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Tiivistelmä
Osana kärkihanketta ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” STM rahoitti vuosina 2018–2019 kuutta
kuntakohtaista kokeiluhanketta, joiden tavoitteena oli rakentaa ja vakiinnuttaa yhteistoimintamalleja erityisesti
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen
vahvistamiseksi. Tavoitteena oli, että hankkeet mallintaisivat ja juurruttaisivat sellaista vaikuttavaa monialaista
yhteistoimintaa, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Lähtökohtaisesti
toiminnan tuli rakentua nuorten tarpeista lähtien ja kytkeytyä Ohjaamoihin tai vastaaviin matalan kynnyksen
palveluihin toiminta-alueen kunnissa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti Arki haltuun -hankkeiden arvioinnin osana STM:n ja THL:n välistä
tulossopimustehtävää vuodelle 2019 (”THL tukee nuorisotakuun toimeenpanoa, laatii seurantaa ja arviointia”).
Toimeksiantoon sisältyi myös Onni-hankkeen (Psykososiaalisen tuen vahvistaminen Ohjaamoissa) arviointi, josta
THL on laatinut erillisen arviointiraportin. Arvioinnin tavoitteena oli i. kuvata hankkeiden toimintaa, onnistumista ja
tavoitteiden toteutumista, ii. arvioida hankkeiden tuottamia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja
elämäntilanteeseen ja iii. tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa keinoista, joilla syrjäytymisvaarassa olevat ja
syrjäytyneet nuoret saataisiin parhaiten mukaan yhteiskuntaan. Arvioinnin aineistona käytettiin nuorille, hankkeen
työntekijöille ja verkostoille suunnattuja kyselyjä, hanketyöntekijöiden haastatteluja sekä dokumenttiaineistoa
(mm. hankkeiden väli- ja loppuraportteja).
Kaikki Arki haltuun -hankkeet onnistuivat rakentamaan paikallisesti toimivia toimintamalleja syrjäytymisvaarassa
olevien tai syrjäytyneiden nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen vahvistamiseksi. Toiminta
perustui nuoren kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen auttamiseen ja sisälsi tukea kaikkiin Arki haltuun tukipaketissa mainittuihin elämän perushallinnan osa-alueisiin (kotiin, rytmiin, terveyteen, ihmissuhteisiin,
talouteen ja asiointiin). Eri tahojen kokemusten perusteella Arki haltuun -hankkeen yksilökohtaisen tuen työmuoto
oli tehokas: työotteella tavoitettiin erityisesti palvelujen ulkopuolelle jääneet nuoret. Hankkeissa kehitettiin myös
matalan kynnyksen ryhmätoimintaa.
Kaikissa Arki haltuun -hankkeissa saatiin vahvistettua ja rakennettua uutta yhteistoimintaa nuorten kanssa
toimivien tahojen kesken paikallisesti. Yhtenä tärkeimpänä yhteistyökumppanina olivat toisen asteen oppilaitokset,
joiden kanssa luotiin yhteistyömuotoja ja tuettiin keskeyttämisvaarassa olevia nuoria jatkamaan opintoja arjen
hallinnan tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.
Hankkeeseen osallistuvien nuorten hyvinvoinnissa tapahtui myönteisiä muutoksia hankkeen aikana. Muutosta
tapahtui sellaisissa asioissa, joihin Arki haltuun -tyyppisellä toiminnalla voidaankin olettaa olevan vaikutusta:
tyytyväisyydessä terveydentilaan, kyvyssä voittaa vaikeuksia, päivittäisessä pärjäämisessä, omien vahvuuksien
kehittämisessä, itsetunnossa ja elämässä kokonaisuutena.
Toimintamallien juurtuminen osaksi paikallista palvelujärjestelmää sujui vaihtelevasti. Nuorten pitkäjänteiselle ja
kokonaisvaltaiselle arjen hallinnan tuelle todettiin olevan tarvetta myös jatkossa kaikilla hankepaikkakunnilla,
mutta hankkeiden päättyessä oli vielä epäselvää, kuka voisi jatkossa ottaa vastuun toiminnasta. Verkostokyselyn
perusteella Ohjaamoa pidettiin hyvänä paikkana Arki haltuun -toiminnalle, mutta myös etsivässä nuorisotyössä
nähtiin olevan sopivaa osaamista Arki haltuun -työhön. Matalan kynnyksen ryhmätoimintaa saatiin vakiinnutettua
paremmin ja moni hankkeessa aloitettu ryhmä jäi toimimaan esimerkiksi paikallisen järjestön tai Ohjaamon
järjestämänä. Suuri osa luoduista hyvistä yhteistyömuodoista ei vakiintunut pysyviksi toimintatavoiksi, vaikka
hankkeen aikana ne osoitettiin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi nuorten tavoittamisen ja tukemisen kannalta.
Hankerahoitteisen toiminnan haasteet kehitetyn toiminnan juurruttamisen kannalta tulivat ilmeisiksi.
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Arvioinnin perusteella tehdyt suositukset


Nuorille tarvitaan tukihenkilöitä, jotka voivat sitoutua nuoren auttamiseen ja tukemiseen arjessa
pitkäjänteisesti. Tukihenkilöä pitäisi päästä tapaamaan jonottamatta ja ilman pitkää odottelua,
mieluiten nuorelle tutussa paikassa. Myös tukihenkilön pysyvyys on tärkeää, sillä luottamuksen
rakentaminen nuoren kanssa kestää usein pitkään. Tukihenkilön ja nuoren välisessä viestinnässä
kannattaa suosia nuorille helppoja välineitä, kuten WhatsAppia ja muita pikaviestipalveluja.
Digipalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan nuoret tarvitsevat ennen kaikkea henkilökohtaisia tapaamisia.



Nuoren tukihenkilö voi tulla esimerkiksi etsivästä nuorisotyöstä, Ohjaamosta tai järjestöstä. Yhteys
sosiaalitoimeen on tärkeä, mutta monesti nuorelle on helpompaa, jos tukihenkilöllä ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi nuoren etuuksiin tai tehdä virallisia päätöksiä.



Nuorille tarvitaan nykyistä enemmän kotiin annettavaa tukea. Monella nuorella tilanne on ehtinyt
mutkistua niin pahasti, että kotoa ulos lähteminen on hyvin vaikeaa. Kotona pitkäjänteisesti käyvä
tukihenkilö voi pikku hiljaa rohkaista nuorta lähtemään ulos kotoa. Kotiin jääminen on erityisen
merkittävä pulma esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivillä ja nepsy-nuorilla.



Nuoren tilanne ja tuen sekä palvelujen tarve on kartoitettava kokonaisvaltaisesti eri sektorirajat
ylittäen. Nuori tarvitsee tukihenkilön, joka koordinoi palvelujen kokonaisuutta nuoren ympärillä ja
seuraa sekä varmistaa että nuoren asia etenee, tarvittaessa pitkälläkin aikavälillä nuoren rinnalla
kulkien.



Opiskelijoiden tueksi tarvitaan tukihenkilöitä, kun opinnot uhkaavat keskeytyä. Tukihenkilö voisi tulla
oppilaitoksen ulkopuolelta, kuten etsivästä nuorisotyöstä, jossa on arjen tuen osaamista. Tukihenkilö
voi tukea nuorta arjen hallinnan vaikeuksissa ja auttaa käytännön asioiden hoitamisessa ja näin
kannatella vaikean jakson yli. Tällöin nuoren ei tarvitse keskeyttää opintoja.



Tarvitaan erittäin matalan kynnyksen ryhmätoimintaa niille nuorille, jotka eivät ole valmiita
osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan tai työpajalle. Erittäin matalan kynnyksen ryhmätoiminta
sopii hyvin myös niille nuorille, jotka yksilötyöskentelyn kautta uskaltautuvat ensimmäisen kerran
lähtemään mukaan toimintaan.



Nuorten kanssa aktiivisesti toimivat tahot (kuten nuorisotyö, etsivät nuorisotyö ja järjestöt) voivat
lisätä muiden tahojen kuten sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista nuorten kanssa toimimisesta
esimerkiksi tarjoutumalla työparityöhön tai järjestämällä yhdessä matalan kynnyksen ryhmiä tai
tapahtumia nuorille.
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1. Johdanto
1.1 Syrjäytyneet ja syrjäytymisriskissä olevat nuoret
Valtaosa suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista voi 2020-luvulle tultaessa hyvin. Nuorten terveys ja
elämäntavat ovat keskimäärin hyvät, he voivat hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia ja osallistua suomalaiseen
yhteiskuntaan. Myönteisestä kokonaiskuvasta huolimatta osa suomalaisista nuorista kokee eri elämänalueilla
merkittäviä haasteita. Erilainen ja eriasteinen huono-osaisuus ja ongelmien kasautuminen vaikeuttavat heillä
turvallista siirtymää aikuisuuteen.
Nuorten huono-osaisuuden taustalla olevat syyt ovat monitasoisia, yhteiskunnallisista tekijöistä aina perhe- ja
yksilötason tekijöihin. Nuorten huono-osaisuus ja syrjäytyminen liitetään usein yhteiskunnallisten järjestelmien,
kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien, ulkopuolelle jäämiseen. Matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja
toimeentulo-ongelmat ovat merkittäviä syrjäytymisen riskitekijöitä (mm. Kestilä 2008; Sipilä ym. 2011; Berg ym.
2011; Ilmakunnas 2019). Niiden lisäksi voi mainita erilaiset elämänhallintaan ja arjenhallintaan liittyvät vaikeudet,
fyysisen ja psyykkisen terveyden ongelmat, sosiaalisten suhteiden vähyyden sekä jäämisen syrjään
yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Nuorten oma kokemus syrjäytymisestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä on tärkeä.
Kun nuorilta kysytään keskeisimpiä syrjäytymisen syitä, he mainitsevat tärkeimpänä ystävien puutteen (Gretchel &
Myllyniemi 2017). Kyse onkin usein siitä, että riskitekijöitä ja huono-osaisuutta kasautuu nuoren kohdalle.
Yksi syrjäytymistä aiheuttava ilmiö on työmarkkinoiden murros. Nuorten hauras asema työmarkkinoilla ja
työelämän epävarmuus ovat olleet kehityskulun seurauksia. Lisäksi lapsuuden ja nuoruuden elinolojen vaikutus
nuorten hyvinvointiin on osoitettu useissa tutkimuksissa ja syrjäytyminen alettu ymmärtää yhä vahvemmin
prosessina, jossa riskit ja niiden kasautuminen johtavat ongelmallisiin olosuhteisiin, köyhyyteen ja
hyvinvointivajeisiin elämän eri osa-alueilla. (Kestilä 2008; Karvonen ja Kestilä 2014; Sipilä ym. 2011; Ilmakunnas
2015; Berg 2017.) Nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa tuleekin ymmärtää erilaisia huono-osaisuuden osa-alueita
sekä kiinnittää huomiota niiden ketjuuntumiseen, kasautumiseen ja päällekkäisyyteen.
On vaikea yksiselitteisesti osoittaa, kuinka paljon niin kutsuttuja syrjäytyneitä nuoria Suomessa on, sillä nuoret
ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Tilastoilla voidaan toki kuvata erilaisia huono-osaisuuden tiloja tai
syrjäytymisen riskejä, kuten juuri osallistumattomuutta yhteiskunnan toimintaan (esim. koulutus tai työmarkkinat)
tai vaikkapa ei-toivottuja elämäntapahtumia (esim. työkyvyttömyys, huostaanotto, sairaus, kuolema). Lukuisat
suojaavat tekijät voivat turvata kasvua ja kehitystä riskeistä huolimatta. Näistä keskeisimpiä ovat muun muassa
läheiset ihmissuhteet, harrastusmahdollisuudet, oikea-aikainen puuttuminen sekä kokemus omasta pärjäämisestä.
Lisäksi oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut ehkäisevät ongelmia ja tukevat hyvinvointia ja osallisuutta.
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1.2 Huoli nuorten tilanteesta
Poliittinen puhe ja huoli nuorten syrjäytymisestä voimistuivat1 Suomessa 2010-luvun taitteessa (mm. Myrskylä
2012). Tuolloin oltiin huolissaan erityisesti nuorten ajautumisesta koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle,
työkyvyttömyyden (ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen) yleistymisestä, syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä
olevien nuorten suuresta määrästä (arviot vaihtelivat 40 000 ja 100 000 nuoren välillä) ja nuorten syrjäytymisen
suurista kustannuksista. Laskettiin, että oltiin vaarassa menettää kokonainen ikäluokka nuoria. ”Syrjäytymisellä”
tarkoitettiinkin usein erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olemista tai sinne ajautumista (NEET´s).
Syrjäytymisen katsottiin aiheuttavan inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia
erilaisten korvaavien palvelujen, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen kautta. Huolta herätti myös
työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveydellisten syiden takia jääneiden kasvava nuorten määrä, ja aihe on edelleen
ajankohtainen (Koskenvuo ym. 2019).
Huoleen liittyi myös tarve löytää ratkaisuja tilanteeseen: valtioneuvosto, eduskunta ja yksittäiset ministeriöt
tilasivatkin useita selvityksiä, joissa kartoitettiin lasten, nuorten ja heidän perheidensä huono-osaisuutta ja niihin
vaikuttavia toimia (Myrskylä 2012; Notkola ym. 2013; Ristolainen ym. 2013; Sipilä & Österbacka 2013). Selvitysten
loppupäätelmät olivat yhteneväisiä: ne korostivat laadukkaiden ja toimivien peruspalvelujen ja oikea-aikaisen
ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä. Syrjäytymisen ehkäisyn tulisi tapahtua monella tasolla, alkaen yksilön ja
perheen tukemisesta ja päätyen yhteiskunnan syrjäytymistä tuottavien rakenteiden purkamiseen ja nuoria
osallistavien rakenteiden luomiseen. Tarve nuorten syrjäytymisen ehkäisylle oli poliittinen ja heijastui tarpeena
kehittää nuorten palveluja yhä tarkoituksenmukaisemmiksi ja oikea-aikaisemmiksi, myös paikallisesti.

1.2.1 Nuorisolaki ja monialaiset palvelut
Nuorisolaissa (27.1.2006/27) säädetään nuorten parissa tehtävän työn keskeiset elementit. Nuorisolain
tarkoituksena on tukea nuoren kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuoren aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista
vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. (L 27.1.2006/72, 1§.) Lakia täydennettiin vuoden 2011
alusta alkaen kuntia velvoittavalla säädöksellä monialaisesta yhteistyöstä. Sen mukaan kunnassa on oltava
paikallisten viranomaisten yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto. Verkostossa on oltava edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta sekä työhallinnosta
ja poliisihallinnosta. Lisäksi verkostoon voi kuulua muita kunnan, valtion tai seurakunnan viranomaisia tai
toimialoja.
Monialainen viranomaisyhteistyö tähtää siihen, että nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä siirrytään
varhaisempaan tukeen ja samalla parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut sekä
tukea koulutukseen ja työelämään pääsemiseen. Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön rinnalla
keskeinen muutos nuorisolaissa liittyi etsivään nuorisotyöhön2, jota koskeva lainsäädäntö tuli voimaan myös
vuoden 2011 alusta. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tukea tarvitsevat alle 29-vuotiaat nuoret ja auttaa
heidät sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, jotka edistävät nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä
1

Syrjäytymisen käsite ei toki ollut uusi: se tuli Suomeen jo 1970-luvun lopulla ja keskustelu aiheesta voimistui 1980-luvulla, kun
käsitettä sovellettiin suomalaisen hyvinvointivaltion kriisin analysointiin (köyhyys, huono-osaisuus) 1990-luvun puolivälissä
keskustelu syrjäytymisestä kuitenkin vilkastui uudelleen, kun työttömyys laman seurauksena kasvoi ja saman vuosikymmenen
loppupuolella syrjäytymisdiskurssi liitettiin ”nuoriso-ongelmaan” (lähinnä koulutuksen ja työelämän ulkopuoliset). 2000-luvulle
tultaessa nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymiseen liittyen käynnistyi paljon tutkimusta ja siitä tuli tärkeä alue politiikassa.
2
Etsivät auttavat nuoria monenlaisten asioiden hoitamisessa: työnhaussa, opiskelumahdollisuuksien selvittämisessä, yleisissä
elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä, viranomaisten kanssa asioimisessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000

thl.fi • Twitter: @THLorg

8(35)

koulutukseen ja työhön. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään
yhteistyöhön (Nuorisolaki luku 3, 10§). Se on työpajatoiminnan 3 ja Nuotta-valmennuksen4 ohella osa Opetus- ja
kulttuuriministeriön tukemaa sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta.
Alle 30-vuotiaille suunnattuja hyvinvointi- ja ohjauspalveluja on pyritty vahvistamaan muun muassa vuonna 2015
käynnistyneiden Nuorisotakuun kuntakokeilujen ja Ohjaamo-toiminnan myötä. Ohjaamoja on Suomessa noin 70 ja
niissä työskentelee yhteensä noin 500 eri alan ammattilaista. Ohjaamoiden ajatuksena on muodostaa alusta, jolta
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat voivat yhteistyössä tarjota nuorten hyvinvointia,
koulutusta ja työllisyyttä tukevia palveluita. Tavoitteena ei ole ollut luoda uutta toimijaa, vaan koota olemassa
olevia toimijoita ja resursseja yhteen. Nuori saa yhdestä paikasta tarvitsemansa palvelut ilman virastosta toiseen
juoksemista. (Kohtaamo-verkkosivusto.)

1.2.2 Nuorisotakuu
Vuoden 2013 alusta tuli voimaan nuorisotakuu, joka oli Jyrki Kataisen hallituksen kärkihanke. Päävastuu oli
tuolloin työ- ja elinkeinoministeriöllä, mutta mukana toteuttamisessa ovat lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Takuulla taattiin kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille
työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi
joutumisesta.
Kataisen hallituksen kärkihankkeessa lähdettiin siitä, että nuorisotakuu vaatii hallinnonalat ja kuntarajat ylittävää
yhteistyötä ja siinä haluttiin panostaa matalan kynnyksen palveluihin. Ajateltiin, että nuorisotakuu toteutuu
koulutustakuun, nuorten aikuisten osaamisohjelman, nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelujen ja
kuntoutuspalvelujen kautta. Palveluihin sisällytettiin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ja nuorta tukevat
yksilölliset palvelut kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Nuorisotakuun yksi periaate on nuorten
kuuleminen ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, jolloin tuetaan nuorten kasvua,
itsenäistymistä ja elämänhallintaa. (TEM 2013.)

2. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke ja kokeiluhankkeet
2.1 Nuorten viesti palvelujen kehittäjille
Juha Sipilän hallitusohjelmassa (Ratkaisujen Suomi 2015) osaamisen ja koulutuksen osa-alueella yhtenä
tavoitteena oli, Kataisen hallituksen kärkihankkeen tavoin, vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
olevien nuorten määrää. Hallitusohjelman kärkihankkeessa ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” (OKM
052:00/2017) tavoitteena oli syventää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten
tukemisessa sekä tukea nuorten elämänhallintaa ja työllistymistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluja osana
nuorisotakuuta. Keskeistä oli tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Lisäksi
tavoitteena oli syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa ja koota hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi
valtakunnallisesti.
3

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa
koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Tarkoituksena on parantaa nuoren
elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä
työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. (Nuorisolaki 4 luku, 13§.)
4
Nuotta-valmennuksen ensisijainen tarkoitus on olla tukipalvelu ja lisäresurssi työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle. Se on
tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Nuotta-valmennuksen tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen, jossa
keskitytään erityisesti tukemaan nuorten arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista.
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Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsui yhdessä Me-säätiön ja Ohjaamojen kanssa Suomen 100vuotisjuhlien kunniaksi sata 16–29-vuotiasta nuorta kehittämään nuorten psykososiaalisia palveluja osana
nuorisotakuuta (Björklund ym. 2018). Nuoret nostivat vahvasti esiin sen, että ensimmäiseksi he tarvitsevat
vahvistamista elämän perushallintaan ja elämänkyvyn tukemiseen. Nuorten viesti voidaan tiivistää kahdeksaan
kohtaan:
1. Enemmän tukea ja seurantaa koko perheelle,
2. Mielen hyvinvointi keskiöön,
3. Tukea elämän perushallintaan,
4. Luotettava, pysyvä ja välittävä aikuinen rinnalle,
5. Tukea valintoihin, siirtymiin ja tulevaisuuden pohdintaan,
6. Harrastaminen mahdolliseksi kaikille,
7. Tarvitaan uusia väyliä löytää kavereita ja toisten seuraa,
8. Tuki ja tarjonta esille ja nuorten luokse.
Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on viime vuosina nostettu esiin nuorten palvelujärjestelmän haasteita.
Esimerkiksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimijoiden ja hankkeiden määrä ja toimijakentän vaikeaselkoisuus
on keskusteluttanut asiantuntijoita. Toimintamuotoja ja toimintoja on runsaasti. Lisäksi erilaisia toimintoja
rahoitetaan eri kanavia käyttäen. Eri toimintamuotojen vertailu ja toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
arviointi olisi tärkeää, mutta sirpaleisuudesta johtuen se on vaikeaa.
Yksi keskeinen kysymys on, jääkö tuen ja avun ulkopuolelle nuorten ryhmiä, joita ei tavoiteta nykyisellä
palvelurakenteella. Lisäksi on keskusteltu siitä, onko nuorten psykososiaalinen tuki riittävää ja missä sitä olisi
tarkoituksenmukaisinta tehdä. Nuoret eivät ole homogeeninen joukko ja he ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

2.2 Nuorten tarpeista kokeiluhankkeisiin
Osana kärkihankkeen toteutusta STM etsi rahoitettavaksi alueellisia tai kuntakohtaisia kokeiluhankkeita, jotka
rakentaisivat ja vakiinnuttaisivat yhteistoimintamalleja erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien
nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen vahvistamiseksi. Tavoitteena oli, että hankkeet
mallintaisivat ja juurruttaisivat sellaista vaikuttavaa monialaista yhteistoimintaa, jolla nuorten tarpeisiin voidaan
vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Lähtökohtaisesti toiminnan tuli rakentua nuorten tarpeista lähtien ja
kytkeytyä Ohjaamoihin tai vastaaviin matalan kynnyksen palveluihin toiminta-alueen kunnissa.
Osana kärkihanketta STM jakoi vuonna 2018 valtionavustuksia yhteensä 1 215 205 euroa, yhteensä kuudelle
nuorten psykososiaalisen tuen kokeiluhankkeelle ympäri Suomea (avustusten käyttöaika 1.5.2018–31.12.2019).
Seuraavat hankkeet saivat rahoitusta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (200 000 euroa), Turku,
Tampereen kaupunki (270 090 euroa),
Satakunnan yhteisöt ry. (204 000 euroa),
Oulun kaupunki (235 360 euroa),
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. (195 755 euroa), ja
Varkauden kaupunki (110 000 euroa).
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2.3 Arki haltuun (AH) -toimintamalli
Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotettiin seuraavia asioita: uusien ratkaisujen käyttöön ottaminen
nuorten arjen tarpeisiin vastaamiseksi; olemassa olevien toimintojen ja rakenteiden järjestelmällinen ja tehokas
hyödyntäminen; koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja ulkopuolelle joutumisen riskissä olevien nuorten
tukemisen pitkäjänteinen kehittäminen kokonaisuutena yli toimija- ja hallinnonalojen rajojen; nuorten
mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmien vaikuttava torjuminen esimerkiksi siten, että kaikilla nuorilla olisi
ainakin yksi luotettava aikuinen tukenaan; nuorten itsensä osallistuminen kokonaisuuden suunnitteluun,
kehittämiseen ja seurantaan; hankkeet, joissa on mukana mahdollisimman kattavasti erilaisia toimijoita; toimintaja palveluintegraation johtamisosaaminen sekä kykyä sitouttaa toimijat ja juurruttaa yhteinen toimintamalli; kyky
seurata ja arvioida toimeenpantavan Arki haltuun -tukipaketin tuloksellisuutta.
Rahoitettavien hankkeiden on sisällettävä myös seurantamalli, jolla kyetään osoittamaan kokeiltavien mallien
tuloksellisuus. Rahoitettavien hankkeiden tuli soveltaa alla kuvattua Arki haltuun -tukipakettia. Tavoiteltavan Arki
haltuun -tukipaketin vaikuttavuusketju, joka esitettiin rahoituksen hakuilmoituksessa, oli:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tarve


monella syrjäytymisvaarassa olevalla nuorella on vakavia puutteita elämän perushallinnassa. Jos
elämän perushallinta ei ole kunnossa, ei syrjäytymisongelmaa pystytä ratkaisemaan, eivätkä nuoret
pysty hyötymään heille tarjotuista palveluista.

