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Aloitussanat

Olenko mistään työhöni kuuluvasta ollut niin innostunut ja onnellinen kuin siitä, 
että Suomeen on saatu aikaiseksi nuorille tarkoitettuja matalan kynnyksen oh-
jauspalvelupaikkoja? Vastaus on selvä: en ole. Onko mikään ESR-hanke ollut niin 
laaja-alaista, monipuolista, verkottunutta, tuloksellista ja saanut huomiota julkisuu-
dessa, poliitikkojen ja kansalaisten taholta kuin Kohtaamo-hanke?

Nuorisotakuu lähti Ihalaisen työministerikaudella uuteen nousuun v. 2013. Toki 
nurinaa kuului, että tämä nuorisotakuu on niin ”so last season”. Mutta tehtiin hyvää 
työtä, kysyttiin nuorilta, mitä he haluavat; 6500 nuorta vastasi nettikyselyyn, että he 
haluavat yhden paikan, jossa asioida, josta saa tukea ja jonne on helppo mennä. 
ESR-määrärahoilla päästiin liikkeelle ja koordinaationhanke Kohtaamo perustettiin 
Jyväskylään ELY-keskukseen Marjan huomaan ja Eevan tarkkaan mutta lämpimään 
kirstunvartioon. Alusta lähtien oli selvää, että on saatava aikaan pysyvää toimintaa.

Kohtaamoon rekrytoitiin vireä, motivoitunut ja osaava joukkio, joka pääosin on 
säilynyt samana. Kohtaamon kehityskaari on ollut uskomattoman menestyksellinen, 
alusta lähtien. Ja työtä tämä joukkio on tehnyt hyvin laajalla skaalalla ja isolla 
sydämellä: viestintää, markkinointia, tukea ja jalkautumista paikan päälle 
aloittaville Ohjaamoille, Ohjaamopäiviä, tärkeää tutkimustyötä vaikuttavuudesta, 
verkostoyhteistyötä, kyselytunteja Ohjaamoissa toimiville jne. 

Kun alussa tavoiteltiin kymmentä Ohjaamoa valtakuntaan, on niitä nyt n. 70! 
Saavutus on merkittävä ja kiitos kuuluu kohtaamolaisille. Myös ohjaustaverkossa.fi 
-sivuston kehitystyö on pitkällä. Toki yhteistyötä on tehty myös valtakunnan tasolla, 
koska mukana ovat tiiviisti olleet myös muut ministeriöt TEMin ohella eli OKM ja 

STM. Kohtaamon toimintaa tukemassa ovat olleet myös muut projektit kuten TESSU, OSMO, URAA! ja ONNI. 
Yhdessä ESR-hankkeiden tilaisuudessa kerroin Kohtaamon toiminnasta ja halusin kuvata Ohjaamojen 

ydinviestiä ja merkitystä nuorille mahdollisuuksien antajana: ”Tartu kädestä käteen, laula sielusta sieluun, kasta 
varpaat kylmään veteen, hyppää täysillä joutsenlauluun. Sillä sinä ja minä, niin elävinä, pystymme kuulemaan, 
kun kuussa alkaa tuulemaan! (Haloo Helsinki). 

Kiitän lämpimästi erinomaisesta pioneerityöstä Kohtaamon väkeä! Työ jatkuu.

Teija Felt
Kohtaamon ohjausryhmän puheenjohtaja
työmarkkinaneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö
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Kohtaamolaisten tervehdys

Kohtaamo on ollut meille jokaiselle mielenkiintoinen matka. 
Se on ollut sitä niin monella tapaa, että yhteen julkaisuun sen 
kaiken kokoaminen on mahdoton tehtävä. Siksipä emme edes 
yritä. Voimme sanoa suoraan, että tämä opus on vain pieni 
koonti työstämme ja pintaraapaisu kaikkeen kokemaamme. 
Koetamme kuitenkin tiivistää olennaiset osat ja pukea sanoiksi 
sen, mitä ehkä on siirrettävissä toisaalle. Samalla ymmärräm-
me, että verkostotyö jos jokin tapahtuu suhteissa, eikä kaikkea 
tietämäämme ja kokemaamme voi siirtää toisille.

Kohtaamo on ollut meille myös konkreettista matkan te-
koa, jonka varrella olemme saaneet tutustua monenlaiseen 
Suomeen. Tutuksi ovat tulleet Helsingin kadut ja ministeriöiden 
käytävät, mutta myös pienten paikkakuntien huoltamoiden par-
lamentit ja hiljenevät kylät. Olemme oppineet, että joskus puoli 
kilometriä on liian pitkä matka, vaikka toisinaan taas puoli Suo-
mea on liian vähän. Olemme ymmärtäneet, että asenteet, tavat 
ja puheenparret ovat eri puolilla erilaisia. Koko ajan olemme tai-
teilleet kaiken keskellä.

Ennen kaikkea Kohtaamo on tarjonnut meille tilaisuuden 
oppia. Oppia Suomesta ja sen palveluista, yhdessä tekemises-
tä ja hallinnosta. Oppia nuorista ja ohjauksesta, mutta myös 
ristiriidoista ja työyhteisön pulmista. Olemme saaneet iloita ja 
onnistua, turhautua ja pettyä. Kaiken tämän olemme saaneet 
tehdä yhdessä ison joukon kanssa. Olemme saaneet tutustua 
mahtavaan heimoon, ohjaamoheimoon.

Kiitos ministeriöille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle, kai-
kille yhteistyökumppaneille ja etenkin kumppanihankkeille! Eri-
tyisesti kiitos kaikille Ohjaamojen tekijöille! Teidän kanssanne ja 
teitä varten olemme saaneet kehittää parempia palveluja nuo-
rille. Kiitos kaikki te, jotka olette haastaneet ja olleet erimieltä! 
Teitä tarvitaan jatkossakin. Kiitos kaikille Kohtaamossa työsken-
nelleille ja meitä työssämme tukeneille!

Mikä ihmeen Kohtaamo?

”Suuri hanke jäykässä toimintaympäristössä, vähän jäyhä etenemään. Ihmis-
läheinen, iloinen tiimi, auttava ja kannustava Ohjaamoille, asiantunteva ja 
realistinen toimija.” (Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Kohtaamo-koordinaatiohanketta ja Ohjaamo-toiminnan kehittämistä val-
misteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä myöhemmin Nuorisota-
kuun sihteeristön kesken. Valmistelua varten järjestettiin ministeriöiden 
ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä valtakunnallinen työpaja 
huhtikuussa 2014. Sen pohjalta Keski-Suomen ELY-keskus haki ESR-han-
ketta nimeltä ”Kohtaamo - Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun kehittä-
misen tuki”.  Hanke on ollut osa Euroopan sosiaalirahaston valtakunnalli-
sen toimintalinja kolmen ja sen erityistavoitteen 6.1 toteuttamista.

Hankesuunnitelmassa Kohtaamo-hankkeen tavoitteeksi asetetiin 
kehittää Ohjaamo-mallia ja viedä sitä etenkin Suomen suurimpiin kau-
punkeihin. 

”Hankkeen tavoitteena on jalostaa nuorten matalan kynnyksen Ohjaa-
mo-palvelun mallia. Ohjaamon tehtävänä on nuorten näkökulma huomioi-
den ohjata nuoria työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen. Ohjaamo tulee 
olemaan moniammatillinen ja hallinnonaloja yhdistävä palvelu alle 30-vuoti-
aille nuorille. Tämä hanke yhteensovittaa eri puolilla maata jo tehtyä ja tehtä-
vää kehittämistyötä, jossa Ohjaamo-tyyppinen toiminta on tavoitteena. Hank-
keen tavoitteena on myös kannustaa suurimpia kaupunkeja perustamaan ja 
ylläpitämään Ohjaamo-palveluja.”

(Lähde: Kohtaamon hankesuunnitelma 2014) 

Vaikka Ohjaamojen kehitystyö ei koskaan ole valmis, voidaan Kohtaamon 
tältä osin todeta saavuttaneen tavoitteensa. Vuonna 2020 Ohjaamoja on 
kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa, mallilla on yhteiset periaat-
teet ja toiminta on kehittynyt valtakunnallisesti.
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Kohtaamo-hankkeen tehtävät ovat olleet moninaiset 
(Lähde: hankkeen verkkosivut, kohtaamo.info)
•	 Kehittää nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja – Ohjaamoja  
 – ja valtakunnallista verkko-ohjausta
•	 Tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja kouluttautumista  
 sekä ehkäistä syrjäytymistä
•	 Toteutetaan TEM:n johdolla useiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän  
 ja kolmannen sektorin yhteistyönä
•	 Kohtaamo on osa nuorisotakuun toimeenpanoa ja saa rahoitusta  
 Euroopan sosiaalirahastosta hankekaudella 2014–2020.

Kohtaamon tehtävänä on ollut 
(Lähde: hankkeen verkkosivut, kohtaamo.info)
•	 Tukea Ohjaamo-toimintaa suunnittelevia ja toimintaa käynnistäviä  
 tahoja
•	 Tukea Ohjaamoja kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa
•	 Konsultoida ja verkottaa Ohjaamoja ja niihin liittyviä toimijoita
•	 Tukea tiedontuotantoa ja koostaa valtakunnallista tietoa toiminnasta
•	 Tehdä valtakunnallista viestintää ja markkinointia
•	 Tehdä valtakunnallista vaikuttamistyötä
•	 Järjestää tapaamisia ja kohtaamisia Ohjaamo-toimijoille
•	 Rakentaa verkko-ohjausta, jossa ohjauspalvelua tarvitsevat nuoret  
 voivat omatoimisesti hankkia tietoa ja saavat tarvittaessa henkilö- 
 kohtaista ohjausta

Kohtaamolaisten itsensä määrittelemänä ja arvioimana, hankkeessa 
tehty työ on jakautunut neljään osaan (kuva 1). Suurin osa-alue on ol-
lut Ohjaamojen suora tuki, mikä on sisältänyt muun muassa aloittavien 
Ohjaamojen tuen ja erilaiset verkostotapaamiset. Välillisesti myös muut 
osa-alueet ovat toki olleet tukea Ohjaamoille. Viestintä ja vaikuttaminen 
on sisältänyt muun muassa markkinointikampanjoita, valtakunnallisesti 
yhteisiä esitteitä ja päättäjätapaamisia. Tutkimus ja tiedontuotanto on 
tehnyt Ohjaamojen toimintaa näkyväksi, koonnut sitä yhteen ja kasannut 
tilastoja. Iso osa Kohtaamon työtä on ollut lisäksi verkko-ohjaus, jossa on 
kehitetty ohjaustaverkossa.fi-palvelua.

Kohtaamon työ Ohjaamojen näkökulmasta

”Meidän alueelle oli tulossa Ohjaamo-toimintaa, ja vasta ensimmäi-
sillä päällikköpäivillä pääsi oikeasti kunnolla verkostoitumaan ja käsiksi jo 
olemassa olevaan tietoon toisten toimijoiden kokemusten myötä. Verkoston 
lisäksi Kohtaamo on tuottanut laadukasta materiaalia, koonnut tietoja, joi-
den avulla on voinut perustella Ohjaamon toimintaa. Pidän tärkeänä myös 
edunvalvontaa ja yhteyttä ministeriöiden suuntaan. Ilman tutkimusta oltaisiin 
heppoisilla jäillä: Tutkimus on tullut Kohtaamon kautta hyvin organisoituna ja 
tulokset hyvin jäsenneltynä. Ohjaamopäivät ovat olleet sisällöltään antoisia, 
tasokkaita ja aina ajankohtaisiin asioihin pureutuvia.” 

(Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Alkuvuodesta 2020 tehdyn kyselyn mukaan Kohtaamo on onnistunut eri-
tyisesti Ohjaamo-toimijoiden valtakunnallisen verkoston rakentamisessa 
ja ylläpidossa sekä Ohjaamojen markkinoinnissa. Heikoiten vastaajat arvi-
oivat hankkeen onnistuneen Ohjaamojen edunvalvonnassa ja verkko-oh-
jauspalvelun rakentamisessa. Kaikille avoimen kyselyn otos oli suhteelli-
sen pieni, mutta vastaajista 80 prosenttia oli Ohjaamojen työntekijöitä, 
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joten suuntaa siitä voi päätellä. Samassa 
kyselyssä vastaajat kokivat Kohtaamon 
tärkeimmiksi tehtäviksi valtakunnalliset 
tapahtumat (esimerkiksi Ohjaamopäivät 
ja päällikköpäivät), Ohjaamojen brän-
din (esimerkiksi logot, viestintäohjeet ja 
markkinointimateriaalit) sekä yhteyden 
ministeriöihin ja tiedon välittämisen 
sekä edunvalvonnan ja päättäjäviestin-
nän. 

”Kohtaamon tuki on ollut olennai-
sen tärkeää, erityisesti verkoston avaa-

misessa. Jo pelkästään markkinointiin liitty-
vien materiaalien hankinta ja tuottaminen ei olisi ollut juurikaan mahdollista, 
ja sitä paitsi yhtenäinen linja on olennainen: tarjoamme samantyyppistä 
palvelua, oli kyse mistä tahansa Ohjaamosta.” (Lähde: kysely Kohtaamon 
toiminnasta)

”Kokoava voima. Tuki ja turva. Apua niin arjen työnjohtoon kuin vaikut-
tamistyöhön. Ilman Kohtaamoa, ei meillä olisi näin laadukasta Ohjaamotoi-
mintaa ympäri Suomen.” (Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Heti hankkeen alkuvaiheessa päätettiin, että viestinnässä ja mark-
kinoinnissa puhutaan Ohjaamoista, ei Kohtaamosta. Erilaisissa tapahtu-
missa ja tilaisuuksissa, kuten vaikkapa kuntamarkkinoilla tai SuomiAree-
nassa, on puhuttu aina Ohjaamoista. Kohtaamoa ei erityisesti ole tuotu 
esiin. Etenkin hankkeen alkuvaiheessa tämä olikin perusteltua, kun vasta 
lanseerattiin uutta toimintoa nimeltään Ohjaamo. Toisaalta ajan kulues-
sa tämä toi omat haasteensa, kun Kohtaamon todettiin jääneen osalle 
vieraaksi toimijaksi ja sen roolin Ohjaamojen kehittämisessä epäselväksi. 
Mainitussa kyselyssä osa vastaajista totesikin Kohtaamon tuen vähäisek-
si. Hankkeen todettiin olleen ylätason toimija ja jääneen siksi vieraaksi, 
mikä varmasti monen Ohjaamossa työskentelevän näkökulmasta on täy-
sin totta.

”Kohtaamon tekemää työtä ei ole välttämättä hirveän aktiivisesti avattu 
Ohjaamoille, tai ainakaan itse en ole kovin tarkkaan tiennyt, mitä kaikkea 
tehdään (voin kuvitella, että ovat olleet monessa mukana). Ohjaamoille näky-
vimmät osat työtä ovat olleet tapahtumat, markkinointikampanjat sekä tie-
donkeruu ja tuottaminen.” (Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Kyse on osittain ollut myös Ohjaamojen omasta aktiivisuudesta. Kohtaa-
mo on monissa tilanteissa tarjonnut apua sitä pyytäville. Vaikka useissa 
eri yhteyksissä on pyritty tuomaan esiin sitä, että Kohtaamolta voi kysyä 
mitä tahansa, eivät kaikki Ohjaamot kuitenkaan ole tarjoukseen tarttu-
neet.

Erilaisten tukihankkeiden moninaisuus ei sekään ole helpottanut ti-
lannetta. 

”Minulla menee sekaisin Onni, Kohtaamo ja varmaan joku muu vielä 
mitä en osaa nimetä. Kaikki hankkeet ovat minulle samaa pakettia enkä osaa 
niitä eritellä toisistaan.” (Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Millaista tukea Ohjaamot ovat  
Kohtaamolta hakeneet?

