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Sisältö

• Mihin ongelmaan kokeilulla on haettu ratkaisua ja miten kokeilun tavoite on
muotoutunut?

• Miten kokeilua on toteutettu - mitä on tehty ja mikä on toiminut / ohjaamo-toimintatapa?

• Miten kokeilu on ”asemoitunut” kunnan toimintojen kokonaisuuteen - miten kokeilua on
voitu hyödyntää päätöksenteossa?

• Miten matalan kynnyksen piste integroituu maakuntamalliin?
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Alussa oli ongelma…
• Nuorisotakuun kuntakokeilulla lähdettiin hakemaan ratkaisuja siihen,

miten edistetään alle 30 vuotiaiden sijoittumista koulutukseen ja
työmarkkinoille, estetään työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä.
Syrjäytymisen riskin katsotaan kasvavan, jos nuori on suorittanut vain
perusasteen ja on työtön tai on työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella,
jolloin ihmisen mahdollisuudet hallita oma elämäänsä heikkenevät.

– Yhden työttömän nettokustannus julkiselle taloudelle on noin 18 000
euroa vuodessa (Sitran laskelma).
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Kokeilun tavoite
• Nuorisotakuun kuntakokeilun tavoite:

• Tarkoituksena oli edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja
monialaisten toimintatapojen sekä palvelurakenteiden kehittämistä ja
käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa
taloudellisesti ja tuottavasti, kuitenkin lainsäädännössä asetetut
palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen.

• Rovaniemellä Ohjaamo –toimintamallia lähdettiin kehittämään ESR –
rahoituksen avulla. Ohjaamon ydintehtäväksi asetettiin tehostaa
nykyisen palvelujärjestelmän käyttöä niin, että nuori saa sieltä
tarvitsemansa palvelun, oikea-aikaisesti ja nopeasti. Ohjaamo toimii
väylänä palveluihin, eräänlaisena ”käyttöliittymänä”
palvelujärjestelmään.
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Kokeilun tavoite

• Kokeilulle ei asetettu tarkkaa määrällistä asiakastavoitetta; kuinka paljon
esim. nuorisotyöttömyyden tai syrjäytymisen riskien on madalluttava.

• Kokeilun ulkoinen rahoitus asetti myös määrällisiä tavoitteita, jotka
liittyvät nuorten saavuttamiseen palveluihin ja syrjäytymistä estävien
toimenpiteiden toteuttamiseen.

• Kokeilu aloitettiin selvittämällä yhdessä koulunsa keskeyttäneiden
nuorten asiantuntijaverkoston kanssa tarpeellisia toimenpiteitä ja
yhteistyön tarpeita. TE-toimiston ja kaupungin sosiaalityön kanssa
selvitettiin niiden nuorten, jotka olivat työmarkkinatuen kuntalistalla,
tilanteet.
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Nuorten Ohjaamo – ekosysteemin kasvutarina
Rovaniemellä

• Nuorten ohjaamo – verkoston kehittyminen kohti ekosysteemiä, jossa
syntyy nuorten palveluista vastaavien toimijoiden rajapinnat ylittäviä
yhteisöjä (yhdessä työtä tekeviä tiimejä, vrt. Harmaakorpi Vesa).

• Nuorten ohjaamo – verkostoa ekosysteeminä kehitetään pohjautuen
yhteiseen asiakastarpeen määrittelyyn ja tulkintaan, Big Data.

• Nuorten ohjaamo-verkosto ylläpitää toimijoiden keskinäistä
vuorovaikutusta ja huolehtii kyvystään rakentaa ratkaisuja nuorten
tarpeisiin.
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Mikä on toiminut?

• Ohjaamomainen työote = yhteistyömuoto, jossa korostuu
moniammatillisuus ja yhdessä tekeminen (communities of practice,
käytäntöyhteisö, Harmaakorpi Vesa 2016). Verkostoituneen työotteen ja
yhteistyön avulla voidaan entistä paremmin ottaa huomioon nuoren
kokonaisvaltainen elämäntilanne ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja
yhdessä.

• Prosessiajattelusta on siirrytty toimintatapaan, jossa verkoston palvelut
tuodaan mukaan nuoren tilanteeseen.
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Miten saatu päätöksenteossa hyödynnettyä?

• Ohjaamo-verkosto on koordinoinut hajautettua
(operatiivista)päätöksentekoa niin, että eri toimijoiden tietoa ja
osaamista on voitu tehokkaammin hyödyntää nuorten
yksilökohtaisissa ratkaisuissa. ”Liikkeelle lähdetään nuoren
vahvuuksista.”

• Ohjaamo-verkosto on edistänyt systeemitason koordinaatiota eli on
määritelty yhteisiä merkityksellisiä tavoitteita/visioita sekä ohjaamo-
toiminnan pelisääntöjä – mitä ohjaamo matalan kynnyksen
palvelupisteenä ja verkostona tekee, yhteisölliset ratkaisut.
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Miten saatu päätöksenteossa hyödynnettyä?

• Kunnan valtuusto- ja hallitustason päätöksentekoon yhteys on kokeiluun
lähtemisen jälkeen jäänyt heikohkoksi, vaikka päätöksentekijöitä on
kokeilun tuloksista informoitu.

• Sen sijaan ohjaamo on yhdistänyt nuorten osallisuuden
nuorisovaltuuston ja –hallituksen kautta strategiseen päätöksentekoon.
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Jatkotoimenpiteet?

• Ohjaamo-verkosto on mielletty kehittämisalustaksi, joka varmistaa kyvyn uudistua ja
uudistaa toimintaa. Se on kanava ottaa mukaan kehittämistoimintaan kunnan
ulkopuolisia toimijoita ja siten ratkoa ilkeitä ongelmia, joissa on vahva
keskinäisriippuvuus.

– Ohjaamo-verkosto on kehittymässä ekosysteemiksi, jossa voidaan luoda
ratkaisuryhmiä tarpeen mukaan sekä torjua muutosvoimien haittapuolia, kuten
nuorten syrjäytymistä.

– Ohjaamo-toimintamallia ja ekosysteemiajattelua voidaan hyödyntää työvoima- ja
yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa.

– Ohjaamo kunnan ja maakunnan yhteistyön toteuttajana
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Nuorten yleisimmät
asiointisyyt Ohjaamolla:

Talous

Työ

Opiskelu
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• Asiakkaista noin 60 prosentilla käynti kestää alle tunnin
• 20 prosentilla asiakaskäynti kestää alle 15 minuuttia (one

stop)
• Asiakaskäynnin tarkoituksena noin 40 prosentissa on

keskustelu
• Noin 20 prosenttia käynneistä on tapahtunut

ajanvarauksen kautta
• Vapaamuotoista oleskelua Ohjaamoissa on ollut alle 1

prosentilla nuorista

Asiakasprofiilit ja määrät



Keskeisiä indikaattoreita

2014 2015 2016
• Alle 25-v. nuorisotyöttömät (vuosika.) 720                          712 630

• 25-29-v. nuorisotyöttömät (joulukuu) 489 623 586

• Alle 30-v. TMT-kuntaosuus 322 065€ 713 118€ 653 534€

• Alle 30-v. toimeentulotukihakijat 1676 1519

• Alle 30-v. tulottomia nuoria 735 619
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Viikkokalenteri tähän
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Esimerkkejä erilaisista työelämävaihtoehdoista:
•Kesätyöt
•Talviduunit
•Työ- ja koulutuskokeilut
•KV-mahdollisuudet
•Itsensä työllistäminen
•Palkkatuettu työ
•Avoimet työmarkkinat

Nuoren ja työelämän kohtaamispaikkoja:
•Yrityskäynnit
•Työnantajatreffit Ohjaamossa
•Rekrytointitapahtumat
•Mentorointiohjelma
•Teemapäivät ja tapahtumat
•Sähköinen palvelu
•Kaikille halukkaille nuorille pyritään löytämään tilanteeseen sopiva työelämävaihtoehto

Yritykselle:
•Sopivien nuorten ehdottaminen yritykselle
•Työnantajan ja nuoren tavoitteiden yhteensovittaminen
•Avustaminen sopimusasioissa ja tukien hakemisessa
•Taustatuki ja yhteyshenkilö nuoren työkokeilussa, oppisopimuskoulutuksessa tai
työsuhteessa

Nuorelle:
•Omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistaminen
•Erilaisia mahdollisuuksia kokeilla itseä kiinnostavia aloja
•Tulevaisuuden tavoitteiden kirkastaminen
•Suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
•Tuki suunnitelman toteuttamiseksi



ROIHULA

Taloustuki
henkilöt

Työllisyyspal
velu ?

OPINTO-
OHJAUS

YRITYKSET
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PALVELUT

TOTEUTUS

YHDISTÄVÄT
TEKIJÄT

OHJAAMO
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu 15–29-vuotiaille nuorille

NOPEASTI JA
TARPEEN MUKAAN

HELPPO
TULLA

YKSI OVI,
MONIALAINEN PALVELU

NUORI ELÄMÄNSÄ
TUNTIJANA

JATKUVA
KEHITTÄMINEN

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖTYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

MIELEN-
TERVEYS-
PALVELUT

TERVEYS-
PALVELUT

PÄIHDE-
PALVELUT

KELA

NUORISO-
PALVELUT

NUORTEN
TIETO- JA

NEUVONTA-
PALVELUT

TYÖHÖN
VALMENNUS

SOSIAALI-
PALVELUT

ETSIVÄ
NUORISO-

TYÖ

TE-
PALVELUT

Sijainti

Aukioloajat

Viestintäkanavat

Koulutus
valmennus



Asiantuntijoiden verkoston ja tiimin
vahvuustekijöitä

- Yhteinen visio, yhteiset intressit

- Tasapuolinen avoimuus ja tiedonkulku yli rajapintojen

- Luottamus, keskinäinen arvostus ja tuki

- Yhteiset voimavarat

- Yhteisesti hyväksytyt toimintatavat ja prosessit

- Toimintaympäristön tuki

- Mahdollistava johtamistapa

- Saarelainen & Kiviniemi (2017) ”Verkostot ja kumppanuudet tulevaisuuden kunnassa –
opiskeluhuollon palvelut uudistusten kentässä”; Kehittämisaloite
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Kiitos