Visio


elämän perushallinnan kuntoon saattaminen antaa nuorille näkymän tulevaisuuteen sekä
edellytykset koulutukseen ja työllistymiseen.
Tavoitteet
 elämän perushallinnan osa-alueet ovat kunnossa. (Koti: Nuorella on koti ja hän kykenee asumaan
itsenäisesti. Rytmi: Nuoren arkirytmi mahdollistaa osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Terveys:
Nuori tunnistaa oman terveytensä kannalta tärkeimmät tekijät ja osaa tarvittaessa hakea oikeaaikaisesti apua Ihmissuhteet: Nuorella on kavereita ja mielekästä tekemistä ja hän kykenee toimimaan
eri yhteisöissä (koulu, oppilaitos, harrastukset, työ) Talous: Nuori pystyy huolehtimaan taloudestaan ja
suunnittelemaan rahankäyttöään järkevästi Asiointi: Nuorella on riittävät taidot ja valmiudet asioida eri
viranomaistahojen kanssa ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja tukea.)
Toimenpiteet
 rakennetaan systemaattinen Arki haltuun -tukipaketti ja käynnistetään kokeilut enintään viidellä
alueella/paikkakunnalla; tavoitteena on, että yhteensä ainakin 1000 nuorta saavutetaan. Mukaan
toivotaan myös kuntaa/kuntia, joissa ongelmana ovat syrjäinen sijainti ja pitkät välimatkat.
Tulokset (seuranta)
 seurataan tavoitteiden toteutumista: i. kuvataan osallistuvien nuorten lähtö- ja lopputilanne, ii.
mittarit koetun hyvinvoinnin ja elämän perushallinnan osalta, iii. Arki haltuun -tukipaketti on
konseptoitu ja skaalattavissa valtakunnallisesti.
Vaikuttavuus
 i. inhimilliset vaikutukset, ii. taloudelliset vaikutukset (esim. kustannussäästöt palvelujen käytön
tehostumisena tai vähenemisenä), iii. palvelujärjestelmän vaikutukset (esim. raskaiden palvelujen
tarve vähenee, palvelujen vaikuttavuus kasvaa).
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3. Arvioinnin tavoitteet
Osana STM:n ja THL:n välistä tulossopimustehtävää vuodelle 2019 (”THL tukee nuorisotakuun toimeenpanoa, laatii
seurantaa ja arviointia”) THL arvioi edellä mainittujen kuuden Arki haltuun -hankkeen ja niiden toimintamallien
onnistumista, toimivuutta ja vaikutuksia.
Toimeksiannon mukaisesti arvioinnissa
1.
2.
3.

kuvataan hankkeiden toimintaa, onnistumista ja tavoitteiden toteutumista,
arvioidaan hankkeiden tuottamia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen,
tuotetaan päätöksenteon tueksi tietoa keinoista, joilla syrjäytymisvaarassa olevat/syrjäytyneet nuoret
saataisiin parhaiten mukaan yhteiskuntaan

Osana arviointia tehdään näkyväksi nykyisen järjestelmän vahvuuksia ja puutteita. Yksi ydinkysymys on, miten ja
missä nuorten psykososiaalista vahvistamista voitaisiin parhaiten tehdä ja miten nuoret saavat tarvitsemansa tuen.
Arki haltuun -hankkeiden arvioinnin osalta tavoitteet jakautuvat kahteen päälinjaan. Yhtäältä tavoitteena on
selvittää Arki haltuun -hankkeiden toimintamallin/toimintamallien järjestämistä, onnistumista, sopivuutta
kohderyhmän tarpeisiin sekä juurruttamismahdollisuuksia ja siirrettävyyttä (palvelunäkökulma). Toisaalta
tavoitteena on tarkastella toimintamallia nuoren näkökulmasta siten, että i. tutkitaan muutoksia nuoren
hyvinvoinnissa ja elämäntilanteessa ja ii. nuoren kokemuksia toiminnasta ja sen hyödyistä (yksilönäkökulma).
Tarkemmin arvioinnin tavoitteena on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuvata, millaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja palvelujärjestelmän puutteisiin Arki haltuun -hankkeet ja
niiden toimintamallit vastaavat.
Tarkastella, mitä hankkeissa on tehty ja miten hankkeiden julkilausutut tavoitteet ja toiminnot ovat
toteutuneet.
Selvittää, keiden toimijoiden/tahojen välillä tehtiin yhteistyötä, millaista yhteistyötä ja kuinka se sujui.
Toisaalta myös, jäikö yhteistyö jonkin/joidenkin tahojen välillä liian vähäiseksi.
Selvittää, millaisia toimintamalleja hankkeissa on kehitetty.
Arvioida, miten toimintamallien juurruttaminen osaksi pysyvää toimintaa (integrointi palvelujärjestelmään) on
suunniteltu, ja luotiinko hankkeissa kansallisesti siirrettäviä toimintamalleja.
Tutkia, millaisia nuoria hankkeisiin on osallistunut, ja millaisia muutoksia heidän hyvinvoinnissaan,
elämäntilanteessaan ja arjen hallinnassaan on tapahtunut hankkeiden aikana.
Selvittää, millaisia myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia hankkeiden toiminnasta on i. nuorilla itsellään, ii.
hanketyöntekijöillä, iii. muilla tahoilla, kuten esim. hankkeen seurantaryhmällä/nuorisotoimella.
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4. Aineistot ja menetelmät
4.1 Monitapaustutkimus
Arviointi on lähtökohtaisesti monitapaustutkimus (multiple case study), joka on yksi tapaustutkimuksen muodoista
(ks. esim. Pauwels & Matthyssens 2004). Sen perusajatus on, että tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä kuvaavia
tapauksia ja niiden piirteitä puretaan osiin ja kootaan uudestaan ylemmällä tasolla. Tapaustutkimukselle
tyypillisesti siinä keskitytään muutamiin tapauksiin syvällisesti ja tutkitaan niitä eri puolilta. Keskeistä on tutkittava
tapaus tai tapaukset, joiden määrittelylle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja aineistojen analyysit perustuvat.
Tapaustutkimuksessa keskeistä on myös kontekstuaalisuus. Vaikka tapaustutkimus on erityisesti laadullisen
tutkimuksen strategia ja lähestymistapa, aineistona voi olla sekä määrällistä että laadullista tutkimusaineistoa.
Hankkeita käsitellään arvioinnissa itsenäisinä tapauksina, mutta niiden arvioinnin perusteella luodaan
kokonaiskuvaa Arki haltuun -toimintamallista ja sen vaikutuksista. Monitapaustutkimus valittiin siksi, että vaikka
kaikilla kuudella hankkeella onkin yhteinen tausta-ajatus, toiminnan järjestäminen ja muodot sekä
toimintaympäristö vaihtelevat hankkeittain. Arvioinnin kannalta tämä mahdollistaa hankkeiden tarkastelun paitsi
erillisinä, myös yhteisten piirteiden näkökulmasta. Samalla on mahdollista tehdä vertailuja erityyppisten tapausten
välillä.

4.2 Aineistot ja menetelmät
Arviointiaineisto muodostuu dokumenttiaineistosta, kyselyaineistosta ja haastatteluaineistosta ja on siis
luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista tutkimusaineistoa.
Arvioinnin alkaessa keväällä 2019 Arki haltuun -hankkeissa oli käytössä monia tiedonkeruita (lähinnä erilaisia
kyselyjä). Tiedonkeruumenetelmät olivat lähtökohtaisesti samanlaiset kaikissa hankkeissa ja niistä oli sovittu
yhteisesti hankkeiden alkaessa, ennen arvioinnin käynnistymistä. THL:n asiantuntijat ovat arvioineet näihin
tiedonkeruisiin liittyvien tietolähteiden luotettavuutta ja eettisyyttä ja käyttävät niistä arviointitehtävässään
seuraavassa alaluvussa kuvattuja tietolähteitä. Näiden yhteisten tiedonkeruiden lisäksi hankkeilla oli myös omia
tiedonkeruita, joiden käyttöä arvioinnissa harkittiin tapauskohtaisesti.
Seuraavassa kuvataan käytettäviä aineistoja tarkemmin.

4.2.1 Kyselyt nuorille, hanketyöntekijöille ja paikallisille toimijoille
i. Työntekijöiden kysely hankkeiden nuorista
Hanketyöntekijät täyttivät webropol-kyselyn jokaisesta nuoresta asiakkuuden päättyessä (tai hankkeiden
tiedonkeruun päättyessä 30.12.2019). Kaikkien hankkeiden työntekijät täyttivät saman lomakkeen, mutta
vastauksia on mahdollista tarkastella paikkakunnittain. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa sitä, mitä sukupuolta
ja minkä ikäisiä nuoret ovat ja mistä he ovat ohjautuneet hankkeen asiakkaiksi. Lisäksi kartoitettiin nuorten
pääasiallista toimintaa, tapaamisten tyyppiä, asiakkuuden kestoa ja tapaamisten aiheita sekä sitä, mikä oli
asiakkaan polku tapaamisen jälkeen. Kyselyssä kartoitettiin myös hanketyöntekijän näkemystä siitä, millaisten
interventioiden kautta nuoren ongelmiin pystyttiin tarjoamaan tukea ja toisaalta, millaisiin ongelmiin tukea ei
pystytty antamaan. Kyselylomake on liitteenä 1.
Hanketyöntekijät tiedottivat nuoria kyselystä ja sen tarkoituksesta. Nuorelta myös kysyttiin, saiko tiedot lähettää
THL:n käyttöön ja mikäli suostumus saatiin, se kirjattiin kyselyn alkuun. Kyselyä käytettiin tilastollisiin
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yhteenvetoihin hankkeiden asiakkaiden ja toiminnan kuvaamiseksi ja raportista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä
nuoria.
Hanketyöntekijät täyttivät webropol-kyselyn yhteensä 486 asiakkaasta. Näistä lupa THL:n käyttöön annettiin 326
lomakkeelle, se kiellettiin 159 lomakkeelle ja yhden osalta tieto suostumuksesta puuttui. Analyysit perustuvat siis
niihin kyselylomakkeisiin, joihin suostumus oli annettu (N=326). Paikkakuntakohtaisesti lomakkeet jakautuivat
seuraavasti: Tampere 14, Turku 82, Lieksa 17, Pori 60, Varkaus 84 ja Oulu 69. Suostumuksen antaneista 182 oli
naisia ja 128 miehiä (loput 11 muu sukupuoli). Kolme neljäsosaa oli alle 25-vuotiaita (244 nuorta).
ii. Nuorten palautekysely
Nuoret täyttivät asiakkuuden päättyessä webropol-kyselyn, jossa heiltä tiedusteltiin kokemuksia Arki haltuun toiminnasta; muun muassa sitä, mihin aiheisiin Arki haltuun -tapaamiset ovat liittyneet ja kokiko nuori niistä olevan
hyötyä. Lisäksi tiedusteltiin, mistä toiminnoista nuorten näkökulmasta oli eniten hyötyä. Myös avointa palautetta
oli mahdollista antaa. Nuorten näkemystä kartoitetaan myös siitä, millaisia palveluja nuorten on vaikea saada
omalta paikkakunnaltaan. Kyselylomake on liitteenä 2.
Kyselyn alussa kerrottiin, mihin tietoja tullaan käyttämään seuraavasti: ”Keräämme tällä kyselyllä nuorten
kokemuksia Arki haltuun -hankkeen toiminnasta. Tietoa käytetään toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.
Vastaukset annetaan nimettöminä eli vastaajia ei pystytä tunnistamaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
tutkijat analysoivat vastaukset. Vastauksesi on tärkeä, jotta nuorten palveluja voidaan kehittää!”.
Nuorten palautekyselyyn vastasi yhteensä 141 nuorta. Paikkakunnittain määrä jakautui seuraavasti: Lieksa 29, Oulu
9, Pori 23, Tampere 15, Turku 3 ja Varkaus 61. Nuorista 36 prosentilla oli ollut 1–5 tapaamiskertaa ja 30 prosentilla
6–10 kertaa. Yhden kerran tapaamiset olivat harvinaisia (5 %), mutta lähes viidesosa oli käynyt tapaamisissa 11–20
kertaa ja reilu kymmenes yli 20 kertaa.

iii. 3X10D-kysely nuorille
Arki haltuun -hankkeiden asiakkaina olevat nuoret täyttivät 3X10D-kyselyn (Kainulainen 2019) asiakkuuden alussa
ja lopussa. 3X10D on nuorten hyvinvointia ja arjen hallintaa kartoittava lyhyt kysely, jonka nuori täytti Me-säätiön
kehittämän puhelinapplikaation avulla. Vastaukset ovat kytkettävissä toisiinsa puhelinnumeron avulla, mikä
onnistuessaan mahdollistaan seuranta-asetelman ja muutoksen arvioimisen. Tietoja käytettiin anonyymisti eikä
niistä ole mahdollista tunnistaa vastaajaa tässä analyysissa. Aineisto kertyi Me-säätiölle, josta THL sai sen
käyttöönsä tiedonkeruun päätyttyä.
Kyselyssä vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10 (erittäin tyytymätön–erittäin tyytyväinen)
tyytyväisyyttään seuraaviin asioihin: 1) terveydentilaansa, 2) kykyyn voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia, 3)
asumisoloihin, 4) päivittäiseen pärjäämiseen (esim. opiskelu, työpaja, työ), 5) perheeseen, 6) luotettavien ystävien
määrään, 7) taloudelliseen tilanteeseen, 8) omien vahvuuksien kehittämiseen, 9) itsetuntoon, 10) elämään
kokonaisuutena, sekä lisäksi arvioimaan 10) kuinka vahvasti hän arvioi hakeutuvansa työelämään tai opiskelemaan
(0= ei hakeudu, 10= hakeutuu) ja 11) kuinka luottavainen olo hänellä on tulevaisuuden suhteen (0=epävarma,
sekava, 10=hyvin luottavainen).
Lisäksi kyselyssä kysyttiin nuoren ikää ja sukupuolta sekä sitä, millaisessa toiminnassa hän on ollut ennen Arki
haltuun -hankkeeseen tuloa. Kyselyn kysymykset ovat liitteenä 3.
3X10D-kyselyn alku- ja loppumittauspisteen vastaukset saatiin yhteensä 47 nuorelta. Paikkakunnittain nämä
jakautuivat seuraavasti: Lieksa 9, Oulu 4, Pori 6, Tampere 9, Turku 1 ja Varkaus 18. Vastausten pienen määrän takia
aineistosta ei tehdä paikkakuntakohtaisia analyysejä, vaan tulokset esitetään koko aineistosta.
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Kyselyyn vastanneista 28 oli naisia ja 18 miehiä (lisäksi yksi vastaus vaihtoehtoon muu/en halua kertoa).
Lähtötilanteessa suurin osa nuorista oli iältään alle 24-vuotiaita, yhteensä heitä oli 36 vastaajaa. Heistä 13 nuorta
oli 18–20-vuotiaita ja 8 alle 18-vuotiaita.
Kysely paikallisille toimijoille
Arki haltuun -hankkeiden paikallisten yhteistyökumppaneiden näkemysten kartoittamiseksi toteutettiin
verkostokysely webropol-kyselynä. Kyselyn lähettämistä varten paikallisten Arki haltuun -hankkeiden
vastuuhenkilöt lähettivät THL:lle syksyllä 2019 listat keskeisistä yhteistyötahoistaan. Lisäksi THL:n arvioijat
täydensivät kunkin hankkeen lähettämää yhteystietolistaa tarpeen mukaan paikallisilla toimijoilla, joiden arvioitiin
voivan osallistua kyseessä olevan hankkeen toiminnan arviointiin. Näitä paikallisia toimijoita olivat muun muassa
oppilaitokset, etsivä nuorisotyö, työpajat, Ohjaamojen työntekijät sekä järjestötoimijat. Kyselyitä lähetettiin noin
20 per hanke. Kyselylomake on liitteenä 4.
Verkostokysely lähetettiin yhteistyötahoille ensimmäisen kerran 18.–19.11.2019 kahden viikon vastausajalla. Tässä
vaiheessa saatiin kokoon 45 vastausta. Karhukyselyt lähetettiin 2-3.12.2019 kahden viikon vastausajalla. Tällä
kierroksella kyselyyn saatiin 18 vastausta eli kaikkiaan hankkeiden verkostokyselyyn saatiin 63 vastausta.
Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Lieksa 11, Oulu 13, Satakunta 13, Tampere 8, Turku 10 ja Varkaus 8.
Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä nuorten palveluista paikkakunnalla, miten paikkakunnan Arki
haltuun -hanke oli onnistunut tavoitteissaan, miten yhteistyö hankkeen kanssa oli sujunut ja olisiko hankkeen
kaltaiselle toiminnalle tarvetta paikkakunnalla myös jatkossa.

4.2.2 Haastattelut
THL toteutti marras–joulukuussa 2019 haastattelut jokaisen kuuden hankkeen vastuutyöntekijälle. Haastattelut
tehtiin puhelimella tai Skype-yhteydellä soveltaen teemarunkoa. Haastattelujen kesto oli 1–1,5 tuntia. Äänitteet
litteroitiin analyysia varten. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 131 sivua. Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa
sellaisia arvioinnin kannalta keskeisiä alueita, joista kysely- tai dokumenttiaineiston avulla ei ollut mahdollista
saada riittävästi tietoa. Haastattelurunko on liitteenä 5.

4.2.3 Dokumenttiaineisto ja muut aineistot
Arvioinnin aineistona toimivat myös kuuden hankkeen hankesuunnitelmat, väliraportit sekä loppuraportit.
Hankkeet raportoivat STM:n hankesalkkuun joka kolmas kuukausi ja THL:n arviointiryhmällä oli pääsy
tietokantaan. Lisäksi hankkeiden itse tekemiä arviointeja hankkeiden tuloksellisuudesta käytettiin arvioinnin
materiaalina. Hankkeilta pyydettiin loppuraportit 5.2. mennessä THL:n arviointitiimille, vaikka monen hankkeen
toiminta jatkui vielä vuodenvaihteen jälkeen.
Hanketyöntekijät tekivät jokaisesta asiakkaasta asiakaskertomuksen eli vapaamuotoisen kuvauksen asiakkaasta,
hänen taustastaan sekä erilaisista palveluista ja toimenpiteistä, joihin nuori on ohjattu. THL ei eettisistä syistä
käytä näitä aineistoja tutkimusaineistona. Mikäli hankkeet käyttävät asiakaskertomuksia anonyymisti ja tekevät
niistä kuvauksia, analyysejä tai yhteenvetoja, voidaan näihin materiaaleihin viitata arvioinnissa.

4.3 Aineiston analyysimenetelmät
Arviointiaineistojen analyysissä käytetään sekä määrällisiä että laadullisia analyysimenetelmiä. Määrällisistä
menetelmistä käytetään vakiintuneita tilastollisia menetelmiä, kuten korrelaatioanalyysiä ja ristiintaulukointia
sekä kulloinkin sopivaa erojen tilastollisen merkitsevyyden testausta. Erityisesti tilastollisia menetelmiä sovelletaan
arvioitaessa nuoren hyvinvoinnin muutosta hankkeen aikana 3X10D-kyselyn avulla. Myös webropol-kyselyjen
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tuottamaa aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. Analyysissä käytettiin Stata SE16 -ohjelmaa.
Avovastausten kohdalla käytetään laadullista sisällönanalyysiä, jossa keskitytään keskeisiin esille nouseviin
teemoihin.
Haastattelujen tuottamaa arviointiaineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja
litteroitiin. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin (Tuomi ja Sarajärvi 2002) avulla teemoitellen sisältö
arviointikysymysten mukaisiin kokonaisuuksiin ja alateemoihin.

5 Arvioinnin tulokset
5.1. Hankkeiden yhteiskunnallinen ja paikallinen tarve
Arvioinnin yhtenä tavoitteena oli kuvata, millaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja millaisiin erityisiin
palvelujärjestelmän puutteisiin Arki haltuun -hankkeet ja niiden toimintamallit paikkakunnilla vastaavat.
Kysymyksiä selvitettiin hanketoimijoiden haastattelujen, hankkeiden verkostoille tehdyn webropol-kyselyn
avokysymysten sekä hankkeeseen osallistuneille nuorille suunnatun kyselyn avulla. Seuraavassa esitellään
muutamia keskeisiä tuloksia.

5.1.1 Lisää vaihtoehtoja ja joustoa nuorten palveluihin
Hanketyöntekijöiden haastattelujen ja verkostokyselyn perusteella nuorten palveluihin kaivataan vaihtoehtoja.
Olemassa olevat palvelut eivät vastaa erityisesti heikoimmassa tilanteessa olevien nuorten tarpeisiin ja palvelujen
ulkopuolelle jäävät nuoret ovat näkymättömissä tekemättä mitään. ”Kotona kuntoutumassa”, kuten eräs
hanketoimija totesi. Moni heikossa tilanteessa oleva nuori ei ole valmis ryhmätoimintaan, mutta monilla
paikkakunnilla ryhmätoiminnot ovat ainoita palveluja tuen tarpeeseen ja kuntoutukseen. Työllistymistä edistävien
palvelujen rinnalle tarvitaan matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen palveluja kaikista heikoimmassa asemassa
oleville, joille työllistymistä edistävät palvelut tai opiskelu eivät ole ajankohtaisia. Hanketoimijat ja paikalliset
verkostotoimijat arvioivat, että matalan kynnyksen arjen tuen palvelut voisivat osin korvata puutteita varsinaisissa
sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten mielenterveyspalveluissa.
Monet tarjolla olevat palvelut ovat liian jäykkiä ja joustamattomia nuorten näkökulmasta. Työntekijät istuvat
toimistoissa, aukioloajat eivät jousta, yhteyden saa vain sähköisesti eikä nuori ymmärrä lomakkeiden kieltä. Nuori
saattaa käydä tapaamassa sosiaalityöntekijää karenssin uhalla säännöllisesti, mutta ei sitoudu muuten eikä
osallistu toimenpiteisiin. Nuorilla on tarvetta palveluille, joiden piiriin pääsemiseksi ei tarvita tiettyä statusta ja
mukaan pääsee ilman lähetteitä, sitoutumista ja vastaanottoajan jonottamista.
Ilman palveluja ja tukea jäävät alle 17-vuotiaat nuoret, joilla opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä.
Kohderyhmälle on huonosti palveluja, joihin he voisivat osallistua opiskelun sijaan. He eivät voi osallistua
työpajatoimintaan tai kuntouttavaan työtoimintaan opiskelijastatuksella ja ikänsä vuoksi. Paikkakunnalta saattaa
esimerkiksi puuttua sopiva tukitaho, jos paikkakunnalla ei ole toisen asteen opintopsykologia, eivätkä
elämänhallinnan ongelmat kuulu koulukuraattorin työnkuvaan. Kun nuoren opinnot uhkaavat keskeytyä, olisi
tärkeää sovittaa yhteen sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja opiskelut, sillä opiskelussa olevien ongelmien
taustalla ovat usein ongelmat elämänhallinnassa.
Hanketyöntekijöiden ja paikallisten verkostotoimijoiden mukaan nuorten palveluissa on puutetta kotiin vietävästä
tuesta ja pitkäkestoisesta rinnalla kulkevasta ohjauksesta. Ilman kotiin jalkautumista ei tavoiteta haastavimmassa
tilanteessa ja palvelujen ulkopuolella olevia tai palveluihin sitoutumattomia nuoria. Kotiin ja arkeen ulottuva työ
vastaa usein myös perhetyön puutteisiin. Perhetyö ei ulotu lapsettomiin kotitalouksiin, vaikka usein näissäkin
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perheissä on haasteita aikuisten perheenjäsenten (nuori aikuinen ja hänen vanhempansa tai puoliso) kesken tai
heillä on yhteisiä arjen hallinnan ongelmia.
Erityisesti mielenterveyspalvelut nousivat esiin kehittämisen kohteena. Mielenterveyspalvelujen piiriin on vaikea
päästä (pitkät jonot, tiukat pääsykriteerit, pitkät välimatkat). Erityisen vaikeaa on, jos nuorella on hoitamaton
päihdeongelma. Kun nuori viimein pääsee vastaanotolle, hoidetaan esimerkiksi lääkitykset, mutta ei tarjota
riittävän pitkäkestoista keskustelutukea tai kuntoutusta. Syrjäseuduilla pitkät välimatkat ovat esteenä
mielenterveyspalveluihin akuuteissa tilanteissa.
Nuorille on paljon palveluita tarjolla, mutta he eivät välttämättä tunne palveluverkostoa eikä se aina toimi nuorten
kannalta loogisesti. Ammattilaiset toimivat usein omasta sektoristaan lähtöisin, jolloin palvelukenttä on
pirstaleinen. Jos kukaan ei seuraa nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti, hän voi olla nimellisesti usean palvelun
asiakkaana, mutta hän ei ole sitoutunut palveluihin eikä kukaan ole vastuussa kokonaisuudesta. Palvelutarpeen
arviointi saatetaan tehdä useamman kerran eri sektorien palveluissa, mutta nuoren tilanne ei etene kartoitusta
seuraavaan vaiheeseen. Kun nuori on avun tarpeessa, hänen voi olla vaikea hahmottaa, mistä apua saa.
Järjestelmien jäykkyys hankaloittaa avun saamista esimerkiksi siten, että palvelusta toiseen siirtyminen on
monimutkaista. Asiakkailla ei ole voimavaroja siirtyä palveluista toiseen ja kohdata uusia ihmisiä, joille on
uudestaan kerrottava vaikeista ja henkilökohtaisista asioista.

5.1.2 Palvelujärjestelmän puutteet nuorten raportoimana
Nuorten palautekyselyssä nuorilta itseltään tiedusteltiin, millaista tukea heidän on vaikea saada paikkakunnallaan.
Nuoret mainitsivat, että matalan kynnyksen toiminnasta on puutetta ja kotiin tuotavaa apua nähtiin olevan liian
vähän. Lisäksi nuoret kaipasivat turvallista aikuista, jolle on helppo puhua ja joka ymmärtää nuoria.
Suuri osa nuorista oli sitä meiltä, että erityisesti henkistä tukea ja mielenterveyteen liittyviä palveluita on huonosti
tarjolla. Jonot ovat pitkiä, eivätkä nuoret aina koe, että työntekijät ottavat heidät vakavasti tai ymmärtävät heidän
monenlaisia ongelmiaan. Myös ilmaisia psykologin palveluita raportoitiin olevan liian vähän. Nuoret toivoivat myös
muuhun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tukea. He toivoivat lisää apua päihdeongelmien hoitamiseen,
koulukiusaamisen ehkäisyyn ja oppimisvaikeuksiin.
Monet vastaajat toivoivat paikkakunnalleen lisää osallistumiseen liittyvää toimintaa ja siihen liittyviä tiloja. Nuorille
ei vastaajien mukaan ole tarpeeksi paikkoja, joissa he voivat kokoontua ja solmia sosiaalisia suhteita. Myös
harrastusmahdollisuuksia on liian vähän. Kaikki eivät koe saavansa opiskeluun riittävästi tukea, mikä puolestaan
voi johtaa opintojen keskeyttämiseen ja ihmissuhteiden katkeamiseen.
Nuoret toivoivat myös lisää tietoa tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista. Liian usein oletetaan, että kaikki
nuoret tietävät, miten yhteiskunta toimii. Erityisesti Kelan etuuksien hakemiseen kaivattiin tukea.

5.2. Hankkeiden toiminta
Kuudessa Arki haltuun -hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin matalan kynnyksen palveluja syrjäytymisvaarassa
oleville nuorille. Toiminta oli sekä nuorten yksilökohtaista rinnalla kulkevaa pitkäjänteistä tukea että matalan
kynnyksen ryhmätoimintaa. Yhdessä hankkeessa järjestettiin myös laaja koulutuskierros nuorten kanssa toimiville
tahoille. Hankkeissa verkostoiduttiin paikallisten toimijoiden kanssa. Paikkakunnan koosta ja hankkeen
toiminnoista riippuen hankkeet tavoittivat muutamasta kymmenestä useaan sataan nuorta. Seuraavassa Arki
haltuun -hankkeiden toimintaa kuvataan hankkeiden loppuraportteihin, hankkeiden työntekijöiden haastatteluihin
ja työntekijöiden kyselyyn perustuen.
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5.2.1 Yksilötyö
Nuorten yksilöllinen rinnalla kulkeva tuki ja yksilöllinen palveluohjaus olivat hankkeiden keskeistä työtä ja ne
veivät 45–80 prosenttia hankkeiden työajasta. Yksilökohtaisessa työssä oli hankkeen aikana yhteensä lähes 800
nuorta.
Arki haltuun -työntekijän täyttämän webropol-kyselyn perusteella yksilötyössä olleista asiakkaista lähes kahdella
kolmasosalla (60 %) oli yli 5 kertaa toteutunut yksilötapaamisten sarja. 1–5 kertaa tehtyjä yksilötapaamisia oli lähes
neljäsosalla (23 %). Lopuilla tapaamisen tyyppi oli joko konsultaatio toiselle työntekijälle tai asiakkaan verkostolle
(5 %) tai yhteistapaaminen toisen työntekijän kanssa (12 %). Suuressa osassa tapauksista nuorten asiakkuus oli
kestänyt puolesta vuodesta vuoteen (42 %). Asiakkuus oli kestänyt alle kuukauden kahdeksalla prosentilla, 1–3 kk
13 prosentilla, 3–6 kk 24 prosentilla ja yli 12 kk 13 prosentilla nuorista.
Kaikissa hankkeissa yksilökohtaisen tuen toimintamalli (ks. 5.4.1 Yksilökohtainen tuki) tarkoitti nuoren tarpeiden
mukaan räätälöityä yksilöllistä nuoren arkeen jalkautuvaa pitkäkestoista tukea. Nuoren tilanteeseen tartuttiin
kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon terveyden, arjen haasteista selviämisen ja arjen taitojen vahvistaminen.
Työskentelyssä keskeistä oli pitkäjänteisyys ja rinnalla kulku, joka mahdollisti luottamuksen saavuttamisen.
Työotteella oli tarkoitus tavoittaa erityisesti palvelujen ulkopuolelle jääneet nuoret ja auttaa heitä eteenpäin
tarvittaessa hyvin pieninkin askelin.
Toimintamalliin kuului, että hankkeeseen sai osallistua jokainen mukaan haluava nuori riippumatta asuinpaikasta
tai statuksesta (esimerkiksi opiskelijat olivat tervetulleita) eli yhtäkään nuorten ryhmää ei rajattu ulos toiminnasta.
”Kenellekään ei sanota ei”, kiteytti eräs hanketyöntekijä. Avun tarpeeseen pyrittiin vastaamaan nopeasti ja yhden
luukun periaatteella. Joustavaan toimintatapaan kuului, että nuorelle annettiin aikaa niin paljon kuin hän tarvitsi,
eikä tapaamisia rajattu esimerkiksi tunnin mittaisiksi tai vain virka-ajan puitteissa tapahtuvaksi. Mukana sai olla
niin pitkään kuin tarvetta oli. Toimintamalliin kuului keskeisenä nuoren toiveiden ja valmiuksien mukaan
eteneminen
Hankkeissa tapaamisten paikat pystyttiin järjestämään joustavasti. Usein nuori tavattiin kotonaan. Tällöin myös
lähipiiriä voitiin tukea tarvittaessa. Kotikäyntien kohderyhmänä olivat nuoret, joilla oli erilaisia sosiaalisten
tilanteiden pelkoja, jännittämistä, ahdistusta, itsetunto-ongelmia, jaksamisongelmia jne., joille matalan kynnyksen
ryhmätoimintakin oli liian vaativaa. Tälle ryhmälle kotiin vietävä tuki saattoi olla ainoa mahdollinen tapa saada
nuori avun piiriin.
Sosiaalisten tilanteiden pelkoa pyrittiin lieventämään lähtemällä asiakkaan kanssa yhdessä kotoa ulos. Työntekijät
järjestivät yhteistä kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa tai ohjasivat asiakkaita mielekkään tekemisen pariin,
jos nuori oli näihin valmis. Nuoria tavattiin kodin lisäksi kahviloissa, kirjastossa, Ohjaamolla, Nuortenpajalla,
hanketyöntekijöiden työtiloissa, oppilaitoksissa, puistokävelyillä ja muissa nuorten valitsemissa paikoissa. Tuki
sisälsi myös jalkautumista nuoren kanssa hoitamaan asioita yhdessä eri paikkoihin kuten nuortenpajalle,
terveysasemalle, hammashoitolaan, sosiaalitoimistoon, Kelaan, Ohjaamoon tai oppilaitokseen. Nuoria autettiin
myös hakemaan opiskelupaikkoja tai saamaan keskeytyneet opinnot jatkumaan. Heitä tuettiin
työharjoittelupaikkojen, kesätöiden ja kuntouttavan työtoiminnan paikkojen haussa.
Nuoret tarvitsivat paljon tukea terveyteen liittyvissä ongelmissa. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitettiin hänen
terveydentilaansa ja tarvittavia palveluita. Työntekijät auttoivat varaamaan aikoja lääkäreille ja
mielenterveyspalveluihin ja ohjasivat tarvittaessa päihdepalveluihin. Työntekijä oli tukena luomassa
hoitokontakteja tarvittavissa palvelujärjestelmissä. Työntekijät antoivat myös neuvoja terveellisestä ruuasta ja
ruokailurytmistä. Joidenkin nuorten läheisiä, kuten esimerkiksi vanhempia tai elämänkumppaneita, saatiin myös
mukaan verkostotyöhön.
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5.2.2 Ryhmätoiminnot
Hankkeisiin kuului monipuolista matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Ryhmätoimintoja kehitettiin pitkälti
moniammatillisesti ja yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hyvin matalan kynnyksen
ryhmätoimintaa kehitettiin niille nuorille, jotka ovat vasta pääsemässä jaloilleen ja joille esimerkiksi kuntouttava
työtoiminta, työpajatoiminta tai Kelan Nuotti-valmennus oli liian vaativaa. Ryhmien tavoitteena oli vahvistaa
nuoren elämänhallintaa muun muassa mielekkään tekemisen ja omien voimavarojen löytämisen kautta.
Ryhmätoiminnoissa oli keskeistä mahdollisuudet kohtaamisiin ja vertaistukeen sekä nuorten sosiaalinen
vahvistaminen. Useissa ryhmissä harjoiteltiin arjen taitoja ja pyrittiin itsetunnon vahvistumiseen ja omien
suunnitelmien ja tavoitteiden selkiintymiseen. Ryhmätoimintoja järjestettiin sekä pitkäkestoisina ryhminä että
teemapäivinä, kuten päiväretkinä luontoon tai uuteen harrastukseen tutustumisena.
Hankkeissa oli sekä valmiiksi suunniteltuja sisältöjä että nuorten itsensä suunnittelemaa sisältöä. Nuorten
osallistumisella ryhmien suunnitteluun tavoiteltiin osallisuuden toteutumista ja tarpeenmukaisuutta.
Hanketoimijat kuvasivat toimintaa täsmäryhminä, joiden taustalla oli nuorille yhteisten tekijöiden löytäminen.
Joillakin hankepaikkakunnilla ryhmätoimintoihin aktivoiminen osoittautui vaikeaksi ja ryhmien käynnistyminen vei
aikaa. Toisaalta ryhmien säännöllisyys ja pitkäjänteisyys mahdollistivat sen, että pitkänkin kypsyttelyn jälkeen
nuori saattoi lähteä mukaan toimintaan. Hankkeiden työajasta käytettiin ryhmätoimintaan 5–25 prosenttia.
Myös alueellinen näkökulma otettiin joissain hankkeissa huomioon. Esimerkiksi Oulussa järjestettiin
ajanvarauksettomia vastaanottoja eri kaupunginosissa sekä järjestämällä erilaisia matalan kynnyksen
harrasteryhmiä. Ryhmiä perustettiin sekä Oulun keskustan alueella että keskustan ulkopuolisella alueella. Ryhmien
jalkautuminen nuoren omalle asuinalueelle madalsi osallistumiskynnystä merkittävästi. Lieksassa kauempana
asuvat nuoret haettiin autokyydillä mukaan toimintaan.

5.2.3 Koulutusten järjestäminen
Tampereella hankkeen toimintoihin kuului Arki raiteilla -koulutuskierros. Koulutuksessa käytiin läpi hankkeesta
saadut tärkeimmät opit asiakastyöstä, saavutettavuudesta, viestinnästä ja työmenetelmistä. Koulutusta on
järjestetty Ohjaamoissa ympäri Suomea, ja lisäksi koulutusta järjestettiin paikallisille toimijoille Tampereella, kuten
työllisyyspalveluille, sosiaalipalveluille, oppilaitoksille, etsivälle nuorisotyölle jne. Lisäksi Apu on kaikille kampanjasta, jonka tarkoituksena oli vähentää avun hakemisen stigmaa, järjestettiin mobiilivideokoulutus, johon
osallistui ammattilaisia kolmannesta sektorista, Ohjaamosta ja Tampereen aikuissosiaalityöstä. Paikallisen
verkostotyön tukevoittamiseksi hanke kustansi koulutuksen, joka oli tarkoitettu järjestöjen asiakastyötä tekeville
työntekijöille. Ajatuksena oli, että asiakastyön yhtenäiset toimintatavat leviävät ympäri Suomen.

5.3 Hankkeiden yhteistyöverkostot ja yhteistyön onnistuminen
Arki haltuun -hankkeiden paikallisille verkostoille tehdyn kyselyn perusteella yhteistyöhön AH-hankkeen kanssa
oltiin pääosin tyytyväisiä. Kyselyyn vastanneesta 63 henkilöstä 88 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä
siitä, että yhteistyö Arki haltuun -hankkeen kanssa oli ollut sujuvaa. Neljä viidestä vastaajasta oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että hanke oli hoitanut oman osuutensa yhteistyössä hyvin. Jonkun verran koettiin
epätietoisuutta hankkeen tehtävistä (16 % vastaajista ainakin osittain tätä mieltä) tai koettiin, että hanke tekee
päällekkäistä työtä alueen muiden palvelujen kanssa (noin viidesosa vastaajista osittain tai täysin tätä mieltä).
Jotkut vastaajat kokivat, että hanke tekee päällekkäistä työtä etsivän nuorisotyön tai Ohjaamon kanssa, kun taas
osa koki, että hankkeessa tehty työ toimii näiden toimijoiden täydentäjänä.
Hankkeiden työntekijöiden haastattelujen ja hankkeiden loppuraporttien mukaan kaikissa hankkeissa tehtiin
laajasti yhteistyötä alueen nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Hankkeissa saatiin luotua yhteistyötä myös
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uudenlaisten kumppanien kuten oppilaitosten tai alueellisten hyvinvointikeskusten kanssa. Arki haltuun -hankkeen
alkaessa hanketyöntekijät tekivät laajasti jalkautuvaa tiedostustyötä oman alueensa nuorisotoimijoiden parissa ja
tekivät hanketta näkyväksi esimerkiksi paikallislehdessä. Tätä pidettiin tarpeellisena, jotta toiminnalle saatiin
luotua kasvot ja samalla oli mahdollista selkeyttää rooleja ja työnjakoa paikallisesti.
Käytännössä hankkeiden ja paikallisten kumppanien yhteistyö oli toimintojen suunnittelua, tapaamisia, tiedon
koontia esimerkiksi tarjolla olevista nuorten palveluista, tiedon välitystä, yhdessä järjestettyjä tapahtumia sekä
kampanjoita. Hankkeet näkyivät yhdessä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa erilaisissa tapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Yhteistyöhön kuuluivat säännölliset tapaamiset matalalla kynnyksellä ja sen puitteissa eri
toimijoiden työtapojen yhteensovittaminen ja täydentäminen. Kun hankkeiden toiminta tuli alueella tutuksi muille
nuorten kanssa toimiville tahoille, oli nuorten ohjaaminen palvelujen piiriin aktiivista puolin ja toisin. Verkostoissa
ei yleensä pidetty Arki haltuun -hankkeen mukaista toimintaa päällekkäisenä jo olemassa olevien palvelujen kanssa:
kaikilla paikkakunnilla oli ainakin joku taho, joka koki, että Arki haltuun -hankkeen toiminta oli puuttuva palanen
paikkakunnan nuorten palvelujen verkostossa. Moniammatillinen työskentely nuoren kanssa näkyi myös
moniammatillisena tiimityönä. Esimerkiksi Lieksassa hankevetäjä kokosi yksilötyöhön tiimin, jossa oli mukana
psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdetyöntekijä, joka oli myös työvalmentaja sekä mielenterveys- ja päihdetyön sekä
sosiaalipuolen koulutuksen saanut henkilö. Näin nuoren kanssa pystyttiin työhön, jota ei määritä hallinnolliset
rajat.
Tärkeimmät yhteistyötahot vaihtelivat hankkeesta toiseen. Seuraavassa tuodaan esiin paikallisten hankkeiden
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja kuvataan tehtyä yhteistyötä hankkeista poimituilla esimerkeillä. Kuvaukset
perustuvat hankkeiden työntekijöiden haastatteluihin sekä hankkeiden loppuraportteihin.

5.3.1 Oppilaitokset
Turun hanke teki tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Oppilaitosten kuraattorit ja oppilaanohjaajat ohjasivat
useita nuoria hankkeeseen, kun opiskelijoille ei ole ollut arjen tukeen ja nuoren pitkäaikaiseen kannatteluun
keskittyvää palvelua tarjolla. Arki haltuun -hankkeen työntekijät myös jalkautuivat ammattioppilaitoksiin pitämään
keskustelevia tietoiskuja nuorten talouden hallinnasta ja rahankäytöstä.
Satakunnan hankkeen yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista oli ammatillinen oppilaitos WinNova. Oppilaitoksessa
tavoitettiin nuoria, joilla oli sellaisia haasteita arjen hallinnassa, että ne uhkasivat aiheuttaa toisen asteen opiskelun
keskeytymisen. Oppilaitoksella oli yhteistyölle kova tarve, koska heillä on paljon opiskelijoita, jotka tarvitsevat
erityistä tukea sekä työssäoppimispaikkojen etsinnässä, opintojen suorittamisessa että arjen kuntoon laittamisessa.
Arki haltuun -hankkeen koordinaattori ja Me-talon työllisyyskoordinaattori päivystivät kerran viikossa WinNovan
kahvilassa, jonne oppilaitoksen kuraattorit ja erityisopettajat saattoivat tulla nuoren kanssa tapaamaan
työntekijöitä matalla kynnyksellä.
Varkaudessa haluttiin puuttua opiskelijoiden ongelmiin nivelvaiheessa siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen
opintoihin. Nivelvaiheeseen liittyvistä ongelmista kertoi esimerkiksi keskeyttäneiden opiskelijoiden suuri määrä.
Varkaudessa kokoonnuttiin perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, etsivän nuorisotyön sekä sosiaalityön
kesken miettimään toimintamalleja ja vastuita nykyisen toiminnan kehittämiseksi. Arki haltuun -hankkeen rooli oli
muun muassa jalkautua yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa toisen asteen oppilaitoksiin. Hankkeen
palveluohjauksen nähtiin tukevan nuorten jatkopolkujen selkeytymistä ja pienentävän nivelvaiheen putoamisriskiä.
Tavoitteena oli hyödyntää hankkeessa kehitettyä sosiaalisen kuntoutuksen palvelua siten, että opintoihin voitaisiin
kytkeä yksilöllisesti ryhmätoimintoja sekä erityisopettajan työpanosta sosiaalisen kuntoutuksen aikana.
Hankekoordinaattori nosti esiin ehdotuksen, että Varkauteen tehtäisiin yhdenmukainen malli nuoren
palvelupolusta, kun opinnot keskeytyvät tai uhkaavat keskeytyä.
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5.3.2 Kunnan palvelut
Satakunnan hankkeen yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista oli Porin perusturvan psykososiaaliset palvelut ja
erityisesti nuorten vastaanotto, josta ohjattiin arjen hallinnan kanssa kamppailevia nuoria hankkeen toiminnan
pariin. Nuorten vastaanotto on Porin keskustassa toimiva matalan kynnyksen vastaanotto, joka on suunnattu 13–
22-vuotiaille nuorille. Vastaanotolle ei tarvita lähetettä ja kerran viikossa toimii myös vastaanotto ilman
ajanvarausta. Nuori voi ottaa mukaan vastaanotolle perheenjäseniään tai muita tukihenkilöitään. Vastaanotolla
työskentelee terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, psykologi, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Lääkäri käy kerran
viikossa päivystämässä. Vastaanotto on tarkoitettu nuorten kriisitilanteisiin, mutta siellä voi käydä myös
pitkäkestoisesti keskustelemassa. Samalla periaatteella Porissa toimii yli 22-vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu
vastaanotto.
Oulun Arki haltuun -hankkeen ohjaajien kotipaikka oli Byströmin Ohjaamo, joka on jo itsessään moniammatillinen
kokonaisuus, jossa on toimijoista kunnan eri sektoreilta sekä TE-toimistosta. Eniten hankkeessa kehittyi yhteistyö
alueellisten hyvinvointikeskusten kanssa. Hankkeen ohjaajat jalkautuivat kukin omaan alueelliseen
hyvinvointikeskukseen ja pääsivät mukaan hyvinvointikeskustiimeihin. Kukin ohjaaja osallistui jonkun
hyvinvointikeskuksen tiimiin ja viikkopalavereihin. Näin kasvot tulivat tutuiksi, hankkeen toiminta tuli
hyvinvointikeskusten työntekijöille tutuksi ja yhteistyö oli mahdollisimman helppoa. Ohjaajat tekivät asiakastyötä
työparityönä hyvinvointikeskusten työntekijöiden eli sosiaaliohjaajien, sosiaalityöntekijöiden, psykiatristen
sairaanhoitajien ja psykologien kanssa. Lisäksi ohjaajat ohjasivat hyvinvointikeskusten työntekijöiden kanssa
työpareina ryhmätoimintoja. Hankkeen ohjaajat mahdollistivat hyvinvointikeskuksille sellaisen palvelun
tarjoamisen, jota niillä ei muuten olisi ollut mahdollista tarjota. Kun hankkeen ohjaaja pystyi jalkautumaan nuoren
kotiin ja arkeen, hän tuotti myös esimerkiksi sosiaalityöntekijälle sellaista tietoa nuoren elämäntilanteesta ja työ- ja
toimintakyvystä, mitä hänellä ei muuten olisi ollut käytössä. Näin hänkin pystyi kohdentamaan nuorelle palveluja
oikea-aikaisemmin ja tarpeenmukaisesti.
Tampereen hankkeessa asiakastyö oli luontevaa yhdessä Nuorten talo -Ohjaamon henkilökunnan kanssa, sillä Arki
haltuun -hankkeen työntekijät sijoittuivat Tampereen Ohjaamoon. Hankkeen pääkohderyhmä oli Tampereen
Ohjaamon asiakkaat, joilla oli ongelmia arjessa ja elämän perushallinnassa. Ohjaamossa nuorten kanssa
työskenneltiin moniammatillisesti. Ohjaamoon ideoitiin Ohjauspäivä, johon kutsuttiin nuoria Kelan ”alle 25-vuotias
työtön nuori, saanut 4 kuukautta perustoimeentulotukea” -listoilta (Lisätietoa kohdassa 5.4.3.).
Varkaudessa hanketyöntekijät tekivät asiakassuunnitelmia yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Lisäksi yhdessä
kartoitettiin Kelan ja TE‐toimiston asiakkaista hankkeen kohderyhmään kuuluvat nuoret ja kutsuttiin
mahdollisimman moni kohderyhmään kuuluva nuori sosiaalitoimeen varatulle ajalle palvelutarpeen arvioimiseksi.
Varkaudessa ja Lieksassa hankkeen työntekijät jalkautuivat nuoren kanssa yhdessä esimerkiksi lääkäriin, kouluun
tai mielenterveys- ja sosiaalitoimistoon, jossa yhdessä hoidettiin nuoren asiaa. Hanketyöntekijöillä oli esittää
vaihtoehtoja (esim. mihin palveluun nuori on oikeutettu). Aiemmin nuorella oli voinut olla pelkästään hoitotaho,
nyt oli mahdollista yhdistää siihen esimerkiksi sosiaalityön tai etsivän nuorisotyön kontaktia. Varkaudessa ja
Lieksassa hankkeissa kehiteltiin uudentyylinen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu yhdessä nuortenpajan kanssa.

5.3.3 Järjestöt
Turun Arki haltuun -hanke oli järjestövetoinen ja se teki tiiviisti yhteistyötä erityisesti niin sanottuun Turun Helmityöryhmään kuuluvien järjestöjen kanssa. Helmi-työryhmään kuuluivat Arki haltuun -toiminnan lisäksi
Kaupunkilähetyksen TUAS (tuettu asuminen) ja OmaKoutsi (tukea opiskeluun ja työssäkäyntiin) -toiminnat, NMKY:n
nuorten kohtaamispaikka Toivo, SPR:n nuorten turvatalo, FinFami ry (Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset),
Nuorten kohtaamispaikka Tsemppari sekä Vamos Turku. Toimijat ovat pitäneet erilaisia yhteisiä tietoiskuja nuorille
esimerkiksi mielenterveyden tukemiseen liittyen ja ohjaavat nuoria toisilleen sen mukaan, minkälaista tukea nuori
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tarvitsee. Lisäksi Helmi-työryhmä näyttäytyy ulospäin yhtenäisenä, jolloin ohjaavan tahon ei tarvitse muistaa, mille
järjestölle nuoren voisi ohjata. Järjestötoimijat pohtivat keskenään, kenen avusta nuori voisi hyötyä.
Porin hanketta hallinnoi Satakunnan yhteisökeskus ja sitä toteuttivat yhteistyössä Porin 4H-yhdistys, Hyvis eli
Hyvän mielen talo, FinFami Satakunta eli mielenterveysomaisten järjestö, Tukiranka eli mielenterveyskuntoutujien
järjestö sekä Porin Sininauha. Hankkeen koordinaattori oli yhteisökeskuksen palveluksessa ja ohjaajat järjestöjen
palveluksessa. Mukana olevat järjestöt ovat tarjonneet taustatukea ja osaamistaan hankkeelle ja niiden
toimintapaikat ja ryhmät olivat hankkeen käytettävissä.
Oulun hankkeessa järjestöt toimivat tärkeinä yhteistyökumppaneina päiväretkien ja matalan kynnyksen ryhmien
järjestämisessä ja toteuttamisessa. Kolmannen sektorin toimijoilta saatiin esimerkiksi resursseja toiminnan
toteuttamiseen ja hankkeesta tuli ryhmään ohjaaja sekä nuoria.
Tampereella Arki haltuun -hanke perusti yhteistyöverkoston nuorten parissa työskentelevien kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Verkostoa tavattiin säännöllisesti ja sen puitteissa pyrittiin yhtenäistämään toimijoiden
työtapoja sekä hyödyntämään paremmin käytössä olevia henkilö-, tila- ja välineresursseja. Tampereen hanke ideoi,
että Ohjaamoissa voisi olla pysyvä henkilö, jonka vastuulla on pitää vireillä ja yllä paikallisten toimijoiden
yhteistyötä muun muassa järjestämällä tapaamisia säännöllisesti.

5.4 Hankkeissa kehitetyt toimintamallit
5.4.1 Yksilökohtainen tuki
Jokaisessa hankkeessa kehitettiin toimintamalli nuorten yksilökohtaisesta tuesta, eri hankkeissa hieman erilaisin
painotuksin. Toimintamallin keskeiset osa-alueet voidaan jaotella seuraavasti: Palvelun piiriin pääsevät kaikki;
luottamus, pitkäjänteisyys ja nuori kumppanina; joustavuus ja jalkautuminen; kokonaisvaltaisuus sekä toimiva
verkosto (Taulukko 1). Seuraavassa kuvataan hankkeissa tehdyn yksilötyön työmuotoja, matalan kynnyksen
osallistumismuotoja ja yhteistyön malleja ja muotoja. Kuvaukset perustuvat hankkeiden työntekijöiden
haastatteluihin sekä hankkeiden loppuraportteihin.
Tampereen hanke mallinsi ja kuvasi yksilötyön työmuotoja ja toiminnan osa-alueita Tampereen Arki haltuun oppaaseen ja Arki haltuun -viuhkaan. Arki haltuun -viuhka on tarkoitettu tukemaan työntekijän ja asiakkaan välisiä
keskusteluja liittyen elämän eri osa-alueiden perushallintaan. Viuhkassa on kuusi eri teemaa (toimeentulo,
ihmissuhteet, hyvinvointi, tulevaisuus, päivärytmi ja asuminen). Opas ja viuhka löytyvät verkko-osoitteesta
https://sway.office.com/5mP1RHUvRu7BtRmI?ref=Link.
Varkaudessa yksilötyöhön kehitettiin ”Palveluohjausmalli” (Liite 6), minkä tavoitteena oli ”yksilöllinen
palvelunohjaus ja sujuvat palvelupolut nuorelle”. Palvelunohjaus teemoitettiin ja nuoren tilannetta vietiin
eteenpäin teemojen kautta nuoren kanssa. Tiedonvaihtoa ja -siirtoa helpotettiin laatimalla suostumuslomake.
Mallin mukaan asiakkaiden tilannetta pystytään arvioimaan kokonaisvaltaisemmin ja nostamaan esille
monialainen ja moniammatillinen yhteistyö. Vastuu nuoren asioista siirtyy ja muuttuu, kun nuoren tilanne ja
tarpeet muuttuvat. Nuoren oma ohjaaja on aina viimekädessä se henkilö, jolla on kokonaisvastuu. Nuoren oma
ääni ja tavoitteet sekä toiveet huomioidaan suunnittelussa, mikä tarkoittaa nuoren osallisuutta prosessissa. Nuori
nimeää suostumuslomakkeeseen omat verkostotoimijat ja muut kontaktit. Lomaketta päivitetään, kun nuoren
tilanteet muuttuvat. Prosessissa on tärkeää, että nuori on keskiössä.
Porin AH-hanke mallinsi nuorten arjen tuen eri osa-alueet toimintamalliksi (Liite 7). Arjen tuki sisältää sekä
yksilökohtaista tukea ja ohjausta että ryhmätoimintoja. Arjen tukitoimien osa-alueet ovat: Koti ja asuminen; talous;
ihmissuhteet; asiointi; työ; harrastus, koulutus ja oma polku; hyvinvointi; päätöksenteko; muu yksilöllinen
opastaminen ja tuki; turvallinen aikuinen.
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Taulukko 1. Arki hankkeen yksilötyön toimintamallin piirteitä. Yhteenveto arviointimateriaaleista.
Palvelun piiriin
pääsevät kaikki
Kohderyhmää ei
ole rajattu
tarkasti, ei
kriteerejä
mukaan
pääsemiseksi.
Kenellekään ei
sanota ei.
Nopea avun
saanti.

Luottamus,
pitkäjänteisyys,
nuori kumppanina
Aikaa luottamuksen
syntymiselle,
toiminnan
pitkäjänteisyys.
Kiireetöntä ja eituomitsevaa.
Saattaen mukana tai
rinnalla kulkien
auttaminen.
Nuoren ehdoilla
tapahtuva
kohtaaminen.
Pysyvä tuki nuoren
elämäntilanteesta
riippumatta, vaikka
tilanteet muuttuvat.
Aktiivinen ja
kiinnipitävä työote.
Nuoren oman
toimijuuden
vahvistaminen.

Joustavuus ja
jalkautuminen

Kokonaisvaltaisuus

Toimiva verkosto

Joustavat työajat ja
tapaamisajat.

Kokonaisvaltainen
palvelutarpeen arvio
ja selkeä suunnitelma
jatkoon.

Nuori keskellä ja
toimijat nuoren
ympärillä.

Joustavat, nuoren
valitsemat
tapaamispaikat,
tarvittaessa nuoren
kotona.

Heittäytymistä ”out
of the box” ajattelusta.

Ei määritelmiä työn
sisällölle tai
tulostavoitteita, ei
lakisääteisiä
aikarajoja.

Sektorirajat ylittäen.

Nuoren ja
työntekijän ”match”.

Myös nuoren perheen
ja lähipiirin
huomioiva apu ja tuki
sekä työtapa.

”Kädet savessa” työote. Arjen
askareista lähtien.

Kokemus nuorelle
muusta kuin MTpalvelusta.

Monialaisuus ja
moniammatillisuus.
Yhden luukun palvelu.
Monipuolinen
palvelutarjonnan kirjo
nuoren
tarpeen/toiveen
mukaisesti.
Selkeät ja sujuvat
palvelupolut.

Erilaisia kanavia
viestintään, mm.
WhatsApp.

Ratkaisuja löydetään
ja tavoitteita
asetetaan yhdessä.
Face-to face.

5.4.2 Matalan kynnyksen osallistuminen
Useissa hankkeissa kehitettiin hyvin matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja ryhmätoimintaa nuorille,
joille esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan tai Kelan Nuotti-valmennukseen osallistuminen on liian haastavaa.
Tavoitteena oli luoda toimintaa, johon on erittäin helppo tulla mukaan milloin vain eikä osallistumiseen olisi
minkäänlaista kynnystä.
Lieksassa pilotoitiin kokeilu, jossa hanketta hallinnoivaan yhdistykseen otettiin nuoria matalan kynnyksen
kuntouttavaan työtoimintaan. Käytännössä toiminta oli arjen hallinnan ja työelämän taitojen opettelua pienessä
ryhmässä, kun työtoimintaan yhdistettiin hankkeen tarjoama arjen hallinnan tuki. Osallistuminen tehtiin nuorten
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kannalta helpoksi järjestämällä heille esimerkiksi kuljetus osallistumisen alkuvaiheessa. Kuntouttavaan
työtoimintaan tuli nuoria, jotka eivät ole aiemmin pystyneet siihen osallistumaan muun muassa sen takia, että
ryhmäkoot ovat suuria ja toiminnassa vaaditaan sitoutumista aikatauluihin. Lieksassa matalan kynnyksen
ryhmätoiminta ohjasi ja kuntoutti nuoria kohti kuntotuttavaa työtoimintaa.
Oulun hankkeessa kehitettiin yksilötyöstä, päiväretkistä ja erittäin matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta
kokonaisuus, jossa jatkumo kulkee intensiivisestä rinnalla kulkevasta yksilöllisestä tuesta kohti yksittäisiä
päiväretkiä ja ryhmätoimintaa. Kokonaisuuden eri osat luovat jatkumon, jossa ”sängystä ylös ja kotoa ulos”
lähteville nuorille on luotu seuraavia askelmia tiellä kohti kuntoutumista. Nuorille, jotka eivät vielä pystyneet
sitoutumaan ryhmätoimintaan, alettiin järjestää erilaisia päiväretkiä ja hyvin matalan kynnyksen Olkkari-toimintaa.
Niille nuorille, jotka saattoivat jo sitoutua johonkin, kehitettiin erilaisia harrastus- ja teemaryhmiä. Yksi kiinnostava
matalan kynnyksen toimintatapa on etsivän nuorisotyöntekijän, TE-palvelujen Ohjaamo-työntekijän ja AH-ohjaajan
pitämät walk in -ajat Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa. Alueen nuoret voivat mennä ilman ajanvarausta
kahvittelemaan ja keskustelemaan hyvinvointikeskukseen. Nuorille, joille ryhmätoimintoihin sitoutuminen oli vielä
liian haastavaa, järjestettiin yksittäisiä päiväretkiä lähiluontoon.
Varkaudessa kehitettiin uudenlainen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu nuortenpajatoiminnan sisälle. Tarkoitus oli
saada kuntoutusrahalla olevat nuoret palvelujen piiriin, kun aiemmin ei ollut mahdollista osallistua pajatoimintaan,
jos oli kuntoutusrahalla. Kuntouttavasta työtoiminnasta saatiin siirrettyä nuoria sosiaalisen kuntoutuksen
palveluihin, kun kuntouttava työtoiminta ei vielä ollut ajankohtaista. Palvelussa työpajajaksoon on yhdistetty
yksilöllinen tuki ja ryhmätoimintoja. Jakson aikana nuoren tilanne kartoitetaan, ja tehdään palvelusuunnitelma ja
polku suunnitelman toteuttamiseksi. Nuorelle nimetään henkilö, joka seuraa tilannetta.
Tampereella kokeiltiin monenlaista ryhmätoimintaa yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Ryhmiä olivat
esimerkiksi Arki haltuun -elämänhallintaryhmä, Arki haltuun -kuvataideterapiaryhmä ja Silta-yhdistyksen
toteuttamana Kipinä-ryhmä. Kipinä on kolmen viikon jakso, jonka aikana nuorella on mahdollisuus pysähtyä
pohtimaan ja selkeyttämään elämäntilannettaan sekä koulutus- ja työelämätavoitteitaan. Lisäksi kokeiltiin
osallistavan palveluohjauksen vertaisryhmää, jossa nuorten kokemusten kautta kartoitettiin palvelujärjestelmän
toimivuutta ryhmämuotoisesti kokemusasiantuntijan johdolla. Nuorten toiveeseen kesäajan toiminnasta hanke
pystyi vastaamaan järjestämällä kahtena päivänä viikossa ohjattua toimintaa, johon kuka tahansa nuori saattoi
tulla mukaan.
Satakunnassa kehitettiin nuorille erilaisia matalan kynnyksen teemaryhmiä, joihin ei vaadittu pitkää sitoutumista
eikä ennakkoilmoittautumista. Hankkeen myötä erityisesti erilaiset ruuanlaittoryhmät todettiin nuorille mieluisiksi
ja hyödyllisiksi toimintamuodoiksi. Ruuanlaiton lisäksi toimintaan yhdistettiin esimerkiksi taloudellisuuden ja
terveellisen syömisen harjoittelua.

5.4.3 Uudet muodot ja mallit yhteistyöhön
Valtaosa hankkeista käynnisti yhteistyön oppilaitosten kanssa ja kehitti erilaisia toimintotapoja, miten arjessaan
tukea tarvitsevat opiskelevat nuoret tavoitetaan.
 Porissa hankkeen koordinaattori ja Me-talon työllisyyskoordinaattori päivystivät kerran viikossa
ammattioppilaitoksen kahvilassa. Työpari vietti työpäivän kahvilassa tekemässä omia töitään, jolloin
nuorille tuli matala kynnys tulla juttelemaan ja sitä kautta mukaan avun piiriin. Kuraattorit ja
erityisopettajat sopivat tapaamisensa oppilaan kanssa kahvilaan ja samalla nuori saatiin tutustutettua
työntekijöihin, jotka saattoivat heti sopia nuoren kanssa seuraavan tapaamisen. Nuorilla oli tässä
toimintatavassa hyvin matala kynnys tutustua työntekijään ja saada sovittua seuraava yhteinen
tapaaminen.
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Turussa hankkeen työntekijät pitivät ammattioppilaitos Spesiassa keskustelevia tietoiskuja nuorten
talouden hallinnasta ja rahankäytöstä.
Oulussa kehitettiin opiskelijoiden tukea niin, että hankkeen ohjaaja tarjosi arjen tukea ja ohjausta, ja
nuori ei jättänyt koulua kesken, vaan sai hankkeen toimintaan osallistumisesta opintopisteitä.
Varkaudessa ja Lieksassa oppilaitosyhteistyö tarkoitti esimerkiksi sitä, että kun nuoren opiskelut olivat
vaarassa keskeytyä, hankkeen työntekijät auttoivat nuorta. Nuoren kokonaistilanne kartoitettiin
yksilötapaamisissa, tehtiin yksilölliset suunnitelmat jatkoon ja tarvittaessa ohjattiin palveluihin.

Oulussa hanke kehitti yhteistyömallin alueellisten hyvinvointikeskusten kanssa. Hyvinvointikeskuksissa toimivat
terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattilaiset sekä muut toimijat. Hankkeen ohjaajat tekivät asiakastyötä
työparityönä hyvinvointikeskusten työntekijöiden eli sosiaaliohjaajien, sosiaalityöntekijöiden, psykiatristen
sairaanhoitajien ja psykologien kanssa. Lisäksi ohjaajat ohjasivat hyvinvointikeskusten työntekijöiden kanssa
työpareina nuorten ryhmätoimintoja. Työparityö toi hyvinvointikeskuksen työntekijöille lisätietoa nuorten
tilanteesta. Yksi yhteistoimintamalli, jota voidaan jatkaa hankkeen jälkeenkin, on etsivän nuorisotyöntekijän, TEpalvelujen Ohjaamo-työntekijän ja hankkeen ohjaajan pitämät walk in -ajat Kiimingin ja Haukiputaan
hyvinvointikeskuksissa. Jatkossa hankkeen ohjaajan työpanoksen korvaa Byströmin Ohjaamon työntekijä.
Hankkeen myötä hyvinvointikeskuksissa tunnetaan Byströmin Ohjaamo paremmin ja osataan ottaa sieltä työpareja
tarvittaessa.
Tampereella järjestettiin Ohjaamossa Ohjauspäiviä. Näihin kutsuttiin nuoria Kelan ”alle 25-vuotias työtön nuori,
saanut 4 kuukautta perustoimeentulotukea” -listoilta ja jokainen paikalle tullut nuori tavattiin. Asiakasta tavattiin
yhdessä muun muassa asumiskoordinaattorin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, TE‐asiantuntijan,
työllistymisen asiantuntijan tai terveydenhoitajan kanssa. Jokaiselle tavatulle asiakkaalle tehtiin
aktivointisuunnitelma tai vähintään palvelutarpeen arviointi sekä varmistettiin jatkopolku. Nuorten tavoittamiseen
kokeiltiin WhatsApp -viestintää, mikä osoittautui tehokkaaksi väyläksi tavoittaa ko. kohderyhmä. Ohjauspäivä sopii
monistettavaksi myös muualle. Sen järjestämiseen voi lukea vinkkejä Tampereen Arki haltuun -oppaasta
(https://sway.office.com/5mP1RHUvRu7BtRmI?ref=Link).

5.5 AH-toimintamallien juurruttaminen paikallisesti
Arki haltuun -hankkeiden yhteistyökumppaneille lähetetyn kyselyn vastaajista (n=63) 76 % oli jokseenkin (8 %) tai
täysin (68 %) samaa mieltä siitä, että paikallisen Arki haltuun -hankkeen kehittämälle toiminnalle olisi tarvetta
myös jatkossa. Siitä, mikä taho voisi jatkossa olla vastuussa hankkeessa kehitetyn ja toteutetun toiminnan
järjestämisestä, ei oltu aivan yksimielisiä. Ohjaamoa vastuutahoksi ehdotti 22 prosenttia vastaajista, kunnan
sosiaalitoimea kannatti 20 prosenttia vastaajista ja etsivää nuorisotyötä kannatti 18 prosenttia kysymykseen
vastanneista 60 henkilöstä.
Paikallisissa hankkeissa kehitettyjä toimintoja saatiin juurrutettua vaihtelevasti
Varkauden hankkeessa kehitetty palveluohjausmalli todettiin toimivaksi koordinoinnin ja yksilöllisen ohjauksen
välineeksi. Hanketyöntekijöiden mukaan sillä on hyvät mahdollisuudet juurtua osaksi kaupungin sosiaalisen
kuntoutuksen palveluja sekä osaksi Ohjaamon psykososiaalisen tuen palveluja. Malli on hyödynnettävissä erilaisille
asiakasryhmille ja myös valtakunnallisesti. Suostumuslomake otettaneen käyttöön koulussa, kun nuori on
nivelvaiheessa, perusopetuksen ja toisen asteen opintojen välissä. Soten puolella suostumuslomakkeen
käyttöönottoa on suunniteltu, myös aikuissosiaalityössä, mutta asia on vielä vireillä. Osa Varkauden AHhankkeessa aloitetuista ryhmistä toteutetaan jatkossa uudessa ESR-hankkeessa. Varkauden sosiaalisen
kuntoutuksen uusi palvelu tuskin jatkaa tällä laajuudella sosiaalityön resurssipulan vuoksi.
Lieksassa matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan palvelu siirtyy nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön
toimintaan. Etsivän nuorisotyön työtapaa laajennetaan Arki haltuun -hankkeen pohjalta. Etsivälle nuorisotyölle
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muun muussa siirretään niin sanottu hakeva työote. Tavoitteena on auttaa nuorta kokonaisvaltaisemmin kuin
pelkästään työllistymisen edistämisen näkökulmasta. Vastaisuudessa tehdään enemmän sellaisia asioita, jotka
pidemmällä aikavälillä johtavat koulutukseen tai työllistymiseen. Nimenomaan kaikista heikoimmat ovat suurin
kohderyhmä, jota pyritään auttamaan työpajassa.
Tampereella sosiaalityö saatiin osaksi Ohjaamon toimintaa AH-hankkeen avustuksella, sillä hanke onnistui
liittymään osaksi Ohjaamotoiminnan arkityötä. Hanke viitoitti tietä Ohjaamon moniammatillistumiselle: mukaan
on tullut muun muassa etsiviä nuorisotyöntekijöitä, SPR:n Turvatalo ja diakonia. Tampereella Apu on kaikille kampanja näyttää jäävän elämään Tampereen Ohjaamoon itsenäisenä toimintana. Yhteistyökumppanien kesken
jäi vireille pohdintaa siitä, voisiko nuorten asiakassuunnitelmien sisältöä monipuolistaa, ja sisällyttää tavoitteisiin
nykyistä näkyvämmin psykososiaalisen tuen tavoitteita. Lisäksi hankkeen materiaalit jäävät kaikille toimijoille
käyttöön ja osaltaan vahvistavat psykososiaalista työotetta nuorten parissa työskentelevien keskuudessa.
Kolmannen sektorin yhteistyö jatkuu Tampereella. Tämä työ nähtiin merkitykselliseksi. Koordinaatiovastuu siirtyi
AH-hankkeelta Silta-yhdistykselle. Hankkeen hyvät kokemukset WhatsAppin käytöstä ja työntekijöiden
tavoitettavuudesta ovat rohkaisseet uusien toimintatapojen omaksumista peruspalveluissa. Tampereen
aikuissosiaalityön nuorten tiimi on poistanut palveluistaan puhelinajat ja siellä on siirrytty yhden numeron malliin.
Lisäksi he pilotoivat WhatsAppin käyttöä omatyöntekijäpalveluissa asiakkaan luvalla. Lisäksi hanke toi Tampereelle
yhteistoimintamallin, jolla reagoidaan Kelan ilmoituksiin ”alle 25-vuotias työtön 4kk perustoimeentulotukea”
Ohjaamopäivässä.
Turussa hankkeen kehittämää toimintaa ei ainakaan näillä tiedoin olla integroimassa osaksi pysyvää toimintaa.
Verkostojen ja hanketyöntekijöiden mukaan toiminnalle olisi selkeä tarve, mutta toisaalta se ei ole täysin uutta
Turun palveluvalikoimassa, kun Vamos on tehnyt vastaavanlaista toimintaa, joskin rajatummassa kohderyhmässä
(Vamoksen vaatimukset: ei opiskelija, ei töissä ja turkulainen). Hankkeen vastuuhenkilön mielestä toiminta sujuisi
parhaiten kolmannen sektorin toteuttamana, mutta se voisi olla myös kaupungin järjestämää, kunhan siihen ei
liitettäisi viranomaistoimintaa tai byrokratiaa.
Satakunnassa hankkeen toiminnan jatkamiseksi haettiin rahaa aluehallintoviraston rahoitushaussa alueellisen ja
paikallisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi sekä Porin kaupungilta hyvinvointirahaa, mutta kumpikaan haku ei
tuottanut tulosta. Kaupungin psykososiaalisten palveluiden päällikkö on ollut osa ohjausryhmää ja pitänyt
hankkeen toimintaa tärkeänä ja toimintamallia onnistuneena, mutta suoraa rahoitusta ei ole löytynyt.
Aluehallintovirastoon menneessä hakemuksessa kaupungilta oli luvattu omarahoitusosuus, mutta haku ei
tuottanut tulosta. Hankkeessa aloitettu kokkiryhmä saatiin siirrettyä Yhteinen keittiö -hankkeen alaisuuteen ja
jokainen edelleen tukea tarvitseva mukana oleva nuori pyrittiin ohjaamaan jonkun sopivan toimijan avun piiriin
hankkeen päättyessä. Suunnitelma oli loppuvuonna 2019 se, että joku satakuntalainen järjestö hakee kevään 2020
rahoitushaussa rahoitusta Arki haltuun -tyyppiselle toiminnalle.
Oulun hanke toimi kiinteästi osana Byströmin Ohjaamoa ja monia hankkeessa kehitettyjä ryhmätoimintoja on
tarkoitus jatkaa osana Byströmin toimintaa. Myös hankkeen yksilötyön mallia pyritään jalkauttamaan osaksi
muiden työntekijöiden työtä. Hankkeessa kehitetty Olkkari-toiminta Byströmin kahvilassa 18–30 -vuotiaille nuorille
aikuisille jatkuu vuonna 2020. Koko Byströmin olemassaolon ajan on yritetty saada matalan kynnyksen niin
sanottua olohuonetoimintaa Byströmille, mutta vasta AH-hankkeen myötä on löytynyt oikea asiakaskunta tähän
toimintaan. Kiimingissä ja Haukiputaalla pystytään jatkamaan walk in -aikoja. Oulun alueen hyvinvointikeskuksilla
ei ole osoittaa resurssia Arki haltuun -ohjaajien kaltaiseen toimenkuvaan ainakaan näillä näkymin, joten
hyvinvointikeskuksiin sijoittuvan toiminnan jatkosta ei ole varmuutta. Nyt hyvinvointikeskuksissa kuitenkin
tunnetaan paremmin Byströmin Ohjaamo ja sieltä osataan jatkossa ottaa työpareja tarpeen mukaan esimerkiksi
paikallisten ryhmien vetämiseen. Jotkut hankkeen yhteistyökumppanit jatkavat hankkeen aloittamia
ryhmätoimintoja omana toimintanaan.

5.6 Hankkeiden nuoret ja muutokset nuorten hyvinvoinnissa hankkeiden aikana
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5.6.1 Hankkeen nuorilla mielenterveyden ja arjenhallinnan haasteet yleisiä
Hanketyöntekijöiden haastattelujen ja työntekijöiden webropolin avovastausten perusteella suurimmalla osalla
hankkeeseen osallistuneista nuorista on ollut jonkinlaista mielenterveyden oireilua, jonka myötä arjen ongelmat
ovat kasautuneet ja toimintakyky ja jaksaminen ovat vähentyneet. Esimerkiksi vaikeasti päihdeongelmaisilla
henkilöillä saattoi olla taloudellisia vaikeuksia, ihmissuhdeongelmia ja joissain tapauksissa he olivat ajautuneet
rikollisuuteen. Moni nuori ei kyennyt elämään tavanomaisessa vuorokausirytmissä, jolloin asioiden hoitaminen oli
hankalaa. Osalla nuorista oli asumiseen liittyviä ongelmia ja pahimmillaan nuori oli jäänyt asunnottomaksi.
Nuorilla oli paljon erilaisia jännitystiloja, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja ahdistuneisuutta. Kotikäynneillä
löydettiin kaikkein huonoimmin voivat nuoret, joilla oli suuria vaikeuksia kodin ja itsensä hoitamisessa ja jotka
olivat eristäytyneet kotiinsa. Monilla nuorilla oli taustalla esimerkiksi vakavaa pitkään jatkunutta koulukiusaamista,
johon ei oltu puututtu. Joidenkin asiakkaiden oppimisvaikeuksien syitä ei oltu selvitetty. Osalla oli diagnosoitu
persoonallisuuden ominaisuuksia tai sairauksia, jotka vaikeuttavat oppimista tai aiheuttavat toiminnallisia
rajoitteita, mutta näitä ei huomioitu. Osalla diagnoosit saatiin vasta Arki haltuun -hankkeen aikana, kun asiakkaan
elämäntilannetta kartoitettiin kokonaisvaltaisesti.
Hankkeeseen osallistuneiden nuorten vaikeisiin elämäntilanteisiin olivat johtaneet useat eri tekijät. Monilla nuorilla
kodin kasvuolosuhteet olivat edesauttaneet vaikeuksien kehittymistä. Osalla nuorista oli rikkinäinen perhetausta ja
osa oli elänyt lapsuutensa turvattomuutta aiheuttavissa perheolosuhteissa raskaiden kokemusten keskellä.
Taustalta löytyi vanhempien päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa tai pitkään jatkuneita
vakavia taloudellisia huolia. Joidenkin nuorten perheissä oli puolestaan vallinnut vahva pärjäämisen kulttuuri,
jossa lapset olivat pienestä pitäen oppineet siihen, että apua ei saa pyytää.
Moni nuori osallistui hankkeeseen opiskelijastatuksella. Opinnot olivat katkolla ja heillä oli tarvetta pitkäaikaiselle
rinnalla kulkevalle tuelle ja avulle arjen kuntoon saattamiseksi. Osa nuorista, joilla oli ongelmia ammattiopistossa,
oli ohjattu mielenterveystoimistoon, mutta siellä ei ollut välineitä auttaa opintojen etenemisessä. Valtaosalla
hankkeeseen osallistuneista nuorista oli ollut kontakti johonkin sosiaali- tai mielenterveyspalveluun, mutta
palveluiden saannista huolimatta nuorten tilanne ei ollut merkittävästi muuttunut.
Nuorten palautekyselyn avovastauksista ilmeni, että moni hankkeeseen osallistunut nuori oli kärsinyt
yksinäisyydestä. He eivät olleet joko uskaltaneet, jaksaneet tai osanneet hakeutua toimintaan ja harrastuksiin,
joissa sosiaalisia kontakteja ja ystävyyssuhteita syntyy luontevasti. Moni nuori kertoi myös toimeentuloongelmistaan ja vaikeuksista huolehtia taloudellisesta tilanteesta Nuoret kertoivat tarvinneensa apua ja neuvoja
myös asumiseen ja arjen toimintoihin kuten kaupassa käyntiin, siivoamiseen ja ruuanlaittoon. Usea nuori kertoi
myös mielenterveysongelmistaan, johon kaikki eivät olleet osanneet hakea apua tai eivät olleet onnistuneet siinä.
Vaikeudet asioinnissa eri tahojen ja viranomaisten kanssa liittyivät kiinteästi lähes kaikkiin muihin asiakkaiden
ongelmiin. TE-toimistossa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointi oli osalle nuorista vierasta tai muuten hankalaa.
Nuoret eivät joko tienneet, mihin heidän pitäisi olla yhteydessä tai eivät jaksaneet ottaa yhteyttä. Osalla oli myös
aiempia huonoja kokemuksia, jotka olivat lannistaneet halun hakea apua.

5.6.2 Huonosti voivia nuoria tavoitettiin hankkeissa
Nuoret täyttivät 3X10D-kyselyn asiakkuuden alussa sekä sen päättyessä. Näin ollen aloituskyselyn perusteella
voidaan arvioida, millainen hankkeisiin tulleiden nuorten elämäntilanne ja hyvinvointi lähtötilanteessa oli.
Taulukossa 2 on esitetty vastausten keskiarvo kullakin elämänalueella. Kuten huomataan, keskiarvo (tyytyäisyys
arvioitu asteikolla 1–10) ei ollut erityisen korkea minkään elämänalueen kohdalla ja vaihteli välillä 5,06–7,81.
Tyytyväisyys hyvinvoinnin eri tekijöihin oli siis korkeintaan tyydyttävää. Tyytyväisimpiä nuoret olivat
lähtötilanteessa asumisoloihin (ka=7,81), perheeseen (ka=7,53) ja luotettavien ystävien määrään (ka=7,11). Vähiten
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tyytyväisiä oltiin puolestaan itsetuntoon (ka=5,06), taloudelliseen tilanteeseen (ka=5,70), päivittäiseen
pärjäämiseensä (ka=5,69) ja kykyyn voittaa vaikeuksia (ka=5,83). Tyytyväisyys elämään kokonaisuutena ei
myöskään ollut kovin korkea (ka=6,02). (taulukko 2.) Myös luottavaisuus tulevaisuuden suhteen oli matala (ka=5,46).
Taulukko 2. Arki haltuun -hankkeisiin osallistuneiden nuorten tyytyväisyys eri elämänalueilla asiakkuuden alussa
(ka, asteikolla 1–10, erittäin tyytymätön–erittäin tyytyväinen) hankkeen alkaessa, N=47. Lähde: 3X10D-kysely
nuorille asiakkuuden alussa.
Elämänalue

Terveydentila
Kyky voittaa vaikeuksia
Asumisolot
Päivittäinen pärjääminen
Perhe
Luotettavien ystävien määrä
Taloudellinen tilanne
Omien vahvuuksien kehittämien
Itsetunto
Elämä kokonaisuutena

Ka
(asiakkuuden
alussa)
6,11
5,83
7,81
5,69
7,53
7,11
5,70
6,00
5,06
6,02

Mielenterveyteen, arjenhallintaan ja opiskeluun liittyvät ongelmat olivat yleisimpiä tapaamisten aiheita (taulukko
3). Työntekijöiden asiakkaistaan täyttämän webropol-kyselyn mukaan mielen hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen
liittyviä aiheita käsiteltiin tapaamisissa useimmin: näitä käsiteltiin yli 60 prosentissa tapaamisista. Myös rahaasioita, opiskelua, muuta hyvinvointia (nukkuminen, syöminen) ja ihmissuhteita/vuorovaikutusta käsiteltiin noin
joka toisen nuoren tapaamisella.
Taulukko 3. Tapaamisen aiheet Arki haltuun -hankkeiden yksilötapaamisilla, aiheen käsittelyn yleisyys
tapaamisissa. Lähde: Hanketyöntekijän täyttämä kysely nuoresta. N=326.
Tapaamisen aihe

%

n

Mielen hyvinvointi (esim. mieliala, jännittäminen)
Arjen sujuvuus
Raha-asiat
Opiskelu
Muu hyvinvointi, esim. nukkuminen, syöminen

62,9
60,1
53,4
52,8
48,2

205
196
174
172
157

Ihmissuhteet, vuorovaikutus
Työelämä
Vapaa-aika
Asuminen
Päihteet, riippuvuudet
Identiteetti, esim. seksuaalisuus
Palveluohjaus
Joku muu

44,5
37,1
35,9
34,4
22,1
10,7
0
6,4

145
121
117
112
72
35
0
21
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5.6.3 Nuoria ohjautui hankkeen piiriin monesta suunnasta
Hanketyötekijöiden kyselyn mukaan nuoret olivat ohjautuneet AH-hankkeiden piiriin monelta taholta (taulukko 4).
Yleisimmät ohjaavat tahot olivat sosiaalitoimisto (17 %), oppilaitokset (10 %), Ohjaamot (11 %) ja kuntouttava
työtoiminta ja työpajat (14 %). Kuitenkin lähes puolet nuorista (N=135) oli ohjautunut toimintaan jotain muuta
kautta. Tällaisia tahoja olivat muun muassa vanhempien, sukulaisten tai muiden läheisten ilmoittamana,
mielenterveyspalvelut (mm. psykiatrian poliklinikka, mielenterveystoimisto, terveysaseman psykiatrinen
sairaanhoito, lastensuojelu, Kaupunkilähetys ja Nuorisoasuntoliitto). Monessa tapauksessa nuori oli myös ottanut
yhteyttä hankkeeseen omatoimisesti tai toisen hankkeen nuoren suosituksesta.
Taulukko 4. Mistä nuoret ohjautuivat AH-hankkeen piiriin? Lähde: Hanketyöntekijän täyttämä kysely nuoresta.
(N=326).
Ohjautumistaho
Ohjaamo
Etsivä nuorisotyö
Sosiaalitoimisto
Nuorisotyö
TE-toimisto
Työpajat, kuntouttava työtoiminta
Oppilaitos
Joku muu
Tieto puuttuu

%

n

10,7
1,5
17,0
2,8
2,2
13,8
10,1
41,4
0,6
100

35
5
55
9
7
45
33
135
2
326

Suuri osa, lähes kolmannes (30 %), asiakkaista oli opiskelijoita Arki haltuun -hankkeeseen tullessaan. Neljäsosa (25
%) oli työttömiä ja viidennes (20 %) oli ollut sairaslomalla yli 3 kk tai oli kuntoutustuella. Nuorista kymmenesosa (10
%) oli toimettomia ja 13 prosenttia oli kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Töissä (n=14), eläkkeellä
(n=11) ja perhevapaalla (n=2) oli vain harva.

5.6.4 Nuorten hyvinvoinnissa myönteisiä muutoksia hankkeen aikana
Hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia nuorten hyvinvoinnissa arvioitiin 3X10D-kyselyllä, jonka nuoret täyttivät
asiakkuuden alussa ja päättyessä. Hyvinvoinnin muutoksen arvioimiseksi laskettiin ensin kunkin elämän osaalueen kohdalla vastausten keskiarvo lähtö- ja lopputilanteessa (eli hankkeen alkaessa ja sen päättyessä).
Keskiarvojen laskemisen jälkeen selvitettiin parittaisen t-testin avulla (paired t-test), erosivatko lähtö- ja
lopputilanteiden vastausten keskiarvot toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tilastollista merkitsevyyttä kuvataan
p-arvolla (two-tailed p-value).
Taulukossa 7 esitetään keskiarvot Arki haltuun -hankkeen lähtö- ja lopputilanteissa kysymykseen, jossa nuorta
pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään seuraaviin asioihin: terveydentilaan, kykyyn voittaa elämässä eteen tulevia
asioita, päivittäiseen pärjäämiseen (esim. opiskelu, työpaja, työ), luotettavien ystävien määrään, taloudelliseen
tilanteeseen, omien vahvuuksien kehittämiseen (esim. harrastamalla mieluisia asioita) ja elämään kokonaisuutena.
Tyytyväisyyttä arvioitiin asteikolla, jossa 0 merkitsi, ettei ollut lainkaan tyytyväinen ja 10, että oli erittäin
tyytyväinen.
Hankkeen päättyessä useimmissa hyvinvointia kuvaavissa mittareissa havaitaan muutosta myönteiseen suuntaan
(Taulukko 5). Tulosten mukaan monen elämänalueen kohdalla sille annettu tyytyväisyysarvio oli hankkeen
päättyessä tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lähtötilanteessa (p<0.05). Selvimmät muutokset havaitaan
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tyytyväisyydessä terveydentilaan, kyvyssä voittaa vaikeuksia, päivittäisessä pärjäämisessä, omien vahvuuksien
kehittämisessä, itsetunnossa ja elämässä kokonaisuutena. Vaikka muutokset eivät prosenttiyksiköin tarkasteluna
olekaan pääosin suuria, ne tuovat esiin, että hankkeen aikana nuorten tyytyväisyydessä hyvinvointiinsa on
tapahtunut muutosta.
Erityisesti muutos näyttää kohdistuvan sellaisiin osa-alueisiin, joihin Arki haltuun -hankkeilla onkin pyritty
vaikuttamaan: päivittäisessä pärjäämisessä ja kyvyssä voittaa vaikeuksia havaitaan selvimmät muutokset.
Taulukko 5. Arki haltuun -hankkeisiin osallistuneiden nuorten hyvinvointi eri osa-alueilla (ka, asteikolla 1–10 (ei
lainkaan tyytyväinen–erittäintyytyväinen) hankkeen alkaessa ja päättyessä. Muutos (prosenttiyksikköä) ja eron
merkitsevyys (t-testi). N=47. Lähde: 3x10D-kysely nuorille asiakkuuden alussa ja lopussa (N=47).

Terveydentila
Kyky voittaa vaikeuksia
Asumisolot
Päivittäinen pärjääminen
Perhe
Luotettavien ystävien määrä
Taloudellinen tilanne
Omien vahvuuksien kehittämien
Itsetunto
Elämä kokonaisuutena

Hankkeen
alkaessa (ka)
6,11
5,83
7,81
5,69
7,53
7,11
5,70
6,00
5,06
6,02

Hankkeen
päättyessä (ka)
7,00
6,77
7,74
6,74
7,96
7,47
6,15
6,67
5,85
6,53

Muutos
(%-yks)
0,89
0,94
– 0,07
1,06
0,43
0,36
0,45
0,67
0,79
0,51

p (twotailed)
0,0058
0,0017
0,7933
0,0054
0,1007
0,3191
0,2468
0,0172
0,0007
0,0412

Haastatteluissa hanketyöntekijät kuvasivat, että muutokset nuorten hyvinvoinnissa ja arjen hallinnassa olivat
olleet mielialan ja itsetunnon kohoamista, sosiaalista vahvistumista, oman toimintakyvyn vahvistumista, uskoa
itseen ja omiin kykyihin, jännityksen hellittämistä ja rohkaistumista toimimaan, mikä näkyi esimerkiksi kotoa ulos
lähtemisenä tai julkisen liikenteen käyttönä. Hankkeen työn myötä nuorten osaaminen arjen toimintojen
hoitamiseksi (ruoanlaitto, siisteys, pyykinpesu, laskujen maksu, etuuksien hakeminen jne.) oli kasvanut. Nuoret
olivat myös alkaneet huolehtia omasta hygieniastaan ja kotinsa siisteydestä. Osa nuorista onnistui saamaan
psykiatriaan toimivan hoitokontaktin ja sitä kautta oikeanlaisen lääkityksen ja statuksen, kuten sairasloman tai
kuntoutustuen ja he alkoivat pärjätä omillaan tai läheisten tuella.

5.6.5 Nuorten jatkopolut
Nuoren jatkopolut asiakkuuden päättyessä käyvät ilmi taulukosta 6. Reilu neljännes (27 %) nuorista jatkoi työhön
tai koulutukseen ja vajaa viidennes (17 %) kuntoutustyyppiseen päivätoimintaan. Muu syy -luokkaan kuului
kuitenkin lähes kolmannes nuorten jatkopoluista (n=98). Niistä keskeisimpiä olivat sosiaalisen kuntoutuksen
palvelut, sairausloma ja se, että asiakkuus jatkuu edelleen. Työntekijöistä 130 ilmoitti, että asiakkuus päättyi siksi,
että hanke päättyi, mutta jatkolle olisi ollut tarvetta.
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Taulukko 6. Nuorten jatkopolut Arki haltuun -asiakkuuden päätyttyä, %. Lähde: Hanketyöntekijän täyttämä kysely
nuoresta. N=326.
Jatkopolku

%

n

Työ tai koulu
Kuntoutustyyppinen päivätoiminta, esim. VAMOS
Yksilövalmennus (esim. etsivät, Nuotti, tukihenkilö)
Mielenterveyspalvelut
Sosiaalipalvelut

26,9
17,3
7,10
9,6
4,9

87
56
23
31
16

Keskeytyi
Ei jatkoa, ongelma ratkesi
Tieto puuttuu
Joku muu

2,8
1,2
0,6
30,3

9
4
2
98

Yhteensä

100

326

Nuorten täyttämässä 3X10D-kyselyssä nuorta pyydettiin arvioimaan itse, kuinka vahvasti hän arvioi hakeutuvansa
työelämään tai opiskelemaan (0= ei hakeudu, 10= hakeutuu) ja kuinka luottavainen olo hänellä on tulevaisuuden
suhteen (0=epävarma, sekava, 10=hyvin luottavainen) (Taulukko 7).
Asiakkuuden päättyessä arvio hakeutumisesta työelämään tai opiskelemaan oli vahvistunut (ka=7,91). Nuoret
olivat myös luottavaisempia tulevaisuuden suhteen kuin asiakkuuden alkaessa (ka=6,53).
Taulukko 7. Arki haltuun -hankkeisiin osallistuneiden nuorten arvio hakeutumisesta työelämään tai opiskelemaan
(ka, asteikolla 1–10 (en hakeudu-hakeudun) sekä luottavaisuus tulevaisuuden suhteen (0=epävarma, sekava,
1=hyvin luottavainen). Muutos (prosenttiyksikköä) ja eron merkitsevyys (t-testi). Lähde: 3x10D-kysely nuorille
asiakkuuden alussa ja lopussa (N=47).

Arvioi hakeutuvansa työelämään tai
opiskelemaan
Luottavainen olo tulevaisuuden
suhteen

Hankkeen
alkaessa (ka)

Hankkeen
päättyessä (ka)

Muutos
(%-yks)

p (twotailed)

7,04

7,87

0,87

0,0056

5,45

6,52

1,07

0,0003

5.6.6 Nuoret kokivat hyötyneensä hankkeesta
Nuorten palautekyselyssä kysyttiin heidän näkemystään siitä, kuinka paljon hyötyä tapaamisista heidän mielestään
oli. Yli 40 prosenttia palautetta antaneista nuorista (n=141) koki, että tapaamisista oli paljon ja lähes viidennes, että
tapaamisista oli erittäin paljon hyötyä. Jonkin verran hyötyä raportoi kokeneensa 32 prosenttia vastaajista.
Yhteensä 8 prosenttia koki, että tapaamisista oli hyötyä vähän tai ei ollenkaan. Nuorista lähes 90 prosenttia myös
suosittelisi tapaamisia muille nuorille. Tapaamisten määrä oli yhteydessä koettuun hyötyyn: mitä enemmän
tapaamiskertoja oli, sitä hyödyllisemmäksi nuoret sen kokivat (p=0,036).
Hankkeiden yksilötyöhön osallistuneet nuoret kuvasivat palautekyselyn avovastauksissa tekijöitä, jotka olivat
hyödyttäneet heitä eniten. Tällaista palautetta antoi 75 nuorta. Työntekijän tapaaminen aluksi kotona ja
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kahdenkeskiset keskustelut lisäsivät sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien asiakkaiden luottamusta itseensä ja
rohkeutta lähteä kodin ulkopuolelle. Nuoret kävivät ohjaajien kanssa esimerkiksi kahvilassa ja harrastivat yhdessä
liikuntaa. ”En olisi saanut aikaiseksi lähteä ulos kotoa… hankkeen työntekijöiden ansiosta opin uskaltamaan liikkua
esim. kahvilla.”
Osalla yhteydenpitoa ja tapaamisia muualla asuvien perheenjäsenten kanssa saatiin lisättyä. ”Sain mahdollisuuden
viettää aikaa kahden siskoni kanssa ilman isosiskon lapsia/ niin että joku muukin pitää lapsia silmällä ja pystyimme
esim. pelaamaan korttia. Tulee lähdettyä kotoa tapaamiselle (Muuten vietän suurimman osan ajastani kotona)”
Sosiaalisia kontakteja lisäsivät myös työkokeiluun pääseminen tai työ- tai opiskelupaikan saaminen
hanketyöntekijän avustamana.
Taloudenpitoon tukea tarvitsevia nuoria hankeohjaajat neuvoivat monissa käytännön asioissa laskujen
maksamisesta lähtien. ”Sain hoidettua "aikuisten asioita" täältä saaman tuen avulla. Sain maksettua velkoja pois.
Sain maksettua laskuja ja siirrettyä laskupäivämääriä jne. etten velkaannu.”
Nuoret kokivat saaneensa paljon apua ja hyödyllisiä neuvoja asumiseen ja siihen liittyviin arjen toimintoihin. Jotkut
nuorista pystyivät muuttamaan, kun asunnon hakemisessa ja muuton järjestämisessä autettiin. ”Auttanut
asumisessa sekä raha-asioissa, ja siten helpottanut arkea ja muuttoa uuteen kotiin.” Nuoret saivat apua myös kodin
arkisiin askareisiin, jotka auttoivat rytmittämään päivää. Nuoret kokivat hyvänä, että tapaamisissa sovituista
kotitöistäkin muistuteltiin ja tiedusteltiin, oliko nuori onnistunut pitämään suunnitelmista kiinni. ”Sain apua
tärkeiden asioiden hoitamiseen ja pientä patistusta arkeen. Lisäksi minua muistuteltiin sovituista tehtävistä ja
tarjottiin ilmaista oheistoimintaan arjen rutiinin tueksi.”
Suuri osa nuorista koki, että he saivat hankeohjaajalta apua mielenterveydellisiin ongelmiin. He kokivat, että
ohjaajille oli helppo puhua vaikeista asioista, ohjaajat eivät tuominneet ja keskittyivät nimenomaan tämän nuoren
asioihin. . ”oli helppo tulla ja sain apua kaikkeen ja jopa enempään mitä osasin odottaa. Tuntuu että joku välittää ja
on aidosti kiinnostunut voinnistani ja asioistani.” Nuoret saivat itseluottamusta, uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja
positiivisuutta tulevaisuuden näkymiin. Turvallinen aikuinen keskustelukumppani lisäsi nuorten henkistä
hyvinvointia Tapaamisissa oli aina hyvä olla, luottavainen ja turvallinen tunne. Aikuisen ihmisen läsnäolo ja tuki on
todella tärkeää.
Nuoret kokivat saaneensa tarvittavaa apua ja neuvoja esimerkiksi Kelan kanssa asiointiin. Hankkeen työntekijät
opastivat sekä nettipalvelun käytössä että toimipisteessä asioinnissa. ”Sain konkreettista apua esimerkiksi Kelahakemusten tekemiseen. En olisi kyllä yksin jaksanut tehdä tai ainakin se olisi ollut ihan hirveätä. Sain myös paljon
henkistä tukea.” Nuoret kertoivat, että ohjaajat olivat auttaneet niin ikään työharjoittelupaikkojen, tetharjoittelupaikkojen, työpaikkojen ja opiskelupaikkojen haussa. Myös TE-palveluiden sekä terveys- ja
sosiaalipalveluiden piiriin opastamisella oli suuri merkitys.

5.7 Hanketyöntekijöiden ja paikallisten toimijoiden tyytyväisyys hankkeeseen
5.7.1 Hanketyöntekijöiden näkemykset hankkeen onnistumisesta
Hankkeen työntekijät olivat haastattelujen ja Webropol-kyselyn perusteella yhtä mieltä siitä, mitkä tekijät
hankkeen toiminnassa olivat keskeisiä nuorten auttamiseksi. Tiiviit, tarvittaessa nuoren kotona järjestetyt
tapaamiset loivat perustan hyvän ja luottamuksellisen suhteen syntymiselle. Nuoret saatiin puhumaan avoimesti
ongelmistaan ja sen perusteella pystyttiin kartoittamaan tuen tarvetta. Tärkeää oli, että kenenkään kohdalla ei
nopeasti luovutettu. Kuuntelevalla kohtaamisella ja nuoren tarpeista lähtevällä työskentelyotteella saatiin
asiakkaiden itsetuntoa kohennettua ja lisättyä uskoa tulevaisuuteen. Kaikki hanketyöntekijät katsoivat, että
hankkeen toiminnoilla oli pystytty auttamaan merkittävästi hyvinkin vaikeissa tilanteissa olleita nuoria ja että
hankkeen toimintaa tulisi jatkaa.
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Hanketyöntekijät kuvasivat, että kaikkiin nuorten tuentarpeisiin ei pystytty vastaamaan hankkeen toiminnan
puitteissa. Vaikeuksia oli erityisesti saada riittävää hoitoa ja tukea mielialaan ja mielenterveyteen liittyvissä
ongelmissa. Mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot ja joillain paikkakunnilla niiden piiriin on vaikea päästä.
Sopivan terapeutin löytäminen voi olla pitkällinen prosessi ja kaikille tarvitseville sitä ei hankkeen aikana löytynyt.
Mielenterveyspalveluihin ei myöskään aina otettu asiakkaita, joilla oli hoitamaton päihdeongelma.
Avopäihdepalvelut puolestaan ovat joissain paikoin riittämättömiä. Vaikeista sosiaalisista pelkotiloista kärsivät
nuoret olisivat edelleen hankkeen päätyttyä tarvinneet kotiin tuotavaa palvelua, mutta sitä ei ollut saatavilla.
Vaikeat mielenterveysongelmat kietoutuvat usein myös moniin muihin ongelmiin ja vyyhdin purkaminen
osoittautui hankkeessa joidenkin asiakkaiden kohdalla erittäin haasteelliseksi. Tällaisissa tilanteissa asiakas koki
syvää toivottomuutta ja oma motivaatio ja sitoutuminen herpaantuvat herkästi. Hankkeen kesto ei ollut riittävän
pitkä moniin ongelmiin tarttumiseksi.
Joissain tapauksissa asiakkaat olivat työntekijän kanssa eri mieltä avuntarpeestaan eikä asiakkaalla silloin ollut
motivaatiota työskentelyyn ja halua ottaa apua vastaan. Myös järjestelmien jäykkyys hankaloitti avun saamista
esimerkiksi siten, että palvelusta toiseen siirtyminen oli monimutkaista. Asiakkailla ei myöskään aina ollut halua
siirtyä uuden palvelun piiriin ja kohdata uusia ihmisiä. Joillain nuorilla oli huolia ja ongelmia perhe- tai muissa
läheissuhteissaan, niin että asiakasta ei pystytty kokonaisuudessaan auttamaan.

5.7.2 Hankkeille tukea paikallisilta toimijoilta – puuttuva pala palveluihin
Arki haltuun -hankkeiden paikallisille verkostoille suunnatun kyselyn (n=63) perusteella jokaiselle hankkeelle oli
löytynyt tarve, oma paikka ja tehtävä paikkakunnalta tai alueelta. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä paikallisen
Arki haltuun -hankkeen toimintaan. Paikallista hanketta kuvattiin nuorten palvelujen puuttuvaksi palaseksi ja
oman toiminnan täydentäjäksi. Pääosa vastaajista koki hankkeen onnistuneen syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten tavoittamisessa, nuorten arjenhallinnan tukemisessa, paikallisen yhteistyöverkoston rakentamisessa ja
uudenlaisen toimintatavan tuomisessa nuorten auttamiseen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä hankkeen kanssa
tekemäänsä yhteistyöhön ja hankkeen verkostoitumiseen paikallisesti. Paikallisista palvelurakenteista riippuen
hankkeen toiminnan koettiin täydentäneen eri palveluja, kuten etsivää nuorisotyötä, Vamoksen toimintaa,
oppilaitosten oppilashuoltoa, aikuissosiaalityötä, Ohjaamojen toimintaa tai työpajatoimintaa.
Vastaajat olivat tyytyväisiä hankkeen toiminnan joustavuuteen, kun palveluun pääsemiseksi ei tarvittu virallisia
lähetteitä tai jonotusta ja kaikki nuoret olivat tervetulleita mukaan statuksesta riippumatta. Erityisesti kiiteltiin sitä,
että opiskelijatkin olivat tervetulleita. Hyvänä pidettiin sitä, että toiminta oli kynnyksetöntä ja helppoon
saavutettavuuteen oli kiinnitetty huomiota. Moni vastaaja toikin esiin, että paikallisessa hankkeessa oli tavoitettu
ja saatu liikkeelle vaikeimmassa asemassa ja näkymättömiksi jääneitä nuoria, jotka olivat jääneet kotiin. Moni piti
erityisen tärkeänä juuri kotiin vietävää tukea, koska muilla toimijoilla ei ollut tähän resursseja. Lisäksi vastaajat
pitivät hanketyöntekijöiden työotteesta, joka ei ollut ”virastotyötä”, vaan yhdessä tekemistä.
Vajaa viidesosa kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että Arki haltuun -hankkeessa tehty toiminta oli päällekkäistä
alueen muiden palvelujen kanssa. Vastaajat mainitsivat, että esimerkiksi etsivä nuorisotyö, Vamos tai
ryhmätoimintoja tuottavat järjestöt tekevät samantyyppistä työtä kuin AH-hanke. Moni oli kuitenkin sitä mieltä,
että hankkeen toiminta nimenomaan täydensi näitä toimintoja. Muutama vastaaja toi esiin huolensa siitä, että
vaikka nuorten arkea tukevalle työlle on kova tarve, sitä hoidetaan hankkeilla eikä vakituisella rahoituksella.
Hankkeen päättyessä oli paikoin epäselvää, mikä taho voisi jatkaa hankkeessa aloitettua intensiivistä ja
pitkäjänteistä työskentelyä nuorten kanssa.
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6. Arvioinnin johtopäätökset
Kaikki rahoitetut Arki haltuun -hankkeet onnistuivat rakentamaan paikallisesti toimivia toimintamalleja
syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen
vahvistamiseksi. Nuorille kehitetty toiminta perustui nuoren kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen auttamiseen ja
sisälsi tukea kaikkiin Arki haltuun -tukipaketissa mainittuihin elämän perushallinnan osa-alueisiin eli kotiin, rytmiin,
terveyteen, ihmissuhteisiin, talouteen ja asiointiin (ks. luku 2.3). Nuorten, hanketyöntekijöiden ja
yhteistyökumppaneiden kokemusten perusteella Arki haltuun -hankkeen yksilökohtaisen tuen työmuoto oli
tehokas: työotteella tavoitettiin erityisesti palvelujen ulkopuolelle jääneet nuoret.
Hankkeissa kehitettiin myös matalan kynnyksen ryhmätoimintaa nuorille. Näin saatiin uudentyyppistä toimintaa
niille nuorille, joiden toimintakyky oli vielä liian heikko esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, työpajalle tai
Kelan Nuotti-valmennukseen. Osaa heikossa tilanteessa olevista nuorista voi joutua motivoimaan tällaiseen
toimintaan pitkäänkin, mutta kun nuoret viimein uskaltautuvat toimintaan mukaan, on tällaisille ryhmille selvä
tarve. Matalan kynnyksen ryhmissä huomioitiin myös niiden helppo alueellinen saavutettavuus syrjäseuduilla
asuvien nuorten näkökulmasta.
Hankkeeseen osallistuvien nuorten hyvinvoinnissa tapahtui myönteisiä muutoksia hankkeen aikana. Muutosta
tapahtui sellaisissa asioissa, joihin Arki haltuun -tyylisellä toiminnalla voidaankin olettaa olevan vaikutusta:
tyytyväisyydessä terveydentilaan, kyvyssä voittaa vaikeuksia, päivittäisessä pärjäämisessä, omien vahvuuksien
kehittämisessä, itsetunnossa ja elämässä kokonaisuutena.
Kaikissa Arki haltuun -hankkeissa saatiin vahvistettua ja myös rakennettua uutta yhteistoimintaa nuorten kanssa
toimivien tahojen kesken paikallisesti. Yhteistyötä onnistuttiin luomaan uusien tahojen kanssa ja myös luomaan
uudenlaisia yhteistyömuotoja. Yhtenä tärkeimpänä yhteistyökumppanina olivat toisen asteen oppilaitokset. Niiden
kanssa hankkeet saivat luotua uusia yhteistyömuotoja, joiden avulla tuettiin keskeyttämisvaarassa olevia nuoria
jatkamaan opintoja arjen hallinnan tuen ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.
Toimintamallien juurtuminen osaksi paikallista palvelujärjestelmää sujui vaihtelevasti. Nuorten pitkäjänteiselle ja
kokonaisvaltaiselle arjen hallinnan tuelle todettiin olevan tarvetta myös jatkossa kaikilla hankepaikkakunnilla,
mutta hankkeiden päättyessä oli vielä epäselvää, kuka voisi jatkossa ottaa vastuun toiminnasta. Se, mikä taho olisi
paras vastaamaan Arki haltuun -toiminnasta, on kiinni paikallisesta palvelurakenteesta. Verkostokyselyn
perusteella Ohjaamoa pidettiin hyvänä paikkana Arki haltuun -toiminnan kotipesäksi, mutta myös etsivässä
nuorisotyössä katsottiin olevan sopivaa osaamista Arki haltuun -työhön. Nuorille tärkeintä on, että toimintaan
pääseminen on mahdollisimman kynnyksetöntä.
Matalan kynnyksen ryhmätoimintaa saatiin vakiinnutettua paremmin ja moni hankkeessa aloitettu ryhmä jäi
toimimaan esimerkiksi paikallisen järjestön tai Ohjaamon järjestämänä. Hankkeissa luodut yhteistoimintamallit
esimerkiksi hankkeen ohjaajien ja oppilaitosten tai hyvinvointikeskusten kesken koettiin hyvin tarpeellisiksi, mutta
suurin osa niistä oli kiinni hanketyöntekijöiden työpanoksesta ja yhteydenpidosta. Suuri osa luoduista hyvistä
yhteistyömuodoista ei siis vakiintunut pysyviksi toimintatavoiksi, vaikka hankkeen aikana ne osoitettiin hyvin
tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi nuorten tavoittamisen ja tukemisen kannalta. Hankerahoitteisen toiminnan haasteet
kehitetyn toiminnan juurruttamisen kannalta tulivat ilmeisiksi tässäkin hankkeessa.
Nuorten näkökulmasta hankkeiden toiminnassa oli erityisen tärkeää toimintaan osallistumisen vapaaehtoisuus.
Hankkeista saadut kokemukset kertovat osaltaan siitä, minkälaista palvelua haastavassa tilanteessa olevat nuoret
tarvitsevat. Pakolliset ryhmät, kuntouttava työtoiminta tai muut ammattilaisten suunnittelemat toiminnot eivät ole
nuorille useinkaan mieluinen vaihtoehto, vaan suurin tarve on yksilölliselle rinnalla kulkevalle pitkäkestoiselle
tuelle.
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Työskentelyn tilastointi - Arki haltuun -työntekijä täyttää
Jokaisesta asiakkaasta kirjataan tapaamisten päättyessä.

1. Paikkakunta
Tampere
Turku
Lieksa
Pori
Varkaus
Oulu

2. Ikä
Alle 20
Alle 25
Alle 30
Ei tietoa

3. Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu
Ei tietoa

4. Webropol täytetty myös aiemmin (ennen toukokuuta)
Kyllä

5. Mistä asiakas ohjautui?
Ohjaamo
Etsivä
Sosiaalitoimisto
Nuorisotyö
TE-toimisto
Pajat / kuntouttava työtoiminta
Oppilaitos
Joku muu

7. Status
Töissä
Opiskelija
Työtön
Toimeton (tarkenna tarvittaessa)
Kuty, työkokeilu tms.
Sairausloma yli 3 kk tai kuntoutustuki (tarkenna tarvittaessa)
Eläke
Perhevapaa
Armeija tai siviilipalvelus
Muu syy, mikä?
Ei tietoa

8. Tapaamisten tyyppi
Konsultaatio toiselle työntekijälle tai asiakkaan verkostolle (myös puhelin tai sähköposti)
Yksilötapaamiset 1-5 krt
Yksilötapaamiset yli 5 krt
Yhteistapaaminen toisen työntekijän kanssa

9. Asiakkuuden kesto
Alle kuukausi
1-3 kk
3-6 kk
6-12 kk
yli 12 kk

10. Tapaamisten aihe
Arjen sujuvuus
Asuminen
Raha-asiat
Opiskelu
Työelämä
Vapaa-aika
Ihmissuhteet, vuorovaikutus
Identiteetti, esim. seksuaalisuus
Mielen hyvinvointi, esim. mieliala, jännittäminen
Muu hyvinvointi, esim. nukkuminen, syöminen
Päihteet, riippuvuudet
Muu, mikä?

11. Mikä oli asiakkaan jatkopolku tapaamisten jälkeen?
Työ tai koulu
Kuntoutustyyppinen päivätoiminta (esim. pajat, Vamos, kuty)
Yksilövalmennus (esim. etsivät, Nuotti, tukihenkilö)
Mielenterveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Ei jatkoa, ongelma ratkesi
Keskeytyi
Muu

13. Mikä / mitkä interventiot vaikuttivat tapaamisissa siihen, että asiakas sai apua?

14. Oliko asiakkaalla jokin tarve, johon ei pystytty vastaamaan, miksi?

15. Muita havaintoja, ilmiöitä ja syy-seuraussuhteita

16. Asiakkuus päättyi, koska hanke päättyi, olisi ollut tarve jatkaa.
Kyllä

3.3.2020

Webropolilla luotu kysely

Työskentelyn arviointi ja palaute
Keräämme tällä kyselyllä kokemuksia Arki haltuun -hankkeen
toiminnasta. Tietoa käytetään toiminnan arvioimiseksi ja
kehittämiseksi. Vastaukset annetaan nimettöminä eli vastaajia ei
pystytä tunnistamaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
tutkijat analysoivat vastaukset. Vastauksesi on tärkeä, jotta
nuorten palveluja voidaan kehittää.
1. Mitä tapaamisilla käsiteltiin? Voit valita useamman. Tarkenna tarvittaessa.
Arjen sujuvuus
Asuminen
Raha-asiat
Opiskelu
Työelämä
Vapaa-aika
Ihmissuhteet, vuorovaikutus
Identiteetti, esim. seksuaalisuus
Mielen hyvinvointi, esim. mieliala, jännittäminen
Muu hyvinvointi, esim. nukkuminen, syöminen
Päihteet, riippuvuudet
Muu, mikä?

2. Minkä verran tapaamisista on ollut sinulle hyötyä? *
Ei ollenkaan
Vähän
Jonkin verran
Paljon
Erittäin paljon
3. Kuinka monta tapaamista oli? *
Valitse
4. Suosittelisitko tällaisia tapaamisia muille? *
Kyllä
Ei
Ehkä
5. Sana on vapaa. Anna halutessasi palautetta / ideoita tapaamisiin liittyen.

file://helfs01.thl.fi/documents/NUTA/AH_webropolit/Nuorten palaute_Webropol.html
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6. Jos tapaamisista oli sinulle hyötyä, kerro miksi? Mistä hyödyit eniten?

7. Millaista tukea nuorten on vaikea saada paikkakunnallasi?

8. Paikkakunta
Lieksa
Oulu
Pori
Tampere
Turku
Varkaus
Lähetä
× #Maintenance_Warning_Header#
Varmista, että lähetät vastauksesi ennen päivityksen alkua!
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3X10D -itsearviointi

1. Kun ajattelet nykyhetkeä, niin kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin (0 = erittäin tyytymätön, 10 =
erittäin tyytyväinen)











Terveydentilaasi
Kykyysi voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
Asumisoloihisi
Päivittäiseen pärjäämiseesi (esim. opiskelu, työpaja, työ)
Perheeseesi
Luotettavien ystävien määrään
Taloudelliseen tilanteeseesi
Omien vahvuuksiesi kehittämiseen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)
Itsetuntoosi
Elämääsi kokonaisuutena

2. Kuinka vahvasti arvioit hakeutuvasi työelämään tai opiskelemaan (0 = en hakeudu, 10 = hakeudun
varmasti)
3. Kuinka luottavainen olo sinulla on tulevaisuuden suhteen (0 = epävarma, sekava, 10 = hyvin
luottavainen)

4. Lisäksi taustatietoja
1.
2.
3.

Sukupuoli
Ikä
Mitä teit ennen Arki haltuun -toimintaan tuloa
 olin työtön työnhakija
 olin toimeton, ”hengailin”
 hain tai etsin opiskelupaikkaa
 opinnot keskeytyivät
 olin sairauslomalla
 olin kuntoutuksessa
 olen työkyvyttömyyseläkkeellä
 muu

Arki haltuun -hankkeiden verkostokysely 2019
1. Millä paikkakunnalla/ paikkakunnilla työskentelette? *

2. Mikä on ammattinimikkeenne? *

3. Missä organisaatiossa työskentelette (esim. Oulu, mielenterveystoimisto)? *

4. Minkälainen on nuorten palvelujen tilanne paikkakunnallanne? Onko nuoria, jotka ovat
vaarassa jäädä ilman palveluja? Onko nuoria, joiden kohdalla palvelut toimivat hyvin?

Arki haltuun -hankkeiden tavoitteena oli muun muassa:
- Tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat tai syrjäytyneet, eniten apua tarvitsevat nuoret
- Auttaa nuoria elämän perushallinnan kuntoon saattamisessa (matalan kynnyksen arjen tuki ja
sosiaalisen kuntoutuksen/psykososiaalisen tuen palvelut)
- Rakentaa paikallista yhteistyötä ja verkostotyötä nuorten auttamiseksi

5. Miten alueenne Arki haltuun -hanke on mielestänne onnistunut saavuttamaan tavoitteensa
asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa "Ei saavuttanut ollenkaan" ja 5 tarkoittaa "Saavuttanut
erinomaisesti", 0= "En osaa sanoa"
0
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
tavoittaminen.
Nuorten arjenhallinnan tukeminen.
Paikallisen yhteistyöverkoston
rakentaminen.

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Hanke toimii uudella lailla vaikeasti
tavoitettavien nuorten auttamiseksi.

6. Kommentteja alueenne AH-hankkeen toiminnasta (esim. Millaista uutta toimintaa hanke on
tuonut paikkakunnalle? Millaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria hanke on pystynyt auttamaan
tai ei ole pystynyt auttamaan?)

7. Kuinka paljon yhteistyötä olette tehneet paikallisen Arki haltuun -hankkeen kanssa?
0

En ollenkaan

Erittäin paljon
Yhteistyön määrä

8. Minkälaista yhteistyötä olette tehneet alueenne Arki haltuun -hankkeen kanssa (esim. nuorten
ohjaus palveluihinne, yhteiset palaverit, matalan kynnyksen vastaanotto oppilaitoksessa,
tiedonvälitys tms.)?

9. Arvioikaa yhteistyötänne alueenne AH-hankkeen kanssa.

Täysin
samaa
mieltä
Yhteistyömme AH-hankkeen kanssa on
ollut sujuvaa.
Yhteistyötämme AH-hankkeen kanssa
on vaikeuttanut epätietoisuus hankkeen

Ei
Jokseenkin samaa
Täysin
En
samaa
eikä eri Jokseenkin
eri
osaa
mieltä
mieltä
eri mieltä
mieltä sanoa

Täysin
samaa
mieltä

Ei
Jokseenkin samaa
Täysin
En
samaa
eikä eri Jokseenkin
eri
osaa
mieltä
mieltä
eri mieltä
mieltä sanoa

tehtävistä.
Yhteistyötämme on vaikeuttanut oman
organisaatiomme ja AH-hankkeen
työntekijöiden epäselvä roolijako.
AH-hanke on hoitanut oman osuutensa
yhteistyössä hyvin.
AH-hanke tekee päällekkäistä työtä
alueen muiden palvelujen kanssa.
Halutessanne voitte tarkentaa
vastaustanne.

10. Kommentteja yhteistyöstä AH-hankkeen kanssa

11. Arki haltuun -hankkeet päättyvät vuoden 2019 lopussa. Mitä mieltä olette seuraavasta
väitteestä? "Arki haltuun -hankkeen kehittämälle toiminnalle olisi tarvetta myös jatkossa."
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa

12. Jos katsotte, että AH-hankkeen kehittämälle toiminnalle olisi tarvetta myös jatkossa, minkä
organisaation tulisi mielestänne ottaa vastuu tämän kaltaisen toiminnan järjestämisestä tai mihin
toimijaan toiminnan olisi ensisijaisesti kiinnityttävä?
Oppilaitos

Kunnan sosiaalitoimi
Kunnan työllisyyspalvelut
Kunnan mielenterveyspalvelut
Kunnan päihdepalvelut
Perusterveydenhuolto
Etsivä nuorisotyö
Nuorten työpaja
Kunnan muu nuorisotyö
Ohjaamo
TE-palvelut
Paikallinen järjestö
Joku muu, mikä?
En osaa sanoa
En näe toiminnan jatkolle tarvetta

13. Kommentteja Arki haltuun -hankkeen kehittämän toiminnan jatkosta

14. Mitkä ovat nähdäksenne Arki haltuun -hankkeen tuottamat suurimmat hyödyt alueellanne?

Kiitos vastauksistanne!

Arki haltuun -hankkeiden hanketoimijoiden haastattelut marras-joulukuu 2019
1. Nuorten tavoittaminen, käytännön toimintamallit, nuorten ohjaus/jatko
- nuorten ja palvelujen tilanne omalla paikkakunnalla yleisesti
- miten nuoret tavoitettiin (mitä työmuotoja ja yhteistyötahoja, mikä yleisin/toimivin, tuliko
hankkeen myötä jotain uutta työmuotoa tavoittamiseen)
- työmuodot nuorten auttamiseksi (mitkä toimivimmat ja miksi näin, mitkä yleisimmät)
- pystyttiinkö nuorten perheitä/lähipiiriä tukemaan/auttamaan
- missä ongelmissa nuoria tuettiin eniten
- nuorten jatko (mihin jatkoivat, mihin ohjautuivat)
- keitä ei pystytty auttamaan, miksi?
2. Toimintamallin kehittäminen, osaksi pysyvää toimintaa
- miten ja missä vaiheessa hanketta toimintamalli kehitettiin (oliko valmiina, kehittyikö hankkeen
kuluessa)
- mikä oli ydintoimintaa, missä tämän kaltaisen nuorten palvelun tulisi olla, kenen vastuulla?
- AH-hankkeiden lisäarvo, miten suhteutuu muihin vastaaviin hankkeisiin ja palveluihin (esim.
Vamos, kuntien palvelut), onko ollut päällekkäisyyksiä muiden toimintojen kanssa?
- Miten hanke jalkautui? Oliko mahdollista kehittää savutettavuutta myös syrjäalueiden nuorten
näkökulmasta? Kehitettiinkö/otettiinko käyttöön AH-hankkeessa tähän uusia toimintamalleja?
-

yhteistyökumppanit ja yhteistyön toimivuus
monialaisuus, psyksosiaalisten ja arjenhallintaa tukevien matalan kynnyksen palvelujen paikka
ja riittävyys?
missä tämän kaltaisen nuorten palvelun tulisi olla, kenen vastuulla?
miten juurruttamista paikkakunnalle pysyväksi toiminnaksi on yritetty?

3. Yleisarvio: tavoitteiden toteutuminen yleisesti, toiminnan onnistuminen ja kehittäminen
- hankkeiden julkilausuttujen tavoitteiden toteutuminen
- mitä jäi vielä tekemättä, oliko jotain turhaa?
- miten toimintaa ja toimintamallia voisi kehittää edelleen?
- suurimmat hankaluudet hankkeen aikana
- suurimmat onnistumiset hankkeen aikana

NUORTEN MATALAN KYNNYKSEN PALVELUOHJAUSMALLI

YKSILÖLLINEN PALVELUOHJAUS PROSESSI
(Reitoa (2006) ja Valppu-Vanhaista (2002) mukaillen)
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KOORDINOINTI, SEURANTA JA ARVIOINTI
Elina Koivistoinen 2019 OHO! -hanke

SATAKUNNAN YHTEISÖKESKUS
/ ME-TALO PORI
ARKI HALTUUN -HANKKEESSA
KEHITETTYJEN TOIMINTOJEN
MALLINNUS

Milja Karjalainen
Sanna Paala
Satakunnan yhteisökeskus Arki haltuun -hanke
Antti Pelto-Huikko
Ajatustalo Oy

8.5.2019

Satakunnan yhteisökeskus / Me-talo Pori
Arki haltuun -hankkeessa kehitettyjen toimintojen mallinnus
ASKELEE
T
Löydetään ja tunnistetaan nuoret, joilla on tarve arjen hallinnan kehittämiseen

Motivoidaan nuori tapaamaan Arki Haltuun -ohjaajaa,
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet

Nuori valitsee yhden tai useamman sisällön, jota lähdetään kehittämään

Nuoren taitojen kehittymistä seurataan ja hänen omia kokemuksiaan kuullaan

Nuoren kanssa jatketaan yhteistyötä niin kauan kuin hän itse haluaa

Nuoren arjen hallinta ja elämän laatu paranevat
Koulutus- ja työelämävalmiudet lisääntyvät

Yhteistyön päättyessä huolehditaan, että nuorella on jokin paikka, mihin hän on
kiinnittynyt (harrastus, vertaisryhmä, työkokeilu- tai opiskelupaikka tms.). Lisäksi
varmistetaan,että nuori tietää, että hän voi palata takaisin, mikäli tuen tarpeita ilmenee.

Arki haltuun -valmennustoiminnan sisältöjä

Koti ja
asuminen

Ihmissuhteet

Arkiset asiat eivät oikein
suju, enkä tiedä, mitä
pitäisi tehdä

Turvallinen
aikuinen

Asiointi

Työ

Tuki

Harrastus

Talous

Hyvinvointi
Päätöksenteko

Seuraavissa osioissa on avattu
edellä esitettyjä Arki haltuun
-valmennustoiminnan sisältöjä
yksityiskohtaisemmin.

Arki haltuun
-hanke
2018-2019

KOTI JA ASUMINEN;
esim. kodinhoito, ruoka, asunnon hankkiminen

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Tukea siivoukseen perusteellisesta urakkasiivouksesta viikkorytmin luomiseen. Lisäksi
kotiin vietävänä tuen muotona on harjoiteltu ruuanlaittoa, tiskausta ja pyykkäystä nuoren
kanssa. Asunnon hankintaan ja itsenäiseen vastuunkantoon liittyen on nuoren kanssa
kartoitettu hänelle
sopivia vuokra-asuntoja
sekä
selvitetty
vuokranmaksuun
Motivoidaan
nuori tapaamaan
Arki
Haltuunasumistukeen,
-ohjaajaa,
sekäjoka
vuokralaisen
velvollisuuksiin
ja oikeuksiin
liittyviä asioita.
keskustellen
kartoittaa avun
ja tuen tarpeet
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Jalkautumalla nuoren kotiin sekä sopimalla joko kertaluontoisesta avusta tai viikoittaisista
tapaamisista nuoren toiveiden ja tarpeen mukaisesti. Asiointia Ohjaamossa KELA:n ja
asumisneuvojan luona yhdessä nuoren kanssa. Asuntoihin tutustumista nuoren kanssa
sekä käytännön tukea muuttoasioiden järjestämisessä ja itse muutossa.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Itsenäisesti asuvan nuoren kotiin jalkautuminen toimii hyvin, jos se on nuorelle mieluisa
vaihtoehto. Samalla ymmärrys nuoren elämän kokonaistilanteesta kasvaa ja häntä voidaan
tukea myös muilla elämän osa-alueilla. Vanhempien luona asuvien nuorten tukeminen
asumiseen liittyvissä asioissa toimii huonommin.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Kannustusta ja käytännön apua ryhtymiseen. Moni nuori sanoitti toimeen tarttumisen
vaikeimmaksi haasteeksi. Siksi kädestä pitäen tarjottu tuki oli hyödyllistä.

TALOUS;
esim. oman talouden hallinta ja suunnittelu, velkaneuvonta

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Toteutettu sekä ryhmämuotoista että yksilöllistä taloudenseurannan mallia. Neuvottu ja
autettu yksilöllisesti mm. asumistukeen, opintotukeen tai toimeentulotukeen liittyvissä
asioissa. Laskettu yhdessä nuoren kanssa esim. itsenäisen asumisen sekä muiden
menojen (vakuutus, sähkö, vesi, netti, ruoka) kokonaissummaa. Tiedotettu nuoria sekä
Motivoidaan
nuori tapaamaan
Haltuunkeittiö
-ohjaajaa,
vierailtu heidän kanssaan
elintarvikejaoissa
sekäArki
Yhteinen
-toiminnan ruokailuissa.
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Yksilötyössä kirjattu nuoren tuloja ja menoja ruutupaperille, käytetty KELAn laskureita
tukiasteen laskemiseksi, asioitu nuoren kanssa sekä KELAn verkkopalvelussa että
toimipisteellä (Ohjaamo), konsultoitu/ohjattu yhteistyökumppania nuoren velkaneuvontaan
liittyen.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Yksilöllinen ja käytännöllinen asiointiapu on toiminut hyvin. Ryhmämuotoinen ja
yleisluontoisempi ohjaus ei ole toiminut, sillä tällöin keskittyminen yksittäisen nuoren
taloustilanteeseen ei onnistu.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Käytännön apua tukiasioiden hoitamisessa, tukea ja turvaa kuukausittaisen
taloustilanteensa hallintaan. Lisäksi käytännön vinkkejä edullisten tai maksuttomien
ruokailujen hyödyntämisestä.

IHMISSUHTEET;
omat rajat ja niiden löytäminen, sosiaaliset tilanteet, yhteisöllisyys,
kohtaaminen

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Nuorille on tarjottu sekä yksilö- että ryhmämuotoisena SomeBody-menetelmään
perustuvaa sosiaalis-mentaalis-fyysistä ohjausta, joka tähtää mm. omien tunteiden ja
reaktioiden keholliseen tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi nuorille on tarjottu
pienryhmätoimintana ART-aggressionhallintavalmennusta.
Mitennuori
ne käytännössä
organisoitiin?
Motivoidaan
tapaamaan Arki
Haltuun -ohjaajaa,
SomeBody-toimintoja
on ohjannutkartoittaa
hankkeenavun
työntekijä,
on vahva osaaminen
joka keskustellen
ja tuenjolla
tarpeet
myönteisestä ja kannustavasta vuorovaikutusohjauksesta sekä kuntouttavasta toiminnasta.
8 kerran ART-valmennus hankittiin ostopalveluna. Yhteisöllisyyttä sekä uusien tilanteiden
ja ihmisten kohtaamista on harjoitettu ohjatulla ryhmätoiminnalla sekä saattamalla nuoria
olemassa olevien yhteisöjen pariin.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Yksilötyössä on korostunut luottamussuhteen rakentaminen nuoren kanssa. Heikosti
voivien nuorten kohdalla myös ajan antaminen ja pitkäjänteinen eteneminen ovat tärkeitä,
jotta tulokset olisivat kestäviä. Toimivinta on ollut vahvan perustan rakentaminen
yksilöohjauksessa sekä sen jälkeen tuetusti tehty saattaminen yhteisöllisen toiminnan
pariin.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Käytännön oppeja mielen rauhoittamiseen (esim. syvähengittäminen, laskeminen).
Vahvistusta omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä tukea uusiin tilanteisiin tai
yhteisöihin tutustumisessa.

ASIOINTI;
tutustuminen eri viranomaistahojen palveluihin,
etuuksiin ja rooliin, kaupalliset palvelut ja viisas kuluttajuus

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Asiointiin ja palveluihin on tutustuttu nuoren kanssa yksilöllisesti hänen tarpeidensa
mukaisesti. Yleisimmin nuoren kanssa on asioitu Ohjaamossa, mutta nuoren tukena on
oltu myös mm. opintoihin tai hoitosuunnitelmaan liittyvissä verkostotapaamisissa. Viisasta
kuluttamista on harjoiteltu mm. kokkikurssien yhteydessä, kun nuorten kanssa on käyty
yhdessä
kaupassa,
vertailtu
hintoja
ja tuotteita
keskenään.
Motivoidaan
nuori
tapaamaan
Arki
Haltuun -ohjaajaa,
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Tuen tarpeessa olevat 2. asteen opiskelijat ovat ohjautuneet pääasiassa oppilaitoksen
kautta. Tällöin opintoihin liittyvä tuki on suunniteltu yhdessä nuoren sekä oppilaitoksen
edustajan (usein kuraattori, erityisopettaja tai oppilaanohjaaja) kanssa. Työntekijät ovat
osallistuneet nuoren tukena mm. tehtävien tekemiseen oppipajalla, alan vaihtoon tai
työharjoitteluun liittyviin tapaamisiin. Kuluttajuutta on harjoiteltu tekemällä ostoksia yhdessä
nuoren kanssa joko hänen omaan talouteensa (nuoren omilla varoilla) tai hankkimalla
raaka-aineita yhteiselle kokkikurssille (hankkeen varoilla).
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Verkostotapaamiset ovat olleet toimivia siksi, että kokonaiskuva selkiintyy niin nuorelle kuin
muillekin tapaamiseen osallistuville. Yhteistyötahojen työmuotojen yhteensovittaminen ei
välttämättä aina onnistu. Arki haltuun -toiminta on vapaaehtoista ja ei-velvoittavaa, joten
viranomais- ja hoitopäätökset ovat aina muiden toimijoiden päätettävissä.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Nuoret ovat olleet mielissään siitä, että heidän kanssaan verkostotapaamiseen osallistuu
”toiset korvat”. Arki haltuun-ohjaaja on turvallinen aikuinen, jolta nuori voi tapaamisen
jälkeen tarkentaa, mitä tapaamisen aikana puhutut asiat käytännössä tarkoittavat.

TYÖ;
työsuhteen ja työnhaun perusasiat

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Ryhmämuotoista valmennusta työnhaun perusteista, yksilöohjausta mm. työhakemuksen
tai cv:n laatimiseksi sekä työhaastattelutilanteiden harjoittelua. Ohjausta ammatillisen
kuntoutusselvityksen pariin sekä oppisopimuskäytäntöjen ja -paikkojen selvittämistä
yhdessä nuoren kanssa. Lisäksi konkreettista työskentelyä nuoren kanssa mm. harjoittelutai työkokeilupaikkojen etsimiseksi, työpaikoille tutustumista, työkäytäntöjen ja
Motivoidaan
nuori tapaamaan
Arki Haltuunnuorelle.
-ohjaajaa,
sopimusteknisten
asioiden selvittämistä
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Nuoren toiveiden ja vahvuuksien selvittämistä. Yhteydenottoja nuorelle sopiviin
työkokeilupaikkoihin sekä asiointia Ohjaamon te-palveluissa työllisyyteen liittyvien asioiden
selvittämiseksi. Työpaikkavierailuja sekä tukea harjoitteluun nuoren kaipaamalla tavalla
(esim. vierailut työpaikalla tai tapaamiset työpäivän jälkeen). Jatko ja uudelleenkoulutussekä työpaikkojen selvittämistä.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Arki haltuun -työyhteisöjen omien verkostojen hyödyntäminen työharjoittelu- ja kokeilupaikkojen löytämiseksi on toiminut hyvin. Lisäksi tiivis yhteistyö me-talon
työllisyyskoordinaattorin sekä Ohjaamon te-virkailijoiden kanssa on ollut toimivaa. Tietoa
avoinna olevista työmahdollisuuksista on ollut hyvin tarjolla. Sen sijaan heikossa asemassa
olevien nuorten itsenäinen vastuunotto työharjoittelu- tai kokeilupaikkojen etsimisessä sekä
työpaikan säilyttämisessä on ollut haastavaa. Tällaisille nuorille työllistyminen ei tässä
kuntoutuksen tai elämänvaiheessa ole paras vaihtoehto.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Nuoret ovat kokeneet saaneensa hyvää palvelua työpaikkojen löytämiseksi. Ammattilaisten
arvion mukaan työllistymismahdollisuuksia on tarjottu nuorille jopa liian valmiina, jolloin
nuorten käsitykset työnhaun helppoudesta sekä työn vaatimuksista saattaa hämärtyä.

HARRASTUS, KOULUTUS ja OMA POLKU;
TYÖ; työsuhteen
ja työnhaun
tavoitteena
löytää oma,
mielekäs perusasiat
tekeminen ja
tulevaisuuden näkymä

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Arki haltuun -toiminnan puitteissa nuorille on tarjottu mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia,
kuten kokkausta, joogaa, sählyä ja kuntosalia. Lisäksi nuoria on ohjattu jo olemassa oleviin
harrasteryhmiin, kun Kulttuuripaja Lumon toimintoihin, Sininauhan digiverstaalle, kirjaston
lukupiiriin tai kamppailulajien pariin. Säännöllisesti toistuviin valmennuksiin kuuluu myös
harrastekurssi, jonka aikana nuorten kanssa on tutustuttu heitä kiinnostaviin vapaa-ajan
Motivoidaan nuori tapaamaan
Arki Haltuun
-ohjaajaa,
toimintoihin sekä harrastuspaikkoihin.
Myös taloudellista
tukea harrastuksiin
tai opinnollisiin
joka keskustellen
kartoittaa
avun javähävaraisille
tuen tarpeet nuorille.
kurssikokonaisuuksiin
on tarjottu
muutamille
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Nuorten romanipoikien ryhmälle varattiin oma sählyvuoro Urheilutalolta.
Kamppailukeskuksen kanssa sovittiin muutamista ilmaisista harrastepaikoista
kevätkaudelle. Porin kaupunki tarjoaa 6 viikon ajan maksutonta kuntosalimahdollisuutta.
Viikoittainen kokkausryhmä käynnistettiin nuorten toiveesta yhteisötalo Otavan keittiössä.
AH-ohjaajan vetämä jooga-ryhmä kokoontuu viikoittain yhteisötalo Otavassa. Yhteisiä
vierailuja mm. Annikselle ja työpajalle sekä retkiä mm. Yyteriin, Kirjuriin ja Diapuiston
kodalle.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Yksilöohjauksessa olevia nuoria on vaikea saada ryhmämuotoiseen harrastetoimintaan.
Omat toiveet esim. liikuntaharrastuksesta ovat olleet ”teoreettisia”, voimavarat tai
motivaatio ei ole riittänyt käytännön toteutukseen. Säännöllinen mahdollisuus
mielekkääseen tekemiseen on tärkeää, nuoret rohkaistuvat tulemaan mukaan toimintaan
hyvin hitaasti.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Ilmaisen mahdollisuuden harrastaa tai kokeilla uutta harrastusta, varmuutta omiin kykyihin
ja taitoihin, sosiaalista vahvistumista.

HYVINVOINTI;
liikunnan ja ravinnon merkitys, päihteet,
mielenterveyden vahvistaminen, vuorokausirytmi

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Hyvinvointia on käsitelty yleisesti muiden toimintojen, kuten harrastusten, ihmissuhteiden,
ruuanlaittotaitojen tai asumisen yhteydessä keskustellen. Joidenkin nuorten kanssa on
tehty sopimusta käytännön toimista vuorokausi- ja viikkorytmin korjaamiseksi. Päihteiden
käytön seurauksista on keskusteltu nuorten kanssa sekä asioitu heidän kanssaan mm.
poliisilaitoksella ja oppilaitoksessa päihdeongelmasta johtuvien pulmien vuoksi.
Motivoidaan nuori tapaamaan Arki Haltuun -ohjaajaa,
jokaMiten
keskustellen
kartoittaa organisoitiin?
avun ja tuen tarpeet
ne käytännössä
Arki haltuun -työntekijä voi esim. sopia soittavansa herätyspuhelun nuorelle aamuisin.
Nuorille myös viestitellään ja muistutetaan kouluajoista ynnä muista tapaamisista.
”Valmistelu” ja muistuttaminen tulevaan tapaamiseen liittyen on erittäin yleistä. On käyty
yhdessä nuoren kanssa lenkillä säännöllisesti, sovittu yhdessä peliajoista sekä elämän
muusta sisällöstä. Nuoria on haettu ja kuljetettu tärkeisiin tapaamisiin, heitä on kutsuttu
tapaamisiin kahvilaan tai muihin julkisiin tiloihin, heille on tarjottu terveellistä ruokaa ja
opastettu itsenäisessä ruuan valmistuksessa.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Säännöllisesti toteutuvat yksilötapaamiset joko nuoren kotona tai muussa ympäristössä
ovat toteutuneet hyvin. Kun luottamussuhde omaan työntekijään on syntynyt, nuoret
sitoutuvat tapaamisiin mielellään. ”Sopimukset” nukkumaanmenosta tai koulunkäynnistä
eivät kuitenkaan ole toteutuneet suunnitellusti. Heikosti voivien nuorten on vaikea ottaa
vastuuta omasta arjestaan.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Nuoret kokivat saaneensa turvallisen aikuisen, joka on kiinnostunut nuoren arjesta ja
jaksaa muistuttaa ja kannustaa nuorta koulunkännissä, liikunnassa sekä terveellisissä
elämäntavoissa.

PÄÄTÖKSENTEKO;
miten ja missä nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Arki haltuun -toimintakauden aikana järjestettiin sekä eduskunta- että EU-vaalit.
Osa nuorista osoittivat poliittista kiinnostuneisuutta. Nuorten kanssaan keskusteltiin mm.
vaaleista ja vaikuttamisesta sekä kannustaa heitä äänestämään.
Lisäksi nuorilta kysyttiin palautetta Arki haltuun -toiminnasta (mm. toimintojen
aloituskellonajat) sekä pyydettiin heitä täyttämään Mun elämä -kyselyä toiminnan
Motivoidaan nuori tapaamaan
Arki Haltuun -ohjaajaa,
kehittämiseksi.
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Nuorten kanssa keskusteltiin poliittisista asioista, moraalipulmista ja syy-seuraus suhteista
kahdenkeskisesti.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Nuoria kiinnosti eniten suora vaikuttaminen heitä kiinteästi koskeviin asioihin, kuten mihin
kellonaikaan ryhmä aloittaa, millaista ruokaa valmistetaan tai minkä pituisia taukoja
pidetään. Laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnosti vain harvoja. Heidänkin
voimavaransa olivat vaikuttamistyön vaativuuteen nähden melko vähäiset.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Tunne kuulluksi tulemisesta ja oman mielipiteen esittäminen voimaannutti nuorta. Toisaalta
neuvottelujen ja kompromissien tekeminen sekä vastavuoroisuus tuntui heistä vaikealta.

MUU YKSILÖLLINEN OPASTAMINEN JA TUKI;
PÄÄTÖKSENTEKO;
esim. joukkoliikenteen käyttäminen, erityisnuorten
miten ja missä nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa
mahdollisuus tukipalveluihin, vertaistuki

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Nepsy-nuoria varten hankkeessa oli mahdollista hyödyntää nepsy-valmentajan neuvoja
sekä ajanvarauksetonta vastaanottoa. Vertaistukea tai varovaisia ystävyyssuhteita
edesautettiin saattamalla samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria yhteen.
Hankkeen myötävaikutuksena käynnistyi myös digipelaajille suunnattu CTRLvertaiskeskusteluryhmä sekä kokemustoimijakoulutuksia. Joitain nuoria myös autettiin
Motivoidaan
nuori oppimisvaikeuksiin
tapaamaan Arki Haltuun
hakemaan diagnoosia
sekä tukea
(esim.-ohjaajaa,
pidennetty aika kokeen
joka keskustellen
kartoittaa hahmotusongelmista
avun ja tuen tarpeet kärsiville nuorille).
suorittamiseksi tai lähipalvelujen
kartoittaminen
Miten ne käytännössä organisoitiin?
Tukiranka ry:n puolesta järjestyi Nepsy-valmentajan vastaanotto perjantaisin klo 10-12.
Koulutettujen vertaisohjaajien (SosPed) vetämät CTRL-ryhmän tapaamiset järjestyivät
perjantai iltapäivään. Nuoren kanssa otettiin yhteyttä autokouluun teoriakokeen
suoritusajan pidentämiseksi.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Toimivaa oli se, että kaikki hankkeen tarjoamat mahdollisuudet ovat nuorille maksuttomia.
Uusien ryhmien ja toimintojen tiedottaminen oli työlästä ja ryhmät jäivät usein vajaiksi.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Mahdollisuuden tukeen ja kohdennettuun palveluun. Rakentavaa vertaisuutta.

TURVALLINEN AIKUINEN;
vapaaehtoinen tukihenkilö, jonka kanssa arjen taitoja voi harjoitella
tuetusti ja omaan tahtiin

Mitä sisältöjä toteutettiin?
Arki haltuun hankkeen aikana järjestettiin kaksi tukihenkilökoulutusta. Koulutettuja
vapaaehtoisia tukihenkilöitä oli yhteensä kymmenkunta. Toimivia tukisuhteita nuorten
kanssa solmittiin kahdeksan.
Miten ne käytännössä organisoitiin?
FinFamin ja Sininauhan koulutuspaketin pohjalta järjestettiin koulutus, toiseen
koulutukseen rekrytoitiin erityisesti ”tukikavereita” SAMKin opiskelijoiden joukosta.
Koulutuksen jälkeen tukihenkilöt saivat vielä päättää, ryhtyvätkö tukisuhteeseen ja sopivat
parit yhytettiin yhteen. Tukihenkilöille järjestettiin työnohjauksellista ryhmäkeskustelua.
Mikä toimi hyvin / mikä ei toiminut?
Moni asia toimi hyvin. Vapaaehtoiset tukihenkilöt olivat pääsääntöisesti innostuneita ja
sitoutuneita toimintaan. Sopivien tukiparien yhdistäminen ja etenkin miespuolisten
tukihenkilöiden vähäinen määrä aiheuttivat pulmaa.
Mitä nuoret kokivat saavansa?
Luotettavan aikuisen/nuoren, keskustelukumppanin sekä mielekästä tekemistä ja
säännöllisyyttä. tarpeet

MUU YKS
Muita huomioita työskentelystä

Tarvitaan sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä
Yksilötyöskentely on monen nuorten mielestä kiinnostavampaa ja houkuttelevampaa.
Ryhmätoimintoihin aktivoiminen on osoittautunut vaikeaksi ja ryhmien käynnistyminen on
vienyt aikaa. Toisaalta ryhmien säännöllisyys ja pitkäjänteisyys ovat mahdollistaneet sen,
että pitkänkin kypsyttelyajan jälkeen nuori on saattanut lähteä mukaan toimintaan.
Yhteistyökumppanien
aktiivinen
tärkeää
Motivoidaan
nuori tapaamaan
Arkihuomioiminen
Haltuun -ohjaajaa,
Uudesta toiminnasta
ja yhteistyökumppaneiden
aktivoiminen mukaan vie
jokatiedottaminen
keskustellen kartoittaa
avun ja tuen tarpeet
aikaa. Porissa toimiva yhteys on muodostunut kahden yhteistyötahon kanssa (nuorten
vastaanotto sekä Winnova). Pääosa toimintaan mukaan tulevista nuorista ohjautuu näistä
paikoista.
Hanke-perustaisella toiminnalla on negatiivinen maine
Monet yhteistyötahot suhtautuvat varovaisesti hanke -toimintaan, sillä erityisesti
kohderyhmän nuorten kanssa pitkäjänteinen ja turvattu toiminta on tärkeää. Toiminnassa
on tärkeää korostaa kehitettävien mallien ja käytänteiden jatkuvuutta myös hankeajan
jälkeen.
Nuoren oman motivaation löytäminen
Nuoren omalla motivaatiolla on ratkaiseva merkitys toimintojen onnistumisessa. Nuorta on
vaikea motivoida ulkoisesti tai ainakin se on hidasta. Nuorella pitää olla edes pieni oma
motivaatio tuen vastaanottamiseksi. Vain siten hänen kanssaan päästään
työskentelemään.
Ohjaajien monipuolisuus on aito rikkaus
Satakunnan Arki haltuun -mallin vahvuus on viisi erilaista ohjaajaa, joilla on kaikilla oma
erityisosaamisalueensa. Alkutapaamisen yhteydessä voidaan jo kartoittaa, kenen
työntekijän kanssa nuoren henkilökemiat ja tuen tarve parhaiten kohtaa. Toisaalta nuoren
näkökulmasta hänen täytyy ”uskaltaa” tavata uusi ihminen kahdesti. Ensin alkutapaaminen
hankevastaavan kanssa sekä sen jälkeen varsinainen toiminta oman ohjaajan kanssa.

MUU YKS
Muita huomioita työskentelystä

Jalkautuvat palvelut ovat tätä päivää
Jalkautuminen nuorten omiin ympäristöihin ollut hyödyllistä. Viikoittainen ”päivystys”
Winnovassa on tehnyt ensikontaktin luomisesta helppoa. Nuori on voinut tulla kuraattorin
tai opettajan saattelemana pistäytymään juttusille. Myös alkutapaamisten sopiminen
luonteviin tai nuorelle tuttuihin ympäristöihin, kuten nuorten vastaanotolle, kahvilaan tai
Motivoidaan
nuori
tapaamaan
Arki Haltuun -ohjaajaa,
koululle,
on ollut
nuoren näkökulmsta
helppoa.
joka keskustellen kartoittaa avun ja tuen tarpeet
Kolmas sektori edustaa nuorelle neutraalia toimijaa
Toiminnan järjestölähtöisyydestä on ollut hyötyä, kun nuoren kanssa on asioitu yhdessä
julkisten palveluiden piirissä. Toimijakenttä sinänsä on harvalle nuorelle selvä, mutta
tietoisuus siitä, että Arki haltuun -toiminta on vapaaehtoista, maksutonta sekä eivelvoittavaa, on monille huojentava. Arki haltuun -työntekijä on nuorelle neutraali turva
viranomaisasioinnissa. Pystymme neuvomaan ja opastamaan, mutta emme voi ottaa
kantaa tai päättää esimerkiksi opintoihin, hoitosuunnitelmaan tai sosiaalietuuksiin liittyvissä
asioissa.
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