Kohtaamon toimintaa rakennettaessa on py-
ritty kuuntelemaan paitsi toimintaa ohjaa-
vien ministeriöiden toiveita, niin erityisesti 
myös Ohjaamojen toiveita. Tuki Ohjaamoille 
onkin rakentunut erilaisten kokeilujen ja Oh-
jaamojen hankkeelle esittämien toiveiden 
pohjalta. Usein hankkeeseen kohdistetut 
toiveet ovat olleet ristiriitaisia, mutta Oh-
jaamojen toiveista neljä on ollut ylitse mui-
den. Kohtaamolta on toivottu tilaisuuksia 
tavata toisia ohjaamolaisia, viestintää ja 
markkinointia, tukea vaikuttamistyöhön 
sekä erilaisia materiaaleja ja teknistä tu-
kea.



8

Kohtaamon hanketiimi

Hankkeen tekijöiden joukko on vaihdellut hanketoiminnalle luonteen-
omaiseen tapaan. Mukaan on pitkin hankeaikaa rekrytoitu täydentävää 
osaamista samalla kun osa tekijöistä on jo siirtynyt toisaalle. Tämä on tuo-
nut mukanaan uutta tietoa ja uusia näkökulmia, mutta myös kasvattanut 
hankkeen verkostoja ja lisännyt osaamista. Enimmillään yhtä aikaa Koh-
taamossa on työskennellyt kahdeksan henkilöä.

Hankkeen käynnistyessä syksyllä 2014 alkuvaiheessa mukaan rekry-
toitiin projektipäällikkö Katariina Soanjärvi ja viestintäasiantuntija Merja 
Tiittanen. Heti vuoden vaihteessa 2015 joukkoon liittyivät projektisuun-
nittelijat Tuija Kautto ja Titta Korpilauri sekä projektiasiantuntija Seija 
Sundqvist. Kesällä 2015 hankkeeseen mukaan saatiin tutkija Mirja Määt-
tä. Samoihin aikoihin myös projektipäällikkö vaihtui Katariinan siirryttyä 
toisiin tehtäviin ja Pasi Savonmäen tartuttua tehtävään. Syksyllä 2015 
Kohtaamossa käynnistyi verkkopalvelun rakentaminen ja sitä tekemään 
pestattiin verkkopalvelusuunnittelija Marko Kilpeläinen. Keväällä 2017 
viestintäasiantuntija Merja jäi pois hankkeesta. Seuraavana vuonna myös 
verkkopalvelun kehittäjä vaihtui Markon siirryttyä toisaalle ja verkkopal-
velusuunnittelijaksi tuli loppukeväästä 2018 Ville Rötkö. Seuraava uusi 
kohtaamolainen tuli mukaan heti vuoden 2019 alussa, kun Outi Pantsar 
aloitti hankkeessa assistenttina, sittemmin projektiasiantuntijana.

2014 (vas.) Seija, Merja Tuija, Titta ja potkurin kyydissä Katariina.

2015 (vas.) Tuija, Seija, Pasi, Titta, Merja, Mirja, Marko 2017 (vas.) Mirja, Seija, Titta, Pasi, Tuija, Marko
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2018 (vas.) Tuija, Ville, Seija, Mirja, Titta, Pasi
2019 (vas.) Titta, Pasi, Tuija, Outi, Ville, Mirja, Seija

Marja Pudas

2020 (vas) Titta Ville, Outi, Pasi, Satu, Seija ja Teemu

Kesällä 2020 joukkoon saatiin toiseksi verkkopalvelusuunnittelijaksi 
Satu Meriluoto. Syksyllä 2020 tutkija Mirja ja projektisuunnittelija Tuija 
siirtyivät toisiin tehtäviin. Samalla hankkeeseen rekrytointiin uudeksi tut-
kijaksi Teemu Vauhkonen.

    Kohtaamo-hanke (ESR) 1.8.2014–31.12.2021

projektipäällikkö Katariina Soanjärvi  8/2014–8/2015
viestintäasiantuntija Merja Tiittanen  8/2014–7/2017
projektiasiantuntija Seija Sundqvist  1/2015-
projektisuunnittelija Tuija Kautto   1/2015–9/2020
projektisuunnittelija Titta Korpilauri  1/2015-
tutkija Mirja Määttä    6/2015–7/2020
projektipäällikkö Pasi Savonmäki  10/2015-
verkkopalvelusuunnittelija Marko Kilpeläinen 11/2015–4/2018
verkkopalvelusuunnittelija Ville Rötkö  5/2018-
projektiassistentti Outi Pantsar   1/2019-
verkkopalvelusuunnittelija Satu Meriluoto 7/2020
tutkija Teemu Vauhkonen   9/2020-

Lisäksi hankkeessa on työskennellyt joukko eri alojen harjoittelijoita 
muun muassa viestinnän ja tutkimuksen parissa.

Koko hankeajan Kohtaamon vastuullisena johtajana ja kohtaamo-
laisten lähijohtajana on toiminut työllisyys- osaaminen ja kulttuuriyksikön 
päällikkö Marja Pudas Keski-Suomen ELY-keskuksesta.
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Hanketiimi on jakautunut parhaimmillaan maantieteellisesti kol-
meen eri paikkaan. Kaikki ovat kuitenkin olleet Keski-Suomen ELY-keskuk-
sen työntekijöitä, mutta Jyväskylän lisäksi työpisteitä on sijainnut Kuopi-
ossa ja Helsingissä.

”Kovan luokan asiantuntijoita, helposti lähestyttäviä ja huippu tyyppejä.”
”Hyviä kuuntelijoita, jämäköitä viestijöitä, vahvoja ammattilaisia”
”Motivoituneita asiantuntijoita, jotka usein uskaltavat sanoa juurikin 

mielipiteensä ja katsoa asioita hieman eri näkökulmasta”
”Kohtaamon työntekijät ovat olleet helposti lähestyttäviä ja reippaita 

tyyppejä. Rooli on varmasti ollut erilaisten odotusten ristipaineissa aika haas-
tava.”

(Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Hanketyön painopisteet

Kohtaamon työn voidaan nähdä jakautuneen erilaisiin vaiheisiin. Han-
kekausi käynnistyi tutustumisella ja verkoston luomisella. Vuonna 2016 
painopiste oli vahvasti työllistymisessä, sen näkökulman tuomisessa Oh-
jaamoihin ja mallien jakamisessa Ohjaamojen kesken. Vaikuttamistyö oli 
erityisesti keskiössä vuonna 2017, jolloin useita ESR-rahoitettuja hank-
keita päättyi ja toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kuntien toimintaa oli 
ajankohtaista. kun taas vuonna 2019 keskusteluissa korostui Ohjaamojen 
johtaminen. Viimeisten vuosien keskeinen tehtävä on ollut huolehtia Oh-
jaamo-toiminnan ja sen koordinoinnin jatkuvuudesta.
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”Kohtaamon hallussa oleva Ohjaamo-verkostoon ja sen 
koordinaatioon liittyvä tieto on paljolti hiljaista ja tiedos-
tamatonta. Hankkeen toiminnassa näkyvä Ohjaamojen 
koordinaation ja verkko-ohjauspalvelun hallintaosaami-
nen tulisi käsityksemme mukaan saada huomattavasti 
paremmin näkyväksi ja jatkokehittämisen voimavaraksi. 
Tämä ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se edel-
lyttäisi omaa oppimisprosessiaan, jossa mukana olisivat 
hanketiimi, ministeriöt (TEM, OKM, STM), hankkeen ra-
hoittajataho sekä ulkoiset arvioijat.

Arviointikeskusteluissa havaitsimme, että Kohtaa-
mon toimintakonseptin oppivalle kehittämiselle oli toi-
mijaverkostossa kovin niukasti voimavaroja, oli sitten 
kyse Kohtaamo-tiimistä, ohjaavista ministeriöistä tai 
muista keskeisistä yhteistyötahoista. Tähän tärkein syy 
oli se, että palvellessaan muita Ohjaamo-toiminnassa 
mukana olevia tahoja, Kohtaamolta itseltään puuttui 
kehittämisfoorumi. Luonnollisesti Kohtaamo-toiminta 
sai tukea erilaisissa virallisissa ja epävirallisissa yhte-
yksissä (ohjausryhmä, sisäiset kehittämispäivät) mutta 
nämä eivät huomioineet riittävästi Kohtaamon tehtävän 
kompleksisuutta ja sen oman toiminnan näkyväksi teke-
misen problematiikkaa.”

Kohtaamon blogissa, Esa Jokinen, 
hankkeen ulkopuolinen arvioija, 13.11.2019
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Toiminnan rahoitus

Kohtaamoa on rahoittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. Hanke on osa Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallisen toi-
mintalinja kolmen ja sen erityistavoitteen 6.1 toteuttamista.

Vuosina 2014–2021 Kohtaamolla on käytössään 8 362 270 euroa. 
Viimeinen Kohtaamo-hankkeen jatkorahoitushakemus hyväksyttiin tou-
kokuussa 2020.  

Vuoden 2020 loppuun mennessä hanke oli käyttänyt 
rahaa kaikkiaan 6 513 005,27 euroa

 1. Palkkakustannukset 2 240 319 euroa. 
 2. Ostopalvelut  3 859 005 euroa. 
 3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat  17 996 euroa.  
 4. Matkakustannukset  305 363 euroa. 
 5. Muut kustannukset  90 322 euroa.

Suurin osa rahoituksesta on käytetty hankkeen ostopalveluihin. 
Näistä merkittävin osa kuluista on mennyt ohjaustaverkossa.fi-
palvelun rakentamiseen. 

Kaikkiaan ostopalvelut ovat jakautuneet seuraavasti: 

  1. Verkko-ohjaus sekä tietojärjestelmien kehittäminen ja 
          pilotointi 2 180 309 euroa (56 %) 
  2. Tiedotus viestintä ja markkinointi 806 185 euroa (21 %) 
  3. Luennoitsijakulut, tarjoilut, tilavuokrat, asiantuntijakulut 
         ja koulutustilaisuudet yms. 636 370 euroa (16 %) 
  4. Seuranta, arviointi ja tutkimukset 236 142 euroa (6 %).

Tiedotus, viestintä ja markkinointi pitää sisällään muun muassa Ohjaa-
mojen materiaaleja, kuten esitteitä ja julisteita, Googlen hakusanamark-
kinointia, lehti-ilmoituksia (esimerkiksi Varusmies-lehdessä) sekä erilai-
sia markkinointikampanjoita. Vuonna 2019 Kohtaamo toteutti yhteensä 
neljä erilaista markkinointikampanjaa. Ohjaamoviikon kampanjan lisäksi 
Kohtaamon toteutti sosiaalisen median markkinointikampanjan ”Mut-
kat esiin” sekä toteutti ruotsinkielisen kampanjan nuorille. Lisäksi tehtiin 
opoinfopaketti, jossa tarjottiin valtakunnallisesti opinto-ohjaajille yhden 
oppitunnin valmis sisältö Ohjaamoihin liittyen.

Osana Kohtaamon toimintaa on järjestetty lukuisia erilaisia tapah-
tumia. Näistä kalleimpia ovat olleet valtakunnalliset Ohjaamopäivät sekä 
valtakunnalliset päällikköpäivät. Kaikkiaan tilaisuuksien kustannukset 
ovat vaihdelleet reilusta tuhannesta eurosta lähes 50 000 euroon.
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Monialainen yhteistyö

Monialaisen yhteistyön kehittäminen on ollut yksi keskeisistä työn koh-
teista Kohtaamossa. Ohjaamojen kontekstissa monialainen yhteistyö 
-termillä tarkoitetaan eri hallinnonalojen välistä, sekä julkisten että yksi-
tyisten ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä. Ohjaamot muodostavat 
työyhteisön, jossa kohtaavat erilaisista organisaatiokulttuureista tulevat 
työntekijät, joilla lisäksi on erilaiset velvoitteet ja tulostavoitteet nuorten 
palveluissa. Ohjaamo on avannut uuden mahdollisuuden tehdä yhteis-
työtä ja siinä on alusta alkaen korostettu monialaisuutta. Monialainen yh-
teistyö edellyttää siirtymistä perinteisestä, itsenäisestä asiantuntijatyöstä 
ja rinnakkaisesta palvelumallista kohti yhteisöllistä työskentelyä, jossa 
asiakkaan ohjaustarpeisiin vastataan yhdessä.  

Monialaisuudella pyritään Ohjaamoissa vastaamaan nuorten oh-
jaustarpeisiin nopeasti ja tarpeen mukaan, lyhentämään palvelupolkuja 
sekä saamaan palveluilla parempaa osuvuutta nuorten tarpeisiin. Tavoit-
teena on myös, että riski nuoren putoamisesta palvelujen väliin vähenee 
ja nuorten luottamus palvelujärjestelmän toimivuuteen kasvaa. Ohjaa-
mojen kehittyminen monialaisiksi verkostoiksi edellyttää myös Ohjaa-
mo-koordinaattoreiden ja henkilöstön osaamisen kehittymistä ja uuden-
laisen työotteen omaksumista.

Muutos tuottaa myös kitkaa, sillä yhteistyössä paljastuu se mitä osa-
taan, mutta myös se mitä ei osata. Onnistunut yhteistyö edellyttääkin ilmapii-
riä, joka sallii keskeneräisyyden ja jotakin parempaa kohti kasvamisen. Siis ei 
odoteta valmista osaamista, jota voisi heti ottaa käyttöön. Oikeastaan jäljelle 
jää kaikkein keskeisin osaamisen alue: uuden oppimisen taito. Uuden oppi-
misessa on aina kyse osallisuudesta johonkin sellaiseen, jota ei vielä osata, ja 
jota ei myöskään yksin saada haltuun. Ohjaamossa osaaminen syntyy myös 
työntekijöiden välillä.

Yhteistyön oppiminen muistuttaa paljon myös luonnehdintaa, joka on 
tehty ns. hiljaisen tiedon luonteesta. Työhön liittyvä hiljainen tietohan on 
hiljaista siksi, että sitä on vaikea sanallistaa ja ilmaista, siis pukea ohjeiksi 
tai toimintakaavioiksi. Ja sitä on vaikea ilmaista siksi, että se kiinnittyy aina 
tiettyihin ainutlaatuisiin tilanteisiin esim. ohjausvuorovaikutuksessa, niissä 
hetkissä, joissa asiantuntija joutuu tekemään ratkaisuja päivittäin. Tämä ai-
nutlaatuisuus koskee myös yhteistyön käytäntöjä.

Kohtaamon blogissa, Pasi Savonmäki 14.4.2019
 

Monialaisuuden edistämisen tasot 

Kohtaamon roolia monialaisen yhteistyön edistämiseksi voidaan tarkas-
tella eri tasoilla: nämä tasot voidaan nimetä 1. ministeriöyhteistyöksi, 2. 
kansallisella tasolla tehtäväksi vaikuttamistyöksi eri alojen kanssa ja 3. 
alueellisella ja paikallisella tasolla tehtäväksi Ohjaamojen ja sen henkilös-
tön tukemiseksi. 

Ensimmäisellä tasolla monialaisuutta on 
edistetty ministeriöiden (TEM, OKM, STM) 
kesken. Ministeriöillä on yhteinen intressi 
tuottaa nuorten palveluja vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti. Alun perin yksi kes-
keinen kehittämisen ajuri hallinnossa oli 
ohjauspalvelujen resurssien säästö mo-
nialaisuuden myötä. 

Hankkeen alusta lähtien on pidetty 
säännöllisiä palavereja kolmen minis-
teriön, Kohtaamon ja ESR-rahoittajan 
kesken. Vuodesta 2018 alkaen myös 
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Ohjaamojen edustajat ovat olleet mukana näissä palavereissa. Näitä 
kohtaamisia on pyritty pitämään avoimina keskustelufoorumeina, joiden 
avulla myös ministeriön keskinäistä yhteyttä on edistetty. Viime vuosina 
Ohjaamojen edustuksella on pyritty tuomaan lisää Ohjaamojen käytän-
nön kysymyksiä mukaan keskusteluun.  

Kohtaamon yhtenä roolina on ollut toimia eräänlaisena linkkinä mi-
nisteriöistä Ohjaamoihin ja välittää Ohjaamojen asioita laajemmin kes-
kusteltavaksi valtakunnan tasolla. Monialaisuutta on linjattu toiminnan 
perustaksi myös ministeriöiden kanssa laaditussa asiakirjassa ”Ohjaamon 
perusteet”, joka on tarjonnut Ohjaamoille puitteet toiminnan järjestämi-
seen.  

Toisella eli kansallisella tasolla monialainen yhteistyö on tarkoittanut 
eri ammattikuntien, ammattialojen ja niitä edustavien organisaatioiden 
mukaan saamista Ohjaamo-toimintaan. Monialaisen yhteistyön ideaa 
on edistetty eri tilaisuuksissa ja kohtaamisissa mm. Kuntaliiton, Suomen 
Yrittäjien, Kelan, RAYn, nuorisoalan osaamiskeskusten ja eri järjestöjen 
kanssa. Monialaista ja monihallinnollista yhteistyötä on edistänyt myös 
ESR-ohjelmakauden muut toimintalinjat, joista OKM on tuottanut hank-
keita nuorten ohjaukseen ja STM nuorten osallisuuden edistämiseen. 
Näiden hankkeiden kanssa Kohtaamolla on ollut yhteistyötä sekä ohjaus-
ryhmätyöskentelyn että muiden tapaamisten muodossa. 

Kansallisella tasolla monialaisuutta on pidetty esillä Ohjaamoon 
liittyvänä olennaisena elementtinä. Eri alojen kanssa on pidetty yhteisiä 
päiviä ja tapaamisia ja saatu konkretisoitua ajatusta monialaisuudesta 
nuorten palveluissa. Samoin Ohjaamopäivät ovat olleet kohtaamispaikka 
ja hyvä tiedonvälittämisen mahdollisuus monille toimijoille. 

Nuorten ohjauksen monialaista yhteistyötä Kohtaamo on ollut edis-
tämässä myös valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, 
nuorisotakuun yhteistyöryhmien ja nuorisotakuun sihteeristön työsken-
telyssä. Lisäksi Kohtaamo-hankkeen ohjausryhmä on ollut merkittävä 
foorumi tuomaan yhteen useita nuorten palvelujen valtakunnallisia toi-
mijoita.

  
Kolmas taso monialaisuuden edistämistä on ollut Ohjaamojen sisäisen 
yhteistyön edistäminen alueellisesti ja paikallisesti, jolloin Kohtaamo on 
tehnyt Ohjaamoissa konsultointityötä Ohjaamojen perustamiseksi, mo-
nialaisen yhteistyön synnyttämiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Tärkeä osaamisen alue on ollut Ohjaamojen johtamisen edistäminen ja 
viestinnän tukeminen sekä palvelun monialaisuuden seuranta. Kohtaa-
mon keskeinen tuki on kohdistunut Ohjaamojen koordinaattoreihin, joil-
le on erityisesti suunnattu kolme kertaa vuodessa järjestetyt päällikkö-
päivät. Päällikköpäivissä on johdonmukaisesti pidetty esillä Ohjaamojen 
johtamista monialaisina yhteisöinä ja henkilöstön osaamisen kehittämis-
tä pitkäjänteisesti.  

”Joskus mietin, tyydymmekö liian vähään, ovatko tavoitteemme sitten-
kin liian matalalla. Tavoittelemmeko oikeasti monialaista palvelua, johon on 
helppo tulla ja jossa nuori saa tarvitsemansa avun? Yritämmekö tehdä vain 
paremmin jotain sellaista, jota joku muu tekee jo tai jota jonkun muun pitäisi 
tehdä? Vai rakennammeko uutta toimintaympäristöä ja -kulttuuria, joka on 
jotain enemmän kuin mikään on aikaisemmin ollut?”

Kohtaamon blogissa, Tuija Kautto, 22.2.2017

https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Ohjaamotoiminnan+perusteet
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Monialaisen yhteistyön tukeminen  
Ohjaamojen kehittämisvaiheissa 

Monialaisen työskentelyotteen omaksuminen missä tahansa tiimissä tai 
verkostossa kehittyy vaiheittain. Kohtaamon rooli Ohjaamojen tukiraken-
teena on muuttunut näiden vaiheiden myötä. 

Ohjaamojen perustamisen vaiheessa monialaisuutta on Kohtaa-
mon taholta tuettu järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin kohtaamisiin, 
joissa Ohjaamon perustamisen ideaa on koeteltu ja tultu tuntemaan eri 
palvelun tarjoajia. Tämä on ollut tärkeä vaihe Ohjaamo-idean ”myymises-
sä”. Yhtenä hyvänä foorumina on toiminut useassa kunnassa nuorisolain 
mukaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot, joissa idea Ohjaamosta on 
saanut konkreetin alkusysäyksen. 

Idean kypsyttely monialaisesta yhteistyöstä on saattanut kestää 
vuosia, johon Ohjaamo-konsepti on tuonut konkreetin muodon ja mah-
dollisuuden. Useat Ohjaamot on perustettu ESR-hankkeiden pohjalta ja 
toisinaan Ohjaamoja on perustettu ilman erityistä hankerahaa, mutta 
monialaisuutta on rakennettu aina eri organisaatioiden yhteisillä resurs-
seilla. Perustamisvaiheessa on tavallisesti korostunut julkisten palvelujen 
yhteistyö, joka laajetessaan on kattanut myös kolmannen sektorin orga-
nisaatioita.  

Ohjaamojen rakentamisen vaiheessa monialaisen yhteistyön tuke-
minen on tarkoittanut erityisesti koordinaattoreiden tukemista johtami-
sessa ja henkilöstön kehittämisessä.  Ohjaamojen osaamista ja palveluja 
on kehitetty myös useiden kumppanihankkeiden kanssa yhdessä. Nämä 
ovat olleet eri asiantuntijuusalueiden hankkeistettuja palveluja liittyen 
asumisen tukemiseen (NAL), monikulttuuriseen ohjaukseen (OSMO), 
nuorten psykososiaaliseen tukeen (Onni), uraohjaukseen (Uraa!) ja mo-
nialaisen yhteistyön oppimiseen (TESSU).  

Ohjaamo-hankkeiden vakiintuminen pysyväksi palveluksi on mer-
kinnyt useimmissa Ohjaamoissa henkilöstön vaihtumista ja yhteistyö-
suhteiden uudelleenjärjestäytymistä. Monialaisen yhteistyön idea on kui-
tenkin osoittautunut kestäväksi elementiksi henkilöstön vaihtuvuudesta 
huolimatta. Vakiintumisen vaihe on joissakin Ohjaamoissa merkinnyt 
koko paikallisen yhteistyön keksimistä uudelleen tai ainakin palaamista 
lähtöruutuun. Monialaisen yhteistyön idea on useimmiten kestänyt myös 
tämän vaiheen ja osoittaa, että Ohjaamolle ei ole kovin hyviä kilpailevia 
vaihtoehtoja nuorten ohjauspalveluissa.  

Ohjaamojen työpajoissa verkostoidutaan yhteisten asoiden äärellä.
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Kohtaamiset ja 
verkostoituminen

Ohjaamot ovat toivoneet Kohtaamon järjestävän 
tilaisuuksia, joissa on tilaa ja aikaa ohjaamolaisten 
välisille keskusteluille. Hanke onkin järjestänyt muun 
muassa Ohjaamopäiviä ja päällikköpäiviä, joiden 
avulla on pyritty mahdollistamaan verkostoitumi-
nen ja kuulumisten vaihto. Yhteisissä tapaamisissa 
henkilökohtaisen tutustumisen lisäksi käytänteet 
kehittämistyön eri vaiheista ovat olleet toivotuimpia 
teemoja. Kuulumisten vaihtamiselle ja hyvien käytänteiden jakamiselle 
on pyritty luomaan tilaa sekä virallisia että epävirallisia tapaamisia suosi-
malla. On nähty tärkeänä, että virallisten tilaisuuksien lisäksi Ohjaamojen 
kehittäjillä on mahdollisuus keskustella myös epämuodollisesti.

Ohjaamojen välistä verkostotyötä on kehitetty aktiivisesti ja samaan 
aikaan on tehty analyysia toimintaympäristössä tapahtuvista muutok-
sista. Punaisena lankana verkoston luomisessa on ollut Ohjaamojen 
osallisuus eri muodoissaan. Käytännössä se on tarkoittanut Ohjaamojen 
osallistamista ja osallisuutta toimintamallin levittämiseen, toimivien 
käytänteiden jakamiseen, tiedonkeruuseen ja viestinnän kehittämiseen.  Koh-
taamo on osaltaan järjestänyt erilaisia livetapaamisia ja tapaamisia ver-
kon välityksellä ja siten vahvistanut Ohjaamojen osallisuutta yhteisen 
työn tekemiseen. Työn tavoitteita on yhteisesti mietitty eri tapaamisten 
yhteydessä ja toiminnan suuntaa tarvittaessa muutettu. Kohtaamon toi-
minnassa on korostunut luottamus verkoston jäseniin ja sitoutuminen 
pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Huomioimalla Ohjaamojen toiveita on 
pyritty lisäämään vaikuttamisen kokemusta.

Valtakunnallisten Ohjaamopäivien tavoitteena on ollut koota kaikki 
Ohjaamoissa työskentelevät samoille päiville kouluttautumaan ja verkos-
toitumaan. Ohjaamopäiviä järjestettiin alussa kaksi kertaa vuodessa ja 
sittemmin kerran vuodessa. Nopeasti Ohjaamopäivien lisäksi tunnistet-
tiin tarve keskittyä myös Ohjaamojen päälliköiden ja koordinaattoreiden 
verkostoitumiseen. 

Projektipäällikköpäivät Vierumäellä 14.-15.6.2016

Projektipäälliköpäivät 16.-17.2.2016 Satulinnassa Hirvensalmella
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Näiden, Ohjaamojen päällikköpäiviksi kutsuttujen päivien tavoitteena on 
ollut Ohjaamojen toimintaa johtavien ihmisten kouluttaminen, hyvien 
käytänteiden jakaminen ja verkostoituminen. Lisäksi ohjaamolaisten ta-
paamiset verkossa säännöllisesti järjestettävien kyselytuokioiden yhtey-
dessä ovat ylläpitäneet verkoston toimintaa fyysisten tapaamisten välillä.  
Myös sosiaalisen median kanavia hyödyntäen on ylläpidetty verkostoa. 
Esimerkiksi Facebookin suljettuun keskusteluryhmään Ohjaamoheimoon 
ovat voineet liittyä kaikki Ohjaamoissa työskentelevät.

Ohjaamoverkoston sisäisillä, eri tehtäviin keskittyvillä verkostoilla on 
omat tavoitteensa ja tehtävänsä. Osa verkostoista on myös hankeaikana 
ehtinyt jo hiljentyäkin. Alkuvuodesta 2018 Ohjaamojen tarpeisiin muo-
dostettiin alueellisten verkostojen koordinaattoreiden verkosto. Tämä 
aluekoordinaattoreiden verkosto toimi vertaistukena aluekoordinaatiota 
tekevien työntekijöiden välillä. Sen lisäksi Ohjaamojen alueellisissa tapaa-
misissa on keskitytty vahvistamaan ohjaamolaisten alueellista yhteistyötä 
ja kirkastamaan Ohjaamon tavoitetta. Vuonna 2020 aluekoordinaatto-
reiden verkosto oli supistunut ja näiden koordinaattoreiden määrä pie-
nentynyt niin paljon, ettei verkoston ylläpitämiselle enää nähty tarvetta. 
Tarve alueelliselle yhteistyölle tosin ei ole kadonnut. Toisena esimerkkinä 
verkostoista on Ohjaamojen viestintää tekevien verkosto, joiden tapaami-
sissa on keskitytty kehittämään Ohjaamojen viestintää ja markkinointia. 
Tämä verkosto on ollut moninainen joukko eri alojen ammattilaisia, jotka 
pääsääntöisesti ovat tehneet viestintää oman työnsä ohella.

”On ollut erittäin tärkeää, että eri puolilla vastaavaa työtä tekevillä on 
ollut tilaisuuksia tutustua, oppia toisiltaan ja työstää yhteisiä asioita.” 

(Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Hankkeena toteutettu Ohjaamojen koordinaatio on mahdollistanut 
verkostoitumisen yli organisaatiorajojen. Kansallisen verkostoitumisen 
lisäksi verkostoituminen kansainvälisesti on tuonut monia tärkeitä näkö-
kulmia kehitystyöhön. Ohjaamot ovatkin herättäneet suurta kiinnostusta 
Suomen rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen yhteistyö on auttanut näke-
mään Ohjaamojen toiminnan vahvuudet ja haasteet. Samalla se on tuonut 
näkyväksi sen, mitä nuorisotakuun nimissä muualla on kehitetty ja tuonut 
esille, mitä on tehty niin kutsuttujen NEET-nuorten (not in employment, 
education or training) auttamiseksi. Kansainvälisen yhteistyön suurin anti 

on ollut vahvistus siitä, kuinka hyvin monialainen yhteistyö Suomessa on 
saatu käyntiin ja kuinka hyvää työtä valtakunnallisesti on tehty.

Kohtaamon perustehtävänä on myös ollut tukea toimintaa aloit-
tavia Ohjaamoja. Käytännössä Ohjaamoja ja niiden verkostoja on käyty 
tapaamassa ja kutsumassa mukaan verkostoon. Ensitapaamiset uusien 
ohjaamolaisten kanssa ovat olleet tärkeitä monesta näkökulmasta kat-
sottuna. Ensinnäkin molemmin puolinen tutustuminen on ollut tärkeää. 
Toiseksi näissä tapaamisissa kohtaamolaiset ovat saaneet käsityksen sii-
tä, millaiseen paikalliseen tarpeeseen Ohjaamoa on alettu perustamaan. 
Samaan aikaan ohjaamolaiset ovat saaneet tietoa Kohtaamon tarjoamas-
ta aloitusvaiheen tuesta ja kutsun tulla mukaan valtakunnalliseen ver-
kostoon. Tapaamisissa on luotu yhteistä ymmärrystä kunkin Ohjaamon 
mahdollisuuksista, voimavaroista ja resursseista toteuttaa Ohjaamojen 
perustyötä alueellaan sekä osallistua Ohjaamojen yhteiseen verkostoon. 
Ohjaamojen luokse menemällä ja jalkautuvalla työllä on samalla luotu 
valtakunnallista kokonaiskuvaa Ohjaamojen tilanteesta, mikä on ollut tär-
keää tietoa myös toimintaa ohjaaville ministeriöille. 

Ohjaamojen aloitusvaiheen tukeen on liittynyt kiinteä yhteistyö TES-
SU-hankkeen kanssa. TESSU-projektin tarjoama tuki useissa Ohjaamoissa 
monialaisen yhteistyön kehittämisessä on ollut merkittävä sekä yksittäis-
ten Ohjaamojen valmentamisessa että laajemmin monialaisen yhteis-
työn edistäjänä. Monialainen yhteistyö on muutakin kuin asiantuntijoi-
den saamista samaan tilaan, saman katon alle. TESSU aloitti 
Ohjaamojen kanssa työskentelyn vuonna 2016 
ja yhteistyö Kohtaamon kanssa 
on ollut myös oppimista puo-
lin ja toisin. Tessun tutkiva ote 
yhteistyön valmentamisessa on 
nostanut monialaisuuden Ohjaa-
mojen keskeiseksi kehittämisen 
kohteeksi. 
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TESSU-hankkeen terveiset:
 

Yhteistyötä, verkostoitumista ja kumppanuutta

Ohjaamoja koordinoiva Kohtaamo-hanke käynnistyi syksyllä 2014. Ensimmäi-
nen TESSU-projekti käynnistyi siitä vuoden päästä syksyllä 2015 ja myöhem-
min muut jo edellä mainitut tukihankkeet, jotka ovat omalta osalta auttaneet 
luotsaamaan Ohjaamojen matkaa eteenpäin.

Ainutlaatuista tässä on se, että nämä edellä mainitut tukihankkeet ovat 
toimineet Kohtaamon kanssa yhtenäisenä verkostona, jonka liimana on toi-
minut yhteinen tavoite auttaa Ohjaamoja vakiinnuttamaan toimintansa osak-
si nuorten palvelujärjestelmää. Tärkeää on ollut myös tukea Ohjaamojen toi-
mimaan monialaisen yhteistyön periaatteiden mukaan omaa toimintaansa 
aktiivisesti arvioiden ja kehittäen.

Ohjaamoverkoston, joka pitää sisällään myös Ohjaamojen tukihankkeet, 
rakentaminen tuskin olisi ollut mahdollista ilman Kohtaamo-hanketta. TES-
SU-projektin näkökulmasta tämä verkoston kutominen on ollut äärimmäisen 
tärkeää, jotta olemme voineet tavoittaa ne ohjaamolaiset ja heidän verkos-
tonsa, joille valmennuksia on tuotettu. Uskon, että myös muut tukihankkeet 
allekirjoittavat väittämäni.

Kumppanuutta Kohtaamon kanssa
Kumppanuutta on monenlaista, joten sitä on vaikea yksiselitteisesti määri-
tellä. Kumppanuus rakentuu yhteistyöstä askel kerrallaan sitä mukaan, kun 
luottamus kasvaa ja havaitaan, että tavoitteet ovat yhteisiä. Alussa yhteistyö 
perustuu henkilökohtaisiin yhteyksiin, josta pikkuhiljaa päästään peräti sellai-
seen vaiheeseen, jossa pyritään yhdistämään toimintoja.

Kun katselen edellä kirjoittamani pohjalta yhteistä taivaltamme Koh-
taamon kanssa, se näyttäytyy monivaiheiselta ja rikkaalta reitiltä. Ensin läh-
dettiin tekemään yhteistyötä ihmisten välillä. Yhteistyön käynnistämisen ja 
yhdessä tekemisen lähtökohtana on ollut aito tarve kirkastaa ja selkiyttää 
toisillemme molempien osapuolen toiminnan tavoitteet, vastuut ja roolit. Se 
puolestaan on vaatinut yhteistä aikaa keskusteluille, jotta pääsimme samalle 
kartalle navigoimaan samaan suuntaan. Oivalsimme, että näissä yhteisissä 
kokoontumisissa luottamus, arvostus ja toisten kunnioittaminen, sitoutumi-
nen, vastuunkanto ja psykologinen turvallisuus kasvoivat. 

Yhteistyön keskinäistä dynamiikkaa synnytettiin yhteisillä verkosto- ja in-
novaatiopäivillä, lukuisilla lounastapaamisilla ja yhteisillä auto- ja junamat-
koilla. Siinä samalla opittiin tuntemaan toisiamme entistä paremmin. 

Pelottomasti eteenpäin
Yhdessä tekeminen ei ole niin yksinkertaista kuin sitä kuvittelisi. Jokainen 
meistä on yksilöinä erilainen. Joillekin yhdessä tekeminen sujuu luonnostaan 
tai se on jo sisäänrakennettu tahtotila varsinkin, jos oma työ vaatii tiimissä 
työskentelyä. Jotkut meistä puolestaan ovat yksin tekijöitä ja yksin puurtajia. 
On siis tärkeää hitsata erilaiset työtavat yhteen ja ymmärtää, että erilaisuus 
on rikkaus ja voimavara.  Kun kohdataan ja rikotaan raja-aitoja, opitaan toi-
silta yhdessä. Silloin näennäinen yhteistyö muuttuu joustavaksi yhdessä te-
kemiseksi, jossa innovoidaan ja kehitetään rohkeita tapoja toimia. Hyvä esi-
merkki tästä oli yhteinen Pelle Peloton –päivä, jossa konkreettisesti istuttiin 
Kohtaamon kanssa Järvilinnan graafikon pajassa propellihatut päässä ravis-
telemassa ajatuksia ja ideoimassa yhteistyön muotojamme. 

Olemme kulkeneet Kohtaamon kanssa jo pitkän matkan kaikkine iloineen 
ja myrskyineen. Matka on ollut oppimisprosessi, jossa on kehitetty keskinäisiä 
vuorovaikutus-, yhdessä ajattelemisen- ja reflektoinnin taitoja. Olem-
me oppineet kuuntelemaan toisiamme, keksimään yhdessä 
ratkaisuja ja ideoimaan uutta, sietämään epävar-
muutta ja parantamaan yhteistyötämme 
arvioinnin pohjalta. Kaikki tämä siksi, 
että pystymme entistä paremmin tuke-
maan yhdessä Ohjaamoja heidän arjes-
saan. Mikäpä oli parempaa yhteistyötä ja 
kumppanuutta kuin tämä.

Auli Sesay, projektipäällikkö 
TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja 
ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti 
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Olemme oppineet 
kuuntelemaan toi-
siamme, keksimään 
yhdessä ratkai-
suja ja ideoimaan 
uutta, sietämään 
epävarmuutta ja 
parantamaan yh-
teistyötämme .
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Miten Ohjaamojen verkostoon on päässyt mukaan?

Toimintaa aloittavan Ohjaamon yhteydenotto Kohtaamoon on tapahtu-
nut viimeistään siinä vaiheessa, kun Ohjaamo on tarvinnut itselleen lo-
gon. Ennen logon tilaamista on kunkin Ohjaamon kanssa käyty aloituskes-
kustelu siitä mihin ja millaisiin tarpeisiin Ohjaamoa ollaan perustamassa. 
Keskustelussa on selvitetty mitä toiminnalla tavoitellaan ja mitkä tahot 
ovat toimintaan aloitusvaiheessa sitoutuneet. Aloituskeskusteluissa on 
pyritty varmistamaan ja tarvittaessa herättelemään kehittäjien ajattelua 
seuraaviin perusasioihin: 
 
•	 Ohjaamoa kehitetään alle 30-vuotiaille 
•	 Toiminnalla on edellytykset monialaiselle työlle 
•	 Ohjaamolla on nimetty verkostotyötä johtava koordinaattori 
•	 Toiminnalla on kehittyessään edellytykset täyttää valtakunnalliset 
 Ohjaamojen perusteet

Mikäli Ohjaamon kehittäjät käydyn keskustelun jälkeen ovat olleet sitä 
mieltä, että he ovat perustamassa nimenomaan Ohjaamoa, siirrytään seu-
raaviin vaiheisiin. Ohjaamon kehittäjät on kutsuttu mukaan Ohjaamojen 
verkostoon lisäämällä heidän Ohjaamojen postituslistalle ja kutsumalla 
heidät mukaan yhteisiin tapahtumiin. Kohtaamosta on tilattu Ohjaamol-
le logo, roll up ja tunnukset verkkosivujen tekemiseen valtakunnalliselle 
ohjaamot.fi-sivustolle. Ohjaamon kanssa on käyty läpi verkoston yhteiset 
tapahtumat sekä vinkattu Ohjaamoista, joista aloittelevalle voisi olla tar-
jolla vertaiskumppani joko kuntakoon tai toiminnan luonteen pohjalta. 
Lisäksi Ohjaamon kanssa on käyty läpi tiedonkeruuseen, tutkimukseen ja 
viestintään liittyvät velvoitteet. Velvoitteet nojaavat Ohjaamojen valtakun-
nallisen ohjausryhmän hyväksymään Ohjaamon perusteet -asiakirjaan. 

 Viisi vinkkiä verkoston rakentajalle
 

 1.   Jalkaudu verkostojen pariin. 

 2. Tunnista verkoston toimintaa  
  edesauttavat toimijat ja tekijät. 

 3.   Luo verkostolle toiminnalliset rakenteet. 

 4. Mieti tavoitteet, joihin verkostoa 
  tarvitaan.

 5.   Suunnittele ja moderoi verkostotyön 
  muotoja koko ajan.  
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Luottamuksen rakentaminen 
 

”Kohtaamo on ollut Ohjaamojen lämpimästi tykyttävä sydän” 
(Lähde: kysely Kohtaamon toiminnasta)

Verkostotoimijana Kohtaamo on toiminut eri toimijoiden väleissä. Se on 
ollut ministeriöiden linkki Ohjaamoihin ja toisinpäin, Ohjaamojen link-
ki toisiinsa, eri toimijoiden linkki Ohjaamojen tekijöihin ja niin edelleen. 
Saman aikaisesti Kohtaamo on ollut Ohjaamo-kentällä kaikkialla, muttei 
kuitenkaan missään. Kohtaamolla ei ole ollut määräysvaltaa tai suoraa 
organisatorista suhdetta Ohjaamoihin. Toiminta onkin perustunut luot-
tamukselle, kumppanuudelle ja niiden kautta syntyvälle vaikutusvallalle. 
On ehkä ollut onni, että Kohtaamo on ollut hanketoimija ja monella tapaa 
pysyvien organisaatioiden, jos ei ulkopuolella, niin ainakin reunalla. Ilman 
määräysvaltaa asema on tullut rakentaa muilla tavoin ja tässä luottamuk-
sen rakentaminen on ollut keskiössä.

 

Miten luottamusta on rakennettu? 
 

Luottamus rakentuu ajan kanssa vähitellen. Sitä rakennetaan vuorovaiku-
tuksessa ja tekojen kautta. Tästä syystä etenkin hankkeen alkuvaiheessa 
eri toimijoiden tapaamiset olivat tärkeitä. Matkapäiviä kertyikin runsaasti, 
kun kohtaamolaiset kulkivat ympäri Suomea tutustumassa toimijoihin ja 
tekemässä itseään tunnetuksi. 

Tärkeä osa luottamuksen rakentamista ovat olleet epäviralliset koh-
taamiset. 

 
”Luottamuksen syntymistä ovat edistäneet lukemattomat vapaamuo-

toiset keskustelut lounailla, kahvipöydässä tai viinilasillisen ääressä. Kun-
tavierailut olemme tykänneet aloittaa yhteisellä lounaalla. Epämuodollinen 
keskustelu on helpottanut hankalienkin asioiden läpi käymistä ja vuorovaiku-
tusta eri toimijoiden kanssa. Samalla myös me olemme ehkä voineet puhua 
hieman vapaammin. Suoruutta on arvostettu.” 

 
Usein tapaamisten tärkein osuus ovat olleet juuri epävirallisemmat kes-

kustelut, joissa on puhuttu suoraan. Monesti nämä keskustelut ovat ol-
leet jopa työnohjauksellisia keskusteluja, joissa on avoimesti puhuttu 
esimerkiksi turhautumisesta prosessien hitauteen, haastavista tilanteis-
ta työyhteisöissä tai moninaisen työn uuvuttavuudesta. Parhaimmillaan 
kohtaamolaiset ovat voineet tarjota etenkin Ohjaamon koordinaattoril-
le vertaistukea ja paikan, jossa voi puhua 
asioista, joista ei muuten voi puhua. Vaikka 
kohtaamolaisista on tapaamisten jälkeen 
saattanut tuntua, ettei apua juurikaan ollut 
tarjottavaksi, on palaute silti ollut kiittävää. 
Kiitosta on tullut erityisesti siitä, että on ol-
lut taho, joka on kertonut, että muillakin on 
samanlaisia ongelmia. 

On ymmärrettävää, että etenkin hank-
keen alkuvaiheessa Kohtaamoon suhtau-
duttiin epäilevästi. Tapaamisten aluksi 
saatettiin varoitella, että nyt sitten tulee 
tiukkaa tekstiä. Melko pian kuitenkin samat 
kysymykset alkoivat toistua ja niihin osat-
tiin jo varautua. Usein olikin hankala erot-
taa oliko kyse epäluulosta Kohtaamoa vai 
Ohjaamoja kohtaan, mutta etenkin alussa nämä olivat yksi ja sama asia. 
Lauseet, kuten ”tätähän tehdään jo”, ”on tätä ennenkin yritetty” ja ”meillä se 
ja se tekemään nuo jutut on”, tulivat tutuiksi. Kyse oli paitsi epäluuloista, 
niin osittain myös väärinkäsityksistä ja tietämättömyydestä. Ohjaamoihin 
liitettiin monenlaisia pelkoja, mutta myös toiveita, epärealistisiakin. Osit-
tain kyseessä ehkä oli myös huoli oman roolin ja oman työn merkityksen 
muuttumisesta. 

Erilaisia haasteita vuorovaikutuksessa on pyritty taklaamaan kohtaa-
misten osalta jo ennakkoon. 

 
”Alkuvaiheessa mietimme paljon pukeutumista. Miten Ohjaamo-vierai-

lulle pukeudutaan, entä ministeriöön? Mitä Kuntamarkkinoille laitetaan pääl-
le? Entäs etsivän työn päiville? Sovittiin, että Ohjaamo-vierailuille mennään 
tennareissa ja farkuissa, ministeriöön voi sitten laittaa jakun päälle. Tennarit 
ja hupparit olivat hyvä valinta. Meihin suhtauduttiin helpommin kumppanei-
na, ei virkamiehinä. Vältimme tietoisesti korottamasta statustamme, vaikka 
toisinaan siihen suuntaan kuntavierailuilla jopa työnnettiin.” 
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Hankkeen kehittyessä ja ajan kuluessa myös luottamus kasvoi. Se 
on vaatinut aikaa, mutta myös jatkuvaa vuorovaikutusta ja kuuntelemis-
ta. Kohtaamo on alati suunnannut omaa toimintaansa uudelleen toimin-
taympäristön muuttuessa ja toiveiden vaihtuessa. Vaikka kaikkiin toivei-
siin ei olekaan voitu vastata, on kuitenkin jo pyrkimys yhdessä tekemiseen 
luonut luottamusta. Samalla kun kohtaamolaisten tieto ja asiantuntemus 
on kasvanut, on kasvanut myös luottamus heidän näkemyksiinsä ja osaa-
miseensa. 

 

Kohtaamon toiminnan periaatteet 
 
•	 Arvostus 
Eri alojen ammattilaisten osaamisen tunnistaminen ja sen  
arvostaminen, pyrkimys luoda yhtenäisyyttä 

•	 Avoimuus 
Avoin viestintä omasta toiminnasta ja omista näkökulmista, 
suoruus ja läpinäkyvyys, reilusti sen kertominen, jos emme 
tiedä 

•	 Dialogisuus ja vuorovaikutus 
Erilaisten näkökulmien selvittäminen, aktiivinen hakeutu-
minen vuorovaikutukseen, dialogin luominen kentälle eri 
tavoin 

•	 Kunnioitus 
Toisten asiantuntijuuden, näkökulmien ja toimintatapojen  
kunnioitus, keskinäinen kunnioitus 

Onni-hankkeen terveiset:

Konkreettista apua ja hyviä kohtaamisia
Ensikohtaaminen Kohtaamon kanssa oli Titta Korpilaurin kautta 
keväällä 2018. Titta kuului Kohtaamon edustajana Onni-hankkeen 
ohjausryhmään. Titta oli luonnollisesti hyvin perillä Ohjaamojen 
tilanteista ja toiminnasta, menosta ja meiningistä, joten keskuste-
lut hänen kanssaan olivat hyvää ja tarpeellista perehdytystä val-
takunnalliseen Onni-työhön. Sujuva yhteistyö on jatkunut, ja Titan 
kanssa on edelleen mukava pallotella ajatuksia ja ideoita, kuinka 
parhaiten tukea Ohjaamoja. 

Sittemmin tutuiksi ovat tulleet myös muut kohtaamolaiset 
ja yhteistyön muodot. Haluan erityisesti nostaa esiin Kohtaamon 
järjestämät Päällikköpäivät ja Ohjaamopäivät, jotka ovat tärkei-
tä tapahtumia paitsi Ohjaamoille ja ohjaamolaisille myös Onnille. 
Näillä päivillä on Onnilla ollut hyvä mahdollisuus tuoda hanketta 
tutuksi. Aina tarvittaessa on järjestynyt esitys, puheenvuoro, työpa-
ja tai näyttelypaikka. 

Meitä on auttanut merkittävästi myös Kohtaamon Ohjaa-
moille suunnattu viestintä. Ohjaamokenttä on laaja, joten yhtei-
nen postituslista ja Kohtaamon lähettämät sähköpostit ovat erit-
täin hyödyllinen viestintäkanava. Samaten kyselytuokioita olemme 
saaneet hyödyntää, kun meillä on ollut Onnista kerrottavaa.  

Konkreettisinta hyötyä Onni-hanke on saanut Päällikköpäivis-
tä, Ohjaamopäivistä ja keskitetystä viestinnästä, mutta näiden li-
säksi kaikki keskustelut ja kohtaamiset kohtaamolaisten kanssa 
ovat auttaneet Onnia eteenpäin. 

Kiitos yhteistyöstä!”
Hanna-Kaisa Kostet, Onni-hanke
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Brändin rakentaminen
Kohtaamon tehtäväksi on jo hankesuunnitelmassa mainittu Ohjaamojen 
brändin luominen. Hankkeen käynnistyessä aloitettiin brändin luominen 
käytännössä tyhjästä. Olemassa olivat kevyet suuntaviivat siitä, mitä Oh-
jaamolla tarkoitetaan, mutta ei muuta. Brändin rakentaminen alkoikin 
siitä, että lähdettiin määrittelemään mistä Ohjaamoissa oikein on kyse. 

”Ohjaamo-brändin rakentamisen näkökulmasta keskeiseksi nousi kysy-
mys: miten monialainen palvelu, joka on vasta syntymässä ja jonka sisältö on 
kunkin hankkeen paikallisista painotuksista ponnistaen vasta muotoutumas-
sa (sisäinen brändi-identiteetti), on ylipäätään brändättävissä valtakunnalli-
sesti siten, että siitä muodostuu nuorten asiakkaiden keskuudessa haluttava 
(brändi-imago). Missä vaiheessa käynnistyvät Ohjaamot olisivat sellaisessa 
kehitysvaiheessa, että niiden tuottamat palvelut ja palvelulupaus olisivat riit-
tävän yhtenäisiä ja selkeitä, jotta niiden brändiä voidaan rakentaa esimerkik-
si tehokkailla markkinointitoimilla (viestinnällinen identiteetti)?

Melko pian kävi ilmi, että valtakunnallisten ESR-pilottihankkeiden käytän-
nön toteutukset vaihtelivat tavoitteiltaan, laajuudeltaan ja sisällöiltään mel-
koisesti. Niiden rinnalla syntyneet alueellisesti ESR-rahoitetut Ohjaamo-hank-
keet sekä nopeasti laajentunut kiinnostus 
Ohjaamo-palvelujen käynnistämiseen kan-
sallisin varoin kasvatti tehtäväkenttää ja 
teki sen yhä monimuotoisemmaksi. Ohjaa-
mo-palveluja oli vuoden 2016 lopussa tar-
jolla jo lähes 40 erilaisessa palvelupisteessä.  
Osassa hankkeita keskityttiin vahvemmin 
nuorten työllistämisnäkökulmaan, osassa 
painotettiin laajempaa nuorten palvelujen 
kokonaisuudistamista. Palvelun kohderyh-
män ikärajaus – alle 30-vuotiaat – sisälsi 
brändäämisen ja markkinoinnin kannalta 
vähintään 2–3 erillistä alaryhmää.

Ei ihme, että rakentavasti kriittiset ky-
symykset siitä, missä määrin palveluille on 
ylipäätään mahdollista tai tarpeellista rakentaa yhtenäistä identiteettiä tai 
brändiä ja sitä ilmentävää viestinnällistä identiteettiä esimerkiksi visuaalista 
ilmettä, nousivat esille säännöllisin väliajoin koko hankevaiheen ajan. Arjen 
realiteeteista numero yksi oli aika: kesti aikansa päästä selville, mitä Ohjaa-
mo-kehittämishankkeissa ylipäätään tehdään. Samanaikaisesti kun monialai-
set toimijat eri paikkakunnilla vasta rakensivat yhteistä tahtotilaansa ja toi-
mintansa käytäntöjä, oli uusi ”tulokas” ja sen tarjonta tehtävä näkyväksi. Oli 
siis tasapainoiltava brändin tavoitemielikuvatilan ja kirjavan todellisuuden 
välissä uskottavasti muistaen, että Ohjaamojen hankerahoituskausi oli vain 
muutaman, yleensä kolmen, vuoden mittainen.



22

Käytännön ratkaisuksi kiteytyi vahvan valtakunnallisen tunnuksen ”Oh-
jaamo-logon” ja brändi-identiteetin lähtökohtia kuvaavan ensivaiheen visuaa-
lisen ilmeen määrittäminen. Ilmeen pohjaksi otettiin nuorten elämänpiiriä 
sekä palvelun luonnetta kuvaava piirroskuvasto, värimaailma ja sanasto. Ne 
laadittiin Kohtaamo-hankkeessa yhteistyössä viestintätoimiston ja jyväskylä-
läisen nuorten ryhmän kanssa. Valtakunnallinen tunnus räätälöitiin tekstillä 
paikkakuntakohtaiseksi, mikä mahdollistaisi uusien Ohjaamojen liittymisen 
tunnistettavasti osaksi palvelua ja brändiä eri puolella Suomea.”
(Tiittanen, Merja, 2017: Ohjaamojen rakentuva brändi ja muotoutuvat 
palvelut, teoksessa Määttä, Mirja (toim.): Uutta auringon alla? Ohjaamot 
2014-2017)

Logo, värimaailma ja ensimmäiset graafiset ohjeet luotiin melko pian. 
Logo syntyi ympyrästä, joka kuvaa paitsi Ohjaamon O-kirjainta, niin myös 
Ohjaamon kokoavaa roolia palvelukentässä. Ympyrä ei kuitenkaan ole 
tiivis, siitä lähtee ikään kuin nuoli ylöspäin. Se kuvaa nuorten pääsyä elä-
mässä eteenpäin ja toisaalta Ohjaamojen pysyvää liikettä.

Ohjaamoista puhutaan brändinä ja ihmisten puheissa voi kuulla jopa 
sanoja vahvasta brändistä. Samaan aikaan Ohjaamo-brändin isoin haaste 
on edelleen se, mikä on Ohjaamo. Ohjaamo on tapa järjestää nuorten 
palveluita ja mallin yhteydessä puhutaan myös palvelujen ekosysteemis-
tä ja palvelualustasta. Puhuttaessa Ohjaamosta palvelualustana myös 
näkökulma Ohjaamosta brändinä muuttuu. Enää ei puhutakaan mallista, 
vaan Ohjaamoja yhdistävistä tekijöistä.

”Ilmeiseksi kävi, että brändin viestinnällisen identiteetin, esimerkiksi 
ulkoisen ilmeen toteuttaminen ja palvelujen markkinointi koettiin monissa 
Ohjaamoissa haasteelliseksi. Hankkeiden henkilöstörakenteessa ei ollut huo-
mioitu tämän kaltaisen osaamisen tarvetta tai niiden ostopalveluiden rahoi-
tusosuuteen ei sisältynyt tähän varattua resurssia. Toisaalta lähtötilanne tar-
josi mahdollisuuden myös osallistaa nuoria mukaan tähän työhön.

Kun paikallisten Ohjaamojen palvelut vakiintuivat ja hyvät käytännöt 
levisivät, alkoi myös niiden yhteinen brändi-identiteetti hiljalleen rakentua. 
Alkuvaiheen viestinnällisestä ilmeestä ja oheistuotteista kerättiin palautetta 
Ohjaamoilta ja sitä jatkokehitettiin Ohjaamojen työryhmän kanssa vuoden-
vaihteessa 2016–2017. Viestinnän ja markkinoinnin tueksi laadittiin vuosikel-
lo ja runsaasti uutta paikallisesti sovellettavissa olevaa aineistoa erityisesti 
sosiaaliseen mediaan.

Valtakunnallisen brändin rakentamisessa vaiheeseen kaksi päästiin ke-
väällä 2017, kun ohjaamot.fi-verkkosivusto saatiin käyttöön. Markkinoinnin 
pohjaksi saatiin yksi osoite ja lähde, joka koosti ajantasaisen tiedon Ohjaamo-
jen tarjoamista palveluista.”

(Tiittanen, Merja, 2017: Ohjaamojen rakentuva brändi ja muotoutu-
vat palvelut, teoksessa Määttä, Mirja (toim.): Uutta auringon alla? Ohjaa-
mot 2014–2017)

Ohjaamoille on olemassa yhteiset perusteet ja Ohjaamojen työlle on yh-
teiset tavoitteet, joissa määritellään yhdeksi Ohjaamon perusteeksi se, 
että Ohjaamo noudattaa valtakunnallista viestintäohjeistusta. Kuitenkin 
käytännössä Ohjaamot ovat hyvin erilaisia eri puolilla Suomea, mikä hei-
kentää brändi yhtenäisyyttä.

”Yli kolmen vuoden Ohjaamojen koordinaatiotyön kokemuksella yleis-
tän, että jokainen Ohjaamo on toimintaa aloittaessa miettinyt tapoja, miten 
nuoret tavoitetaan ja saadaan Ohjaamon palvelujen pariin. Nuorille suun-
nattuun viestintään on näiden vuosien aikana tehty monenlaisia kokeiluja. 
Välillä viestintää on toteutettu suunnitellusti ja välillä suunnittelemattomasti. 
Kaikenlaista on tehty ja niistä on opittu. Ohjaamon viestintä on iso kokonai-
suus kaikkine näkökulmineen.”

Kohtaamon blogissa, Titta Korpilauri, 30.8.2018
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Erilaiset materiaalit ja tekninen tuki

Kenties useimmiten Ohjaamoista on otettu Kohtaamon 
yhteyttä liittyen erilaisiin materiaaleihin ja tekniseen tu-
keen. Ohjaamojen logot, verkkosivujen tunnukset, esitteet 
ja julisteet sekä muun materiaalin tuottaminen ja tilaukset 
ovat olleet Kohtaamon arkityötä koko ajan. Lisäksi kohtaa-
molaisten puoleen on käännytty muun muassa verkkosi-
vujen päivittämiseen ja sosiaalisen median käyttöön liit-
tyvissä kysymyksissä. Kohtaamo onkin ollut eräällä tapaa 
kuin sekatavarakauppa, josta on voitu kysyä mitä vaan.

Tiivistetysti voitaneen sanoa, että Ohjaamot ovat ha-
keneet Kohtaamolta tukea hyvin erilaisiin tarpeisiin. Yh-
täältä tukea on kysytty johtamiseen ja juurruttamiseen, 
toisaalta taas on mietitty nuorille suunnattua markkinoin-
tia. Samaan aikaan on saattanut olla käsillä tilanne, jossa 
Ohjaamon verkkosivuille ei pääse ja tunnukset ovat ka-
donneet. On ollut tärkeää luoda luottamusta ja mahdol-
listaa vuorovaikutus verkostossa monin eri tavoin, jotta 
tukea ja apua on uskallettu kysyä matalalla kynnyksellä. 
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Ohjaamot ja Kohtaamo assistentin silmin

Mitä se Kohtaamon uusi assistentti nyt sitten tekee ja mitä sen toi-
menkuvaan kuuluu? Sitä olen itsekin ratkonut ensimmäiset työviikot, 
joihin on mahtunut paljon uutta tietoa ja uusia ihmisiä.

Vaikka osa Ohjaamoista on minulle aikaisemmin yhteistyökump-
panin roolista tuttuja, on koko 

Ohjaamoverkoston hahmottaminen haastavaa. Ohjaamoja on 
joka lähtöön; on vuosia toimineita, on juuri alkavia, on hankerahoi-
tuksella toimivia, on vahvana osana kaupungin pal-
veluverkostoa toimivia, on järjestövetoisesti toimi-
via, on joka päivä avoinna olevia, on kerran viikossa 
avoinna olevia sekä jalkautuvia pop up Ohjaamoita. 
Ja mitä kaikkea muuta. Sen olen oppinut, vaikka pe-
rusteet ovat samat, jokainen Ohjaamo on oma yk-
silö. Olen myös itselle armollinen sen suhteen, että 
en vielä kolmen viikon jälkeen tunne jokaisen Ohjaa-
mon toimintaa ja historiaa perusteellisesti.

Kolmeen viikkoon on perehtymisen ja Ohjaa-
mokentän hahmottamisen lisäksi kuulunut mm. 
twitterin verkostochat, uuden avaavan Ohjaamon 
toimijoiden tapaaminen, nettisivukoulutusta, pääl-
likköpäivät, Ohjaamojen valtakunnallinen tuki 
tulevaisuudessa –seminaari, some-koulutusta ho-
tellihuoneessa, ministeriöiden tapaamisia, nuorten asumisen ajan-
kohtaispäivä sekä muita verkostotapaamisia ja skype-palavereja. Työ-
tehtäviin on kuulunut myös eri somekanaviin tutustumista ja niiden 
haltuunottoa pikkuhiljaa.

Ohjaamojen päällikköpäivillä Tahkolla oli ohjelmassa mm. Oh-
jaamoverkoston yhteiskehittämistä sekä yhteisiä viestintäohjeistuk-
sia. Keskusteluja käytiin niin osana ohjelmaa kuin kahvitauoilla ja 

iltasella. Nämä kohtaamiset ja keskustelut ovat monelle varmasti oman 
työn kulmakivi ja niitä kaivataan säännöllisesti. Minulle ja muille uusille 
nämä ovat loistava paikka tutustua verkostoon ja kuulla opettavaisia 
tarinoita konkareilta. Täällä assistentti pääsi käyttämään myös suunnis-
tustaitojaan, että löysi tien iltaohjelmaan varatulle kodalle.

Päällimmäisenä päällikköpäiviltä jäi mieleen yhteisistä viestintäta-
voista ja -kanavista keskustelu sekä yhdessä samaan suuntaan mene-

misestä. Näitä peilaan myös omaan työhöni, mitä 
minä Kohtaamon assistenttina voin tehdä näiden 
asioiden edistämäseksi. Vaikka uutena työntekijä-
nä täytyy miettiä tarkoin, miten viestin Kohtaamon 
nimissä, aion ottaa haltuun eri somekanavia ja ja-
kaa informaatiota aktiivisemmin.

Vaikka viikkoihin on mahtunut myös myö-
hästyneitä junia, auton pelastamista lumipenkas-
ta, kopiokoneen kanssa yhteistyön harjoittelua ja 
unohtuneita kahvitaukoja, on ne kuitenkin enem-
män sisältäneet naurua, yhdessä tekemisen iloa ja 
halua toimia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Avoimin mielin suhtaudun seuraaviin viikkoihin 
ja tulevaan vuoteen, mitä se sitten tuokaan tul-
lessaan. Samoin kuin ensimmäisenä työpäivänä, 

innosta puhkuen odotan ensi viikon Ohjaamoviikkoa ja Ohjaamoissa 
vierailuja sekä tulevia Seinäjoen päällikköpäiviä toukokuussa, joiden 
suunnittelu ja järjestelyt minulla onkin seuraavana työlistalla.”

Kohtaamon blogissa, Outi Pantsar, 7.2.2019
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Valtakunnallinen vaikuttamistyö 
ja palvelujen markkinointi

Kohtaamon yhtenä roolina vaikuttamistyössä on ollut valtakunnallisesti 
Ohjaamo-toiminnan mallintaminen. Yhdessä palvelumuotoilijoiden kanssa 
on etsitty sanoja ja kuvia kuvaamaan Ohjaamojen tekemää työtä ja roolia 
palvelukentässä. Mallintamistyön tavoitteena on ollut tarjota Ohjaamoille 
välineitä kertoa omasta työstään ja tehdä vaikuttamistyötä omalla alueella. 
Tärkeä osa vaikuttamistyötä on lisäksi ollut tiedon kerääminen Ohjaamois-
ta ja sen koostaminen alueellisesti ja valtakunnallisesti luvuiksi ja numeroik-
si. Ohjaamoihin liittyvän tutkimustyön koordinointi on sekin ollut jatkuvaa 
kehitystyötä verkoston kanssa, ja tutkimustyö on tarjonnut paljon välineitä 
vaikuttamistyöhön. Toiminnan juurruttamiseen ja vaikuttamistyöhön liittyy 
olennaisesti tiedolla johtaminen, jonka vahvistamiseksi tulevaisuudessa 
tarvittaisiin toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja yhteinen asiakastietojärjes-
telmä. Nämä ovat olleet Ohjaamojen toiveissa alusta alkaen.

Yhtä aikaa Kohtaamon kanssa käynnistyi joukko ESR-rahoitteisia 
hankkeita, joiden tavoitteena oli käynnistää Ohjaamoja eri puolille Suo-
mea. Hankkeiden tavoitteena oli tehdä näistä pysyvää toimintaa. Kohtaa-
mon toimesta Ohjaamoille tehtiin palvelumuotoilu, jossa niiden toimin-
taperiaate havainnollistettiin visuaalisesti. Palvelumuotoilun yhteydessä 
tuotettuja materiaaleja käytettiin hyväksi päättäjille suunnatussa vaikut-
tamisviestinnässä.

Vuonna 2017 Suomen hallitus ohjasi budjettiriihessä rahaa Ohjaa-
mojen vakiinnuttamiseen. Tämä raha tuli käyttöön vuoden 2018 alusta ja 
se ohjautui eri puolille Suomea TE-palveluiden kautta. Se, että toimintaan 
ohjattiin valtion rahoitusta ja että poliittinen tahtotila Ohjaamojen vakiin-
nuttamiseksi oli vahva näin varhaisessa vaiheessa, on merkittävää.

Valtion budjetista tulleen määrärahan yhteydessä perustettiin myös 
vuoden 2018 alusta alkaen toiminnassa ollut Ohjaamojen valtakunnalli-
nen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on muun muassa hyväksynyt valtakun-
nalliset Ohjaamon perusteet -dokumentin, Ohjaamojen viestintäohjeen 
sekä graafisen ohjeen.  

Lisäksi valtion taholta osoitettu resursseja monialaisten palvelu-
jen tutkimustyöhön, joka on tuonut uskottavuutta ja evidensssiä Ohjaa-
mo-palvelujen  vaikuttavuudesta. 

Nuorille suunnattu markkinointi

Alusta alkaen on ollut selvää, että uuden palvelun viestintä ja markkinoin-
ti ovat tärkeitä, jotta nuoret ja verkostot löytävät palvelun. Ohjaamot ovat 
toivoneet erityisesti koulutusta sosiaalisen median käyttöön, valtakunnal-
lisia markkinointikampanjoita, erilaisia videoita sekä kuvituskuvia viestin-
nän tueksi. Viestinnän on toivottu huomioivan moninaisuus ja stereoty-
pioita on toivottu vältettävän. Ohjaamojen yhteinen brändi ja sen 
markkinointi valtakunnallisesti on ollut Ohjaamojen suuri toive, vaikka 
sekä brändiin että markkinointiin onkin liitetty hyvin ristiriitaisia toiveita ja 
odotuksia.

Brändin kehittämisen ohessa  
ensimmäiseen yhteiseen valtakun-
nalliseen markkinointikampan-
jaan Ohjaamoiden kanssa lähdettiin 
vuonna 2016 Ohjaamoviikolla.  
Tämän jälkeen jokaisena hanke-
vuonna, viikolla 7, on toteutunut 
Ohjaamoviikko, jonka tavoitteena 
on ollut lisätä Ohjaamojen tun-
nettuvuutta ja näkyvyyttä nuorten 
parissa. Käytännössä Ohjaamoille 
ollaan tuotettu Ohjaamoviikolle 
valmista markkinointimateriaalia 
ja Ohjaamot ovat osallistunee viik-
kon viettoon omien resurssiensa 
ja tarpeidensa mukaan. Kohtaamo 
on Ohjaamoviikoilla tehnyt Ohjaa-
mojen valtakunnallista markki-
nointia sosiaalisen median kautta. 
Vuodesta 2017 lähtien Kohtaamo 
on tehnyt nuorille suunnattuja 
markkinointikampanjoita joka 
vuosi, joista vuosi 2019 toimii seu-
raavassa esimerkkinä.
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Nuorille suunnattu markkinointi  
vuonna 2019

Vuonna 2019 Ohjaamoviikon lisäksi toteutettiin kak-
si nuorille suunnattua valtakunnallista markkinoin-
tikampanjaa. Heti vuoden alussa toteutettiin kam-
panja, jonka tavoitteena oli parantaa Ohjaamojen 
tarjoamien palvelujen tunnettavuutta ruotsinkielis-
ten nuorten parissa. Vaikuttajayhteistyöhän perustu-
nut kampanja toteutettiin yhteistyössä somevaikutta-
ja Thomas Böckermanin kanssa. Kampanja aikana 
hän käsitteli Ohjaamojen tarjoamia palveluja oman 
elämäntilanteensa kautta. Sisältöjä tehtiin Thomasin 
kanaviin, pre-roll -mainontana Youtubessa sekä Oh-
jaamot -kanavissa. Kokonaisuudessaan kampanja oli 
hyvin onnistunut ja Thomasin sisällöt tavoittivat koh-
deryhmän todella hyvin. Kampanja keräsi yhteensä 
496 145 näyttökertaa. Kampanjan aikana Ohjaamot.
fi-sivulle saatiin klikkauksia yhteensä 2047 kappalet-
ta.

Seuraavaksi järjestettiin jo perinteeksi muodos-
tunut Ohjaamoviikko viikolla 7. Erilaisissa kampan-
joissa Kohtaamo on tuottanut Ohjaamojen käyttöön 
valmiita materiaalipaketteja, jotka ovat sisältäneet si-
sällön lisäksi valmiit ohjeet, millä tavoin Ohjaamo voi 
liittyä kampanjaan mukaan. Vuonna 2019 Ohjaamo-
viikolla, kuten muissakin kampanjoissa, markkinoin-
nin kohderyhmää ovat olleet alle 30-vuotiaat nuoret. 
Käytännössä Ohjaamoviikon aikana markkinoitiin 
Ohjaamot.fi-sivuja, järjestettiin kilpailu Instagramissa 
”Paras kokemuksesi Ohjaamosta” -teemalla, joiden 
lisäksi Kohtaamo tuotti Ohjaamoille postauskuvia ja 
valmiita tekstejä eri somekanavia varten. Ohjaamo-
jen toivottiin järjestävän tapahtumia ja tilaisuuksia 
omissa tiloissaan viikon aikana. Kohtaamo teki Oh-
jaamoviikolla seuraavia toimenpiteitä sosiaalisen me-
dian kanavissa. 

Monikanavainen ja kattava 
markkinointistrategia
• Google DisplayNetwork 

-bannerimainonta
• Jatkuva Google Search -hakusana-
 mainonta (Ohjaamot)
• YouTube In-Stream-videomainonta
• Facebook click-to-website
• Instagram-postaukset
• Snapchat-videomainonta

Tulokset:
Google Ads-kampanjat toimivat loistavasti:
• Bannereilla lähes 1,8 miljoonaa näyttöä
• Videon katseluprosentti yli 40
Facebook-ja Instagram-mainonta 
toivat hyviä tuloksia
• Facebook-postauksilla yli 137 000 
 näyttökertaa, ja postaukset näki 
 yli 54 000 nuorta
• Instagram-postauksilla lähes 
 164 000 näyttökertaa, 
 ja postaukset näki yli 102 000 nuorta
Snapchat toi erinomaisia tuloksia
• Jopa yli 206 000 näyttökertaa
 ja lähes 4 000 swipe-upia.

Tasaista näkyvyyttä Ohjaamoille saadaan 
jatkuvalla Google Search -hakusana-
mainonnalla.

Thomas Böckerman
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Lisäksi vuonna 2019 toteutettiin myös Mutkat esiin -vaikuttajakampanja, 
jonka avulla haastettiin perinteistä tapaa tehdä viestintää ja markkinoin-
tia. Tavoitteena olikin tuoda esille, että Ohjaamo on erilainen ja rohkea 
toimija. Kampanjan tarkoituksena oli paitsi saavuttaa ansaittu mediaa, 
myös tuottaa nuorille kiinnostavaa ja puhuttavaa sisältöä. Mutkat esiin 
-kampanja suunniteltiin herättämään tunteita ja puhuttamaan niin nuor-
ten keskuudessa kuin kahvipöytäkeskusteluissakin. Kampanjassa 

1.  Suositut somevaikuttajat kysyivät toinen toisiltaan kysymyksen, johon 
seuraava vastasi. Kyseessä oli moderni ketjukirje, joka eteni IG Sto-
riesin ja IG-kuvien välityksellä toiselta toiselle.

2.  Somevaikuttaja vastasi hänelle esitettyyn kysymykseen, jonka jälkeen 
hän kysyi uuden kysymyksen seuraavalta.

3.  Kampanjaa edelsi kysymyspatteristo, johon Ohjaamo oli kerännyt 
nuorten yleisimmin kysymät    kysymykset.

4.  Myös nuoret ja Ohjaamo saivat kysyä IG-tähdiltä kysymyksiä kampan-
jan aikana ja osallistua keskusteluun. Kampanjan tulokset olivat seu-
raavat: 

KAIKEN KAIKKIAAN
KAMPANJA TAVOITTI VIIKOSSA
HUIKEAT 147 127 SILMÄPARIA

JA NÄISTÄ SUURIN OSA OLI
OHJAAMOLLE JUURI OIKEAA
KOHDERYHMÄÄ: NUORIA, ALLE 30-
VUOTIAITA, YMPÄRI SUOMEN
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Tutkimus Kohtaamossa 
vuosina 2015–2020

 

Ohjaamoihin liittyvää tutkimusta ja tiedontuotantoa ovat ohjanneet  
seuraavat periaatteet:

A. Sen on tuotettava hyötyä Ohjaamoille ja niiden toiminnan  
kehittämiselle.  

B. Sen on tuotettava valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tarvittavaa 
tietoa ja tilannekuvaa Ohjaamoista.  

C. Tutkimuksen on osallistuttava yhteiskunnallisiin ja tieteellisiin kes-
kusteluihin ja tuotettava uutta tietoa. Osa tutkimuksesta pitää julkaista 
akateemisesti vertaisarvioituna.  

D. Ohjaamoja koskeva tiedontuotanto ja tutkimus ovat avoimia yhteis-
työlle ja -kehittämiselle. Aineistot ovat jaettavissa tutkijoiden, selvitysten 
tekijöiden ja opiskelijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa laajapohjaisen ja 
monitieteisen tutkimuksen Ohjaamoista.  

Ohjaamojen tiedontuotanto

Tarkastellaan ensin kahta ensimmäistä tutkimuksen periaatetta eli 
sen on tuotettava hyötyä Ohjaamoille ja niiden toiminnan kehittämiselle 
ja sen on tuotettava valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tarvittavaa tie-
toa ja tilannekuvaa Ohjaamoista. Tällaisessa tiedontuotannossa on ollut 
tärkeää luoda yhdessä Ohjaamojen, ministeriöiden sekä tutkijoiden kans-
sa runko tiedonkeruulle. Teimme arviointikehikon työryhmänä vuosina 
2015–2016 ja se on toiminut joustavana pohjana Kohtaamossa tehtävälle 
tutkimustyölle. Sitä on tarkasteltu matkan varrella kaikkia tahoja kuun-
nellen, ja viimeksi tiedonkeruun runkoa ja aikataulutusta on tarkistettu 
vuodenvaihteessa 2019–2020 ajatellen Kohtaamon jälkeistä aikaa.  

1. Jatkuva tilastointi palvelun käytöstä (Nutitilastot + muu)  
Nuti-tilastointi on kehitetty yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön 
kansallisen palveluverkoston toimijoiden kanssa. Tavoite on saada kaik-
kien nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilastot kerättyä yhdenmukai-
sesti ja mahdollisimman vaivattomasti sekä paikallisesti että kansallisesti. 
Tätä palvelua ylläpitää osaamiskeskus Koordinaatti. Tapani Kojonsaari 
(TEM) painotti vuonna 2016: ”Aina kun Ohjaamon ovi käy, se on saatava 
merkattua.” Niiltä Ohjaamoilta, jotka eivät käytä Nuti-tilastointia, tiedot 
pyydetään Excel-pohjalla. Ohjaamojen asiakkaiden tilastoimisessa on pal-
jon vaihtelua Ohjaamojen välillä, ja on selvää, että iso osa Ohjaamojen 
todellisesta kokonaisasiakasmäärästä ei päädy tilastoihin.

2. Työn tuloksia koskeva tilasto nuorten siirtymistä neljännesvuosittain 
(valtakunnallinen keruu lopetettu 2020). 
Tällainen monialaisesta palvelusta ke-
rättävä tieto on sangen kiinnostavaa esi-
merkiksi kuntapäättäjien näkökulmasta: 
Mitä Ohjaamossa saadaan aikaan? Mihin 
nuoret sitä kautta päätyvät? Nopeutuuko 
palvelun saanti? Viimeiseen kysymykseen 
pystytään vastaamaan vain vertailuase-
telmalla, jota on osaltaan toteutettu Val-
tioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimin-
nan rahoittamassa Monet-hankkeessa 
(2020).  

Tiedonkeruu siirtymistä on niin ikään 
ollut ongelmallista Ohjaamoissa: eri toimi-
joilla on omat rekisterinsä ja tilastointivel-
voitteensa eikä Ohjaamoilla ole käytössään 
yhteistä monialaista rekisteriä. Toisaalta iso osa Ohjaamossa asioivis-
ta pistäytyy matalan kynnyksen neuvonnassa. Ja kuten jo vuonna 2017 
Ohjaamo-kirjassa todetaan (Määttä & Karppinen & Kosonen): Ohjaa-
mo-toiminnan luonne matalan kynnyksen neuvontana mahdollistaa kyllä 
nuoren tarpeen mukaista palvelua, muttei aina sen vaikutusten tarkkaa 
seurantaa. Ohjaamon palvelun kahtalaisuus näkyy tässä: osa asiakkais-
ta on pidemmässä ohjausprosessissa tai viranomaisneuvonnassa, jolloin 
heidät kirjataan vaikkapa etsivän nuorisotyön, TE-palvelujen tai tervey-
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denhuollon rekistereihin. Mikäli nämä Ohjaamo-asiakkaat 
kyetään tunnistamaan hallinnollisista rekistereistä sekä yh-
distämään muihin rekisteritietoihin, on Ohjaamotoiminnan 
vaikuttavuutta mahdollista arvioida. Osa asiakkaista kuiten-
kin pistäytyy Ohjaamossa vain neuvonnassa, mikä voi heille 
olla siinä tilanteessa ratkaiseva apu tai tuki, mutta sen vai-
kutuksia hänen elämänsä kulkuun ja työllistymiseen ja vero-
tulojen kerryttämiseen ei saada mitenkään selville.

3. Nuorten/nuorten aikuisten palaute palvelusta (ks. kuva).  
Nuorten myönteinen palaute palvelusta on kantanut kehit-
tämistä ja osin rahoittamisen jatkamistakin. Kyselylomake 
on kehitetty paperisesta vuoden 2016 karvalakkiversiosta 
laajemmaksi Webropol-kyselyksi, johon on mahdollista vas-
tata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuosina 2016–2018 
kysely toteutettiin kaksi kertaa vuodessa ja sen jälkeen ker-
ran vuodessa.

”Kehitimme ensimmäisen Ohjaamojen asiakaspalautelo-
makkeen vuoden 2016 keväälle, ja siihen saatiin 283 vastaus-
ta 17 eri Ohjaamosta. Paperisen lomakkeen kehittämiseen 
osallistui ehkä kymmenkunta ihmistä, mukana Ohjaamojen 
työntekijöitä, sosionomiopiskelijoita muistaakseni DIAKista ja 
tutkijoiltakin taisin kysellä. Whatsapp-tyylin keksi Espoon Oh-
jaamon päällikkö Pekka Räsänen ja hienohan se olikin. Minulla 
Kohtaamon tutkijana oli tietysti päävastuu palautteenkeruun 
suunnittelusta ja järjestämisestä, ja sitä päätettiin kerätä kaksi 
kertaa vuodessa. Näin tehtiinkin vuoteen 2018 asti.

Pitkin matkaa olen kommentteja kysellyt ja huomioinut, 
niin Ohjaamojen asiakkailta ihan paikan päällä vieraillen kuin 
työntekijöiltä ja tutkijoiltakin. Nykymuodossaan palauteloma-
ke on webropol-kysely ja sen saa suomen lisäksi englanniksi 
ja ruotsiksi. En muista, minkä vuoden lomakeversiosta sain 
seuraavanlaisen palautteen joltakulta nuorelta: - Tämän lo-
makkeen tekijä pitäisi laittaa ”miten teen hyvän kyselylomak-
keen”-kurssille. Voisiko sen paremmin ilmaista, kehitettävää 
löytyi hyvästä yrityksestä huolimatta.” (tutkija Mirja Määttä)

KORKEIN KOULUTUSTASO, 
20 VUOTTA TÄYTTÄNEET

Ei peruskoulun päättötodistusta 2 %
Peruskoulu 28 %
Ylioppilas 20 %
Ammatillinen tutkinto 42 %
Korkeakoulututkinto 7 %

ASIAKKAAN
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA

Työtön 64 %
Opiskelija 19 %
Töissä 9 %
Muu 8 %

Lähde: Kohtaamon tilastot 2020

OHJAAMOJEN
ASIAKKAISTA

Naisia 49 %
Miehiä 51 %

Asiakkaista suurin 
ikäryhmä ovat 
18–24 -vuotiaat

OHJAAMOT LUKUINA Lähde: Kohtaamon tilastot 2020

Netistä tai
mainoksesta

12 %
Läheiseltä
aikuiselta,

kaverilta tai
sisarukselta

32 %

Ammatti-
laiselta

56 %

MISTÄ KUULIT OHJAAMOSTA?

Muut kielet

18 %
ruotsi

2 %
suomi

80 %

ÄIDINKIELENÄ

9,2
Erinomainen

arvosana nuorilta
ohjauksesta

(Asteikko 4-10)

Työ ja
yrittäjyys

YLEISIMMÄT
ASIOINNIN AIHEET

Yksilökäyntejä
Ohjaamoissa

78 000

Yhteensä asiakas-
tapaamisia vuodessa

130 000

OHJAAMOT LUKUINA

31 %
Koulutus

ja opiskelu 23 %
Hyvinvointi
ja terveys 14 %

Ryhmätapaamisia

52 000
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4. Ohjaamoista saatavat palvelut / työntekijät 
Excel on hioutunut vuosien varrella nykyiseen muotoonsa ja siinä tar-
kastellaan Ohjaamossa jatkuvasti, osa-aikaisesti tai etänä saatavia eri 
ammattilaisten palveluja melko yksityiskohtaisesti. Ohjaamojen erilaiset 
toimintamallit ja aukiolot haastavat tiedon yhdenmukaisuutta. 

5. Ohjaamojen henkilötyövuodet  
Jokainen Ohjaamo laskee vuosittain oman henkilöstönsä htv-määrät. 
Tuloksia on tarkasteltu karkeasti kunnan/kuntayhtymien, TE-palvelujen, 
projektien, järjestöjen sekä yritysten henkilöstöresurssien muodossa.  

OHJAAMOT LUKUINA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Erityisopettaja
Taloustukihenkilö tai -neuvoja

Rekrytointiyrityksen palvelut
Kelan virkailija

Muu opinto-ohjaaja
Päihdepalvelut

Maahanmuuttajatyö
Mielenterveyspalvelut

Asumisneuvoja
TE-psykologi

Sosiaalityöntekijä
Oppilaitoksen opinto-ohjaaja

Työvalmentaja / työpajan työntekijä
Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja

Muut työllisyyspalvelut
Nuorisotyöntekijä

Sosiaaliohjaaja
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijä

Etsivä nuorisotyöntekijä
TE-asiantuntija

2018 2019 2020

Ohjaamossa vähintään kerran viikossa paikan päällä työskentelevät – Vertailu Ohjaamoissa 2018 (N=53), 2019 (N=59) ja 2020 (N=39)

6. Itsearviointi vuodesta 2018 eteenpäin luotiin Ohjaamojen perustei-
den julkaisun jälkeen maadoittamaan siinä ilmaistuja tavoitteita käytän-
töön. Aiemmin toteutettiin Ohjaamojen vertaisoppimiskyselyt vuosina 
2015, 2016, 2017. 

7. Kuntakohtaiset tilastot vs. valtakunnalliset –koosteet PP-dioina 
yli 15 000 asukkaan Ohjaamo-kunnille 2017–2019. Tarkoituksena oli tuot-
taa kunnille tietoa tietyistä valtakunnallisista indikaattoreista (koulutus, 
työ, hyvinvointi) ja verrata niitä oman kunnan tilanteeseen. Ohjaamoissa 
tietoa saatettiin käyttää palvelujen tarkoituksenmukaisessa kohdentami-
sessa. 
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8. Ohjaamojen sidosryhmäkysely 2016 ja 2019. 
Sidosryhmäkysely on tehty Ohjaamojen ilmoittamille paikallisille yhteis-
työtahoille, ei siis niille, jotka työskentelevät Ohjaamoissa. Käytännössä 
Ohjaamo-toiminta perustuu vahvasti alueelliseen ja paikalliseen päätök-
sentekoon ja sopimuksiin, siksi paikallisten hallinnollispoliittisten päätök-
sentekijöiden sekä muiden Ohjaamojen sidosryhmien näkemykset ovat 
keskeisiä toiminnan kehittämisessä ja juurtumisessa. Vastauksissa tuli ilmi, 
että suurin osa vastanneista ajatteli heidän organisaationsa hyötyneen 
Ohjaamo-yhteistyöstä. Hyötyinä korostuivat monen suuntaisen asiakasoh-
jauksen merkitys, palvelujen yleinen paraneminen, sekä verkostoyhteis-
työn ja nuorten työllistämistoimien paraneminen. Asiakasohjaus toimii Oh-
jaamoista sidosryhmille ja sidosryhmiltä Ohjaamoille, myös oppilaitokset 
ovat saaneet tukea työhönsä. Suurin osa myös uskoi, että julkisten palvelu-
jen ja järjestöjen yhteistyö on tehostunut Ohjaamon ansiosta.

Apuna edellä mainituissa tiedonkeruu- ja analysointitehtävissä on ol-
lut muun muassa korkeakouluharjoittelijoita, joista kaksi on työskennellyt 
Kohtaamossa: tilastotieteen opiskelija Santeri Karppinen vuonna 2017 
(vastuulla erityisesti kuntakohtaiset ja valtakunnalliset nuorten tilantees-
ta kertovat tilastot) sekä sosiologian opiskelija Jyrki Virta vuonna 2019 
(vastuulla erityisesti sidosryhmäkyselyjen analyysit).  

Lisäksi TEMissä korkeakouluharjoittelijat Maiju Kyytsönen (terveys-
hallintotiede) ja Vilja Männistö (yhteiskuntapolitiikka) ovat hoitaneet Oh-
jaamojen itsearviointien analyysia ja raportointia. Heidänkin ohjaamisen-
sa on kuulunut osaltaan Kohtaamon tutkijan tehtäviin. Lisäksi pro graduja 
on tehty ja parhaillaan tehdään kyseisistä aineistoista tai niitä hyödyn-
täen, tässä mainitsen Matleena Kososen ja Heidi Romppasen pro gradun 
(2018) Ohjaamo-asiakkaiden osallisuudesta. Aineisto siihen kerättiin ke-
vään 2017 asiakaspalautteena. 

Ohjaamo-toiminnan tutkimus

Ohjaamojen työntekijät ovat kuulleet ja osallistuneet eri tavoin Ohjaamoi-
hin liittyviin tutkimuksiin muun muassa Ohjaamo-päivien työryhmissä 
sekä päällikköpäivillä. Mitään tällaista kehittävää tutkimusta ei voi tehdä 
ilman, että tutkimusaineiston tuottamiseen ja kehittämiseen osallistuu 
asiaa käytännössä tekevät ja palvelua saavat henkilöt. 

Kohtaamon tutkimustyön yhtenä tavoitteena on ollut, että tutki-
muksen on osallistuttava yhteiskunnallisiin ja tieteellisiin keskus-
teluihin, tuotettava uutta tietoa ja osa tutkimuksesta pitää julkaista 
akateemisesti vertaisarvioituna. Osaa yllä kerrotusta tiedonkeruusta on 
hyödynnetty tutkimusartikkelien aineistona. Mirja Määtän Ohjaamoihin 
liittyviä refereeprosessin läpikäyneitä tutkimusartikkeleita on toistaiseksi 
julkaistu kaksi ja niissä tarkasteltiin Ohjaamojen vertaisoppimiskyselyjä. 

Määttä, Mirja (2018) Työtä, osaamista ja arjen taitoja - Ohjaamot teh-
täväänsä määrittämässä. Teoksessa: Mika Gissler & Marjatta Kekko-
nen & Päivi Känkänen (eds.) Nuoret palvelujen pauloissa. Nuorten 
elinolot-kirja. THL, NTV, Nuorisoasian neuvottelukunta. http://www.
julkari.fi/bitstream/handle/10024/137198/THL_TEE030_2018.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Määttä, Mirja (2019) Reforming youth transition support with the 
multi-agency approach? – A case study of the Finnish One-Stop Guid-
ance Centers. Sociologija - Journal for Sociology, Social Psychology 
and Social Anthropology. Vol 61 (2). http://www.sociologija.org/ad-
min/published/2019_61/2/632.pdf 

Yksi sidosryhmäkyselyjä vertaileva artikkeli on julkaistu 2020 kirjassa 
Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Refereeartikkeleista sekä puheenvuoroista 
koostuva toimitettu teos julkaistiin syksyllä 2020 (ks. liite). 

Lisäksi vuonna 2021 julkaistaan Nuorisobarometri-kirjassa artikkeli, 
jossa tarkastellaan nuorten työllistymistä edistävien palvelujen yhdenver-
taista saavutettavuutta TE-palveluissa ja Ohjaamoissa, ja siinä hyödynne-
tään Nuorisobarometrin kyselyaineistoa sekä Ohjaamoista työelämään 
-tutkimuksen nuorten aikuisten haastatteluja.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137198/THL_TEE030_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137198/THL_TEE030_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137198/THL_TEE030_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sociologija.org/admin/published/2019_61/2/632.pdf
http://www.sociologija.org/admin/published/2019_61/2/632.pdf
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Ohjaamoista työelämään -tutkimuskokonaisuus tuottaa tietoa nuor-
ten aikuisten työelämä- ja ohjauskokemuksista ja tulevaisuudenodotuk-
sista kolmen vuoden seuranta-ajalla sekä Ohjaamo-työntekijöiden nä-
kökulmasta. Tarkastelussa ovat opintoihin ja työelämään sijoittumisen 
mahdollisuudet ja rajoitteet sekä palvelujen kehittäminen. Aineistoa hyö-
dynnetään neljässä pro gradussa ja yhdessä väitöskirjassa (tilanne 2020 
keväällä). Aineiston analyysi jatkuu vuosina 2021–2022. 

”Ja isot kiitokset mahdollisuudesta käyttää aineistoa ja osallistua tä-
hän kiinnostavaan prosessiin! 🙂 Ystävällisin terveisin Hanna Rissanen”  
(Ensimmäisten haastattelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallis-
tunut sosiologian ja sosiaalityön maisteriopiskelija, joka teki pro gradun 
aineistolla.) 

 
Osallistuminen tieteellisille päiville ja konferensseihin on vah-

vistanut tätä tieteelliseen keskusteluun osallistumista. Vuosien 2015–
2020 aikana Mirja Määttä on esitellyt Ohjaamoon liittyvää tutkimusta 
seuraavissa kotimaisissa tutkimuspäivissä: Nuorisotutkimuksen päivillä 
vuosittain (viisi kertaa), joista jokaisessa on ollut esitys ja kahdessa myös 
työryhmän vetovastuu sekä kolmissa sosiologipäivissä, joista jokaisessa 
on ollut esitys ja yhdessä myös työryhmän vetovastuu. Lisäksi hän on 
osallistunut neljään eurooppalaisen sosiologiayhdistyksen (ESA) sekä yh-
teen pohjoismaisen nuorisotutkimuksen (NYRIS) järjestämiin kansainväli-
sisiin konferensseihin.  

Väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä ja tutkimuksia tekeville Kohtaa-
mo on järjestänyt useita tutkimusseminaareja, joissa on kommentoitu ja 
kehitetty meneillään olevia tutkimuksia.  

Yhteys yliopistoihin ja tutkimusseuroista erityisesti Nuorisotut-
kimusseuraan on ollut aktiivista. Useita pro graduja on valmistunut tai 
valmistumassa, muutama väitöskirja myös, samoin ammattikorkea-
koulun opinnäytetöitä. Näistä on koottu Kohtaamon uudelle sivustol-
le listoja ja linkkejä. Tutkimusaiheisia blogejakin on julkaistu useita.  
https://www.ely-keskus.fi/web/kohtaamo/tutkimus2 (ks. myös liite)

2011 2019 2015

Ennen Kohtaamo-hanketta vuonna 2011 Suomessa ei ollut Ohjaamo-tyyppistä 
palvelua nuorille lukuun ottamatta Oulun Byströmin taloa ja Mikkelin Olkkaria. 
ESR-ohjelmakauden alussa,  vuonna 2015 oli jo useissa kunnissa perustettu toi-
mivia Ohjaamo-palvelupisteitä, joista lähes kaikki oli perustettu projektirahoi-
tuksella. Vuonna 2019 Ohjaamoja oli noin 70, joista suurin osa oli jo vakiintunut 
pysyväksi palveluksi. Uusia Ohjaamojakin suunnitellaan eri puolilla maata.

Vuoden 2021 aikana Kohtaamon tutkimustoiminta kohdentuu rekisteri-
tutkimukseen, jolla arvioidaan Ohjaamotoiminnan vaikuttavuutta. Tut-
kimuksessa jäljitellään menetelmällisesti koeasetelmaa. Siinä verrataan 
pitkittäisaineistosta Ohjaamossa asioineiden nuorten tulemia mahdol-
lisimman samankaltaisten nuorten tulemiin paikkakunnilla, joissa ei ole 
Ohjaamoa. Näin voidaan saada luotettavaa tietoa Ohjaamon vaikuttavuu-
desta.

https://www.ely-keskus.fi/web/kohtaamo/tutkimus2
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Ohjaamojen tarina

Tarina on huikea. Se kertoo kokeilusta, johon lähdettiin monen mielestä kunnian-
himoisin tavoittein. Piti perustaa parikymmentä Ohjaamoa eri puolille Suomea ja 
vakinaistaa niiden toiminta. Aikaa oli kolme vuotta. Kolmen vuoden päästä olikin jo 
yli 50 Ohjaamoa ja vakinaistamiseen määräraha valtion budjetissa. Viiden vuoden 
päästä aloituksesta määrä on kasvanut edelleen ja toiminta vakinaistunut. Mallia 
käydään katsomasta ulkomaita myöten. Puhutaan menestystarinasta.

Se menestystarina oikoo mutkia suoraksi aika paljon. Se ei kerro historiaa, 
pitkää valmistelua, monien toimijoiden toiveita ja turhautumista vuosien, ehkä 
jopa vuosikymmenien aikana. Siinä saatetaan unohtaa sanoa, että nyt aika oli kyp-
sä, tahtoa riittävästi ja päättäjillä halua viedä asioita 
eteenpäin. Harvoinpa tarinoissa koko totuutta onkaan. 
Kun puhutaan menestystarinasta, sivuutetaan helposti 
ne haasteet, joita toiminnassa on ollut ja on edelleen. 
Siinä rinnalla kyllä kulkee jatkuvasti se toinen tarina, 
joka tosin ei välttämättä ole sen totuudenmukaisempi. 
Siinä tarinassa Ohjaamo on iso paha susi, joka kappaa 
olemassa olevan hyvän, vie resurssit, tekee vääriä asioi-
ta tai ainakin väärällä tavalla, eikä saa edes mitään ai-
kaan. Todellisuus lienee jossain siellä menestystarinan 
ja kauhukertomuksen välimaastossa.

Tarinoiden taustat
Kun kurkistaa tarinoihin sisälle, näkee, että todellisuus todellakin on monimuotoi-
sempi. Valtakunnallisesti kaari on ollut yhdenlainen, paikallisesti kaikkea muuta. 
Osa on lähtenyt isolla innolla, ottanut sitten takapakkia, kasannut joukot uudelleen 
ja porskuttaa nyt täysillä eteenpäin. Toiset ovat lämminneet hitaasti, mutta kirineet 
sitten ja yhtäkkiä ponkaisseet valtakunnan kärkeen uusilla ideoillaan. Kolmas po-
rukka ei oikein missään vaiheessa saanut hommaa kunnolla käyntiin, mutta yrit-
tää kuitenkin edelleen.

Se valtakunnallinen menestystarina on houkutellut mukaan niitäkin, jotka 
eivät oikein ole tienneet mihin ovat mukaan lähteneet. Ohjaamo on tullut tutuk-
si ja se halutaan omaankin kuntaan. Syyt voivat olla moninaiset. Kun todellisuus 
toiminnan kehittämisen vaatimuksista, raportoinnista, viestinnästä ja resursseista 
on selvinnyt, onkin into hieman laantunut. Ei ole huomattu ajatella, että toiminta 
vaatii johtamista ja viestintää sekä aikaa kehittämiseen ja suunnittelemiseen.

Pahikset ja hyvikset
Tarinoissa on usein monia toimijoita, joilla on ristikkäiset tavoitteet. Vaikka Ohjaa-
moissa isossa kuvassa tavoitteet ovatkin olleet yhtenevät, on ristivetoa silti ollut pal-
jon. Etenkin alkuvaiheessa jokaisessa Ohjaamossa on varmasti yhdessä työstetty 
tavoitteita ja mietitty kohderyhmiä. On ollut viisautta määritellä tavoitteet valtakun-
nallisesti riittävän ylätasoiseksi, jotta paikallisille ratkaisuille on ollut tilaa. Toisaalla 
painotus on ollut vahva työllistymisessä, jossain muualla taas nuorten hyvinvoinnin 
lisäämisessä laaja-alaisesti. Erilaiset alueet ja erilaiset tilanteet vaativat erilaisia rat-
kaisuja. Erilaisia tarinoita.

Yhteistä jokaiselle Ohjaamolle on, että joka tarinasta löytyy joku pahis. Se joku 
toimija, jonka kanssa on ollut ”niin vaikeaa” tai joka vaan ei mitenkään lähde mu-

kaan. Se on ollut te-palvelut, sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, terveyspalvelut, 
nuorisotyö – ihan mikä vaan. Pahiksia on kaikkialla, mutta se pahis on aina 
eri. Legendat pahiksista kiertävät perimätietona ja kiertävinä tarinoina naa-
purikuntiin ja laajemmallekin. Silloin helposti unohtuu, että tosielämässä ei 
ole hyviksiä ja pahiksia.

Draaman kaari
Tarinoihin kuuluu alku, keskikohta ja loppu. Ohjaamojen alku on nähty. Se 
on ollut intoa, intohimoja ja vastustusta. Siihen on kuulunut vastoinkäymi-
siä, mutta myös onnistumisia. Monen Ohjaamon kohdalla tarina on vasta 
alussa, vaikka valtaosa varmaan onkin jo siirtynyt keskivaiheeseen. Siis sii-
hen tasanteelle, jossa arki sujuu ja toiminta on saanut muotonsa. On tosin 
niitäkin, joiden tarina on tullut jo päätökseen. Muutama pienemmän paik-

kakunnan Ohjaamo on päättänyt toimintansa Ohjaamona ja jatkanut koko kansan 
monialaisena palvelupisteenä. Ohjaamon tarina on päättynyt, mutta uusi tarina 
alkanut. Siinä tarinassa Ohjaamo on ollut alkusoitto isommalle tarinalle.

Jos Ohjaamon tarina päättyy, epäonnistuuko se silloin? Ei tämä voi epäonnis-
tua. Jos toiminta jatkuu kaikenikäisten palveluna, koska nuorten palvelulle erikseen 
ei ollut tarvetta, niin hyvä niin. Ohjaamo on ollut silloin alku isommalle, tarvittava 
startti muutokselle. Se on onnistuminen. Onnistuminen se on silloinkin, kun toimin-
ta päättyy kokonaan. Näitä ei vielä ole nähty, mutta ehkä nähdään. Siinä tapauk-
sessa kokeiltiin ja todettiin, että meillä tämä ei toimi. Syyt on toivottavasti perattu ja 
opiksi otettu. Jos jotain oppii, ei voi epäonnistua.

Mikä valtakunnallisesti on draaman kaari? Ollaanko nyt alussa, keskikohdassa 
vai lopussa? Sen aika näyttää. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Kohtaamon blogissa, Tuija Kautto, 12.9.2019



34

Ohjaustaverkossa.fi

Verkko-ohjauspalvelun kehittäminen oli alusta lähtien Ohjaamo-konsep-
tin kehittämisen ohella hankkeen toinen päätavoite.

”Verkko-ohjauspalvelulla tarkoitetaan valtakunnallista monikanavaista 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua koulutuksen ja työllistymisen tueksi. Verk-
ko-ohjauspalvelun avulla voidaan palvella suurta asiakaskuntaa ja tarjota 
ohjauspalvelua myös niille alueille, joille muutoin on vaikea tuoda palveluja 
esim. pitkien etäisyyksien vuoksi.” (Hankesuunnitelma 2014)

Verkkopalvelusuunnittelija palkattiin hankkeeseen marraskuussa 2015 ja 
samalla asetettiin työn tueksi kehittämisryhmä. Ryhmän jäsenet osallis-
tuivat työskentelyyn oman toimensa ohella ja heitä oli TE-asiakaspalve-
lukeskuksesta, TEM:stä, Koulutuksen tutkimuslaitoksesta, Kehittämiskes-
kus Koordinaatista, Opetushallituksesta, KEHAsta ja myöhemmin myös 
Ohjaamoista tuli edustaja ryhmään. Palvelun teknisenä toteuttajana on 
ollut Visma Consulting, jonka edustajat osallisuivat aika ajoin kehittämis-
ryhmän palavereihin.

Portaalista työkaluksi

Hanke osui ajankohtaan, jossa digipalve-
luja kehitettiin monella taholla sekä val-
takunnallisesti että paikallisesti. Kehittä-
misryhmässä oli alun perin visiona laaja 
portaali, joka olisi sisältänyt anonyymin 
neuvontapalvelun, suojatun virtuaalisen 
ohjaustilan ja itsepalveluna käytettävän 
tieto-osion. Sen lisäksi oli selvää, että 
ESR-hankkeena valtakunnallisen por-
taalin tekeminen vaati yhteyksiä muihin valtakunnallisiin sekä käytössä 
oleviin (mm. opintopolku.fi, TE-palvelut.fi, Nuorten elämä.fi) että raken-
teilla oleviin (mm. työmarkkinatori.fi) portaaleihin. Laajasta palvelun sisäl-
le rakennettavasta tieto-osiosta oli luovuttava, koska sen toteuttaminen 

13.1.2017 klo 15:00 Etelä-Esplanadi, Helsinki. Verk-
ko-ohjauksen kehittämisryhmä istuu vuoden ensimmäisen 
työpajan jälkeen työ-ja elinkeinoministeriön tiloissa päät 
pyörällä. Takana on jälleen tiukka päivä, jonka intensiivi-
syys näkyy kaikkien kasvoilta. 

Verkko-ohjauksen kehittämisessä alkuvaiheen pääpai-
no on ammatinvalinta- ja uraohjauksessa. Ohjauksen verk-
kopalvelun ajatuksena on luoda asiakkaan ja ohjaustoimi-
joiden välinen vuorovaikutteinen työskentelyalusta.

Neuvotteluhuoneiden pöydillä on yleensä hämmäs-
tyttävä määrä erilaisia laitteita, usein enemmän kuin kaksi 
per henkilö. Nykyiset normaalit älypuhelimet peittoavat en-
simmäistä kuulentoa hallinneen tietokoneen laskentatehon 
mennen tullen. Olisi sääli, jos tätä laskentatehoa ei otettaisi 
tehokkaammin hyötykäyttöön ja selvitettäisi mitä mahdolli-
suuksia se antaa verkossa tapahtuvaan ohjaukseen.

Laitteet ovat hyödyllisiä vain, jos niihin liitetään pal-
veluita, jotka tuottavat käyttäjilleen arvoa. Nuorilta kerää-
mämme palautteen mukaan he tarvitsevat tietoa, neuvon-
taa ja ohjausta liittyen työhön ja työllistymiseen, opiskelu- ja 
uravalintoihin sekä tulevaisuutensa suunnittelemiseen. Toi-
nen käyttäjäryhmämme, ne ammattilaiset, jotka voisivat 
hyödyntää verkkoa ohjauksessa, tuovat omat tarpeensa ja 
ideansa verkko-ohjauksen kehittämiseen. Näiden tarpeiden 
ja toiveiden yhteensovittaminen on ollut verkko-ohjauksen 
kehittämisryhmän tavoitteena joulukuusta 2015.

Marko Kilpeläinen, verkkopalvelusuunnittelija  
(otteita Kohtaamon blogista 19.1.2017)
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osoittautui hankkeen resursseilla mahdotto-
maksi. Uraohjaukseen liittyvä tietovaranto oli-
si ollut myös päivityksen kannalta liian vaativa 
tehtävä. Samalla keskityttiin kehittämään verk-
ko-ohjauksen todellista ydintä, eli tietoturvallis-
ta virtuaalista ohjaustilaa, joka on tarvittaessa 
mahdollista myös monialaisena palveluna.

Konsepti muuttui siis matkalla paljonkin, ja 
hyvä niin. Kehityshankkeiden on pysyttävä toi-
mintaympäristön muutoksessa mukana. Konsepti muuttui, eikä vähiten 
sen vuoksi, että verkko-ohjauspalvelun rinnalla Kohtaamo-hankkeessa 
kehitettiin ohjaamokonseptia. Ohjaamot tarvitsivat työkalun, jonka avulla 
vaikuttavaksi todettu verkostomainen monialainen ohjaus yhden luukun 

palveluna olisi mahdollista tietoturvalli-
sesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Myös toimintaympäristön muutok-
set toivat palvelulle haasteita. Lainsää-
däntö muuttui ja julkishallinnon stra-
tegiassa alettiin painottaa palveluiden 
järjestämistä monimuotoisesti ja ihmis-
keskeisesti eri sektoreiden omien palve-
lujen sijaan. 

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan-
tulo keväällä 2018 lisäsi kehitystyötä ja 
palvelun monimutkaisuutta varsinkin, 
kun on kyse Ohjaamoiden monialaises-
ta ohjauksesta. Samoin välineen käyt-
töön liittyvä laki digitaalisten palveluiden 
saavutettavuudesta 2019 kasvatti myös 
sekä työtä että kehittämisen kustannuk-
sia. Kevään 2020 koronapandemia pa-
kotti sekä Ohjaamot että muut palvelun 
kohderyhmät ottamaan käyttöön erilai-
sia digiohjausratkaisuja. Ohjaustaverkos-
sa.fi -palvelun vahvuus moneen muuhun 
verrattuna on sen sisältämä tietoturvalli-
nen ohjaustila ja GDPR-yhteensopivuus.

Monialaista yhteistyötä alettiin suo-
sia muuallakin kuin Ohjaamoissa. Myös 
Ohjaustaverkossa.fi muuttui matkalla 
valtakunnallisesta portaalista alueellisten 
verkostojen ja asiantuntijoiden asiakas-
kohtaamisten työkaluksi. Sen käyttöön 
ottaneet organisaatiot voivat muodostaa 
yhteisen, monen sektorin verkosto-or-
ganisaation – kuten alueen Ohjaamon 
tai kuntakokeilun. Verkosto-organisaatio 
voi tehdä yhteistä asiakastyötä työkalun 
avulla tietosuoja-asetuksen mukaisesti 
ja asiakkaan tietoa läpinäkyvästi ja asiak-
kaan suostumuksen perusteella jakaen. 

Asiakas saa siten yhden digitaalisen 
luukun kautta käyttöönsä koko verkoston asiantuntemuksen. Toki edel-
leen on mahdollista toteuttaa ohjausta yhden asiakkaan ja yhden ohjaa-
jan välisenä.

Alkuperäinen ajatus valtakunnallisesta tieto-, neuvonta- ja ohjaus-
palvelusta olisi toimiakseen vaatinut taustalle monimutkaisen palveluver-
koston, suunnilleen koko Suomen neuvonta- ja ohjaustahot, jotta nuor-
ten ja aikuisten tarpeisiin olisi voinut vastata. 

Ne siellä ovatkin. Mutta palveluiden taustalla ei ole vain yksi valta-
kunnallinen toimija, vaan lukuisia taustaorganisaatioita eli kaikki alueelli-
set toimijat – ohjaamot, kuntakokeilut ja nuorten palveluiden ja työllisyy-
den ekosysteemit – jotka ottavat työkalun käyttöönsä. 

Konseptin muutos toi hankkeeseen lisää monimutkaisuutta. Kehi-
tyksen lisäksi työmäärää kasvatti käyttöönotto, koska työkalun levittämi-
sessä sitä hyödyntäville organisaatioille ilmenivät kaikki digitaalisen trans-
formaation kompastuskivet:

• ohjaajien ja organisaation oppiminen ja sen tukeminen
• tietosuoja-asetuksen tuoma sopimusbyrokratia
• organisaatioiden muuttuvat palveluprosessit
• viestinnän haasteet
• monialaisen yhteistyön järjestäminen palvelun taustalle 
 hyvin toimivaksi mutta asiakkaalle näkymättömäksi.

Kesällä 2020 hankkeeseen rekrytