toimii ja mikä ei.
Suurimmalla osalla helsinkiläisnuorista kaikki sujuu hyvin, ja
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he käyttävät hyvin vähän julkisia
palveluita. Osalle nuorista
tulevaisuus näyttäytyy mustana
tai hahmottumattomana, ei ole
mihin tarttua tai ei löydä ketään
tai mitään, mikä voisi auttaa.
Ohjaamon neuvontaan hakeutuu
nuoria kaikissa elämäntilanteissa. Monitoimijainen, kynnyksetön neuvonta mahdollistaa
joustavat, yksilölliset, nopeat,
tarkoituksenmukaiset palvelut
nuorelle ja toivottavasti tarjoaa
näköaloja tulevaisuuteen.
Ohjaamotoiminta on monella
osa-alueella onnistunut, mutta
vielä on paljon tehtävää. Ohjaamo-brändin tuntee osa nuorista
ja nuorten kanssa työskentelevistä, mutta edelleen meidän on
kehityttävä tavoittaaksemme
nuoret ja kertoaksemme, että
apua ja palveluita on saatavilla.

Oikeiden markkinointi- ja viestintäkanavien hyödyntäminen
on haaste, johon meidän pitää
yrittää vastata.
Ohjaamossa on toteutettu alueellista uraohjausta Itä- ja Pohjois-Helsingissä. Alueellinen työ
on tuonut neuvonnan ja ohjauksen lähemmäksi nuoren omaa
asuinaluetta. Tämä mahdollistaa
asioiden hoitamisen sujuvasti.
Alueille on tämän vuoden aikana
viety uraohjauksen lisäksi myös
rekrytointitapahtumia ja pienempiä työnantajatreffejä. Nämä
tapahtumat ovat mahdollistaneet
nuorten ja työnantajien kohtaamisia sekä auttaneet monta
nuorta ensimmäiseen työsuhteeseen.

meistään vuoden 2020 aikana. Henkilöstön pysyvyys tuo
mahdollisuuden pitkäjänteiseen
kehittämiseen luoda yhdessä
entistä parempia palvelukokonaisuuksia helsinkiläisten nuorten ulottuville. Tästä on hyvä
jatkaa, hyvin alkanutta matkaa.
Sirkku Reponen
projektipäällikkö
Ohjaamo Helsinki

Ohjaamon henkilöstö valtion
puolelta vakinaistetaan vii-

60

Lähteet
ja linkit

Liite: Ohjaamo-kyselyn
kysymykset

Tietoa Ohjaamo Helsingistä
www.ohjaamohelsinki.fi

Nuorten Ohjaamo-kysely toteutettiin keväällä 2019. Tässä liitteessä kyselyn kysymykset tiivistetyssä muodossa.

Nuorten palvelut syynissä: OECD:n arviointi nuorten palveluista Suomessa 2018
(Opetus- ja kultt uuriministeriön julkaisuja 2019)
Helsingin kaupungin strategia 2017-2020
https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/kaupunkistrategia-2017-2021.pdf

Ohjaamo Helsingin tavoitteena on, että nuoret pääsevät työhön ja koulutukseen ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Tällä
kyselyllä keräämme tietoa, mitä mieltä nuoret ovat: kannattaako Ohjaamossa käydä ja missä asioissa Ohjaamo voi
tarjota apua. Kyselyn tulokset ovat tärkeitä. Niiden perusteella kehitetään Ohjaamon toimintaa sekä tehdään päätöksiä toiminnan jatkosta. Kyselyyn vastataan anonyymisti eikä vastauksia voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Kyselyn
aineistoa voidaan hyödyntää myös muissa Ohjaamoa koskevissa tutkimuksissa.
Jokainen vastaus ja mielipide ovat arvokkaita. Vastaaminen vie 10 minuuttia.

Tietoa Monet-tutkimushankkeesta
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/monialaisen-yhteistyon-vaikuttavuudenarviointi-nuorten-tyollistymista-edistavissa-palveluissa-monet-

Ohjaamo Helsinki kiittää!
Kyselyn tuloksista tulee kooste Ohjaamon nettisivuille toukokuussa 2019 www.ohjaamo.hel.fi

Tietoa Onni-hankkeesta
https://kohtaamo.info/onni
Tietoa 3X10D-elämäntilannemittarista
https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/kehittamistyokalut/3x10d/3x10d-elamantilannemittari/
Rinteen hallitusohjelma 2019
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma

Kiitokset
Kiitos kaikille Ohjaamo Helsingin kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneille!

Taustatietoina kysyttiin ikää, sukupuolta, montako kertaa vastaaja on asioinut Ohjaamossa, asiointikieli, missä Ohjaamon pisteessä vastaaja vieraillut sekä mistä sai tiedon Ohjaamosta. Lisäksi kysyttiin avovastauksella ikään kuin
alkukartoituksena mitä toiveita tai suunnitelmia vastaajalla on elämässä tällä hetkellä.

Mihin asioihin olet hakenut tai
saanut apua Ohjaamossa?
Valitse vain ne aiheet, joista olet
keskustellut Ohjaamossa. Muut
kohdat voit jättää vastaamatta.
Arvioi myös kuinka hyödyllistä apu
sinulle on ollut. (0 = ei lainkaan hyödyllistä, 10 = erittäin hyödyllistä)
Asuminen
□ asunnottomuus
□ asunnon hakeminen
□ omaan kotiin muuttaminen
□ omasta kodista huolehtiminen
□ muu, mikä?
Raha-asiat
□ tuet ja etuudet
□ rahat eivät riitä
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□ laskujen maksaminen
□ velat
□ rahan käytön suunnittelu
□ muu, mikä?
Opiskelu
□ oman alan pohtiminen – mitä
lähtisin opiskelemaan
□ opiskelupaikan etsiminen
□ pääsykokeisiin valmistautuminen
□ alan vaihtaminen
□ muu, mikä?
Työ
□ työmahdollisuuksien selvittäminen – mitä töitä voisin hakea
□ avointen työpaikkojen etsiminen
□ hakemusten kirjoittaminen
□ kesätöiden etsiminen

□ työpaikkahaastatteluun
valmistautuminen
□ muu, mikä?
Vapaa-aika
□ mielekäs tekeminen
vapaa-aikana
□ harrastukset
□ kaverit
□ matkustaminen
□ vapaaehtoistyö tai
järjestötoiminta
□ muu, mikä?
Hyvinvointi
□ mielen hyvinvointi, esim. mieliala,
jännittäminen
□ fyysinen terveys
□ seurustelu
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□ perheasiat
□ seksuaalisuus
□ päihteet tai muut riippuvuudet
□ identiteetti
□ muu, mikä?
Asioiden hoitaminen
□ sähköiset palvelut: esim. kela,
pankki ja muut verkkopalvelut
ja –lomakkeet
□ oikeudelliset asiat esim. perintä,
rikosasiat, lakineuvonta
□ maahanmuuttajuuteen liittyvät
lupa-asiat
□ suunnitelmien tekeminen, esim.
mitä kannattaa tehdä seuraavaksi
□ tekemiseen tarttuminen; tukea
aikaan saamiselle
□ muu, mikä?
Kuinka monen työntekijän kanssa
olet asioinut Ohjaamossa?
□ yhden työntekijän kanssa
□ kahden työntekijän kanssa
□ kolmen tai useamman työntekijän
kanssa
□ asiointini ei edellyttänyt
työntekijää
Kuinka hyödylliseksi koit asioinnin
useamman työntekijän kanssa?
Arvioi hyödyllisyyttä asteikolla 0 –
10 (0 = ei lainkaan hyödyllistä 10 =
erittäin hyödyllistä)
Arvioi, minkälainen tunnelma
Ohjaamossa on ollut, kun olet
käynyt siellä.
Siirrä osoitin siihen kohtaan janaa,
joka mielestäsi kuvaa tunnelmaa
parhaiten.
• jäykkä ja virastomainen – rento
• välinpitämätön, en tullut kuulluksi
– kiinnostunut asioistani
• turvaton – turvallinen 		
• kiireen tunne – kiireetön
• toivottomuus, minua ei voida
auttaa – toiveikkuus, asiat
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järjestyvät
• työntekijä päätti puolestani –
suunnitelmat tehtiin yhdessä
• epäystävällinen – ystävällinen
Ota kantaa seuraaviin
väittämiin asteikolla 0-10
(0 = täysin eri mieltä 10 = täysin
samaa mieltä)
Sain Ohjaamosta tarvitsemaani
tietoa ja tukea.
Ohjaamossa tarpeeni ja toiveeni
huomioitiin kokonaisvaltaisesti.
Ohjaamossa käynnin jälkeen tuntui,
että tiedän mitä teen seuraavaksi.
Ohjaamossa käynnin jälkeen tuntui,
että oma hyvinvointini parani.
Anna vielä palautetta jatkamalla
lauseita:
Ohjaamossa parasta on ….,
Toivon, että Ohjaamossa olisi…
Haluatko olla mukana Ohjaamon
toiminnan kehittämisessä:
□ antamalla palautetta
□ osallistumalla toiminnan
suunnitteluun
□ olemalla mukana tapahtumien
järjestämisessä
□ saamalla nuorten ääni kuuluviin
minulle tärkeistä asioista
□ jollain muulla tavalla, millä
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Ohjaamoa kaverillesi?
(0 = en suosittelisi lainkaan, 10 =
suosittelisin erittäin varmasti)
Jäikö mieleesi vielä jotain? Sana
on vapaa.
Ohjaamo Helsinki kiittää!

2019
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Ohjaamo Helsinki
			Eija Kauniskangas
			Anni Kyröläinen
			Sirkku Reponen
			Tia Teckenberg
Graafinen taitto		
Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy
			Elina Järvinen

Julkaisun tekemiseen on osallistunut koko Ohjaamo Helsingin henkilöstö.
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2019 www.ohjaamo.hel.fi
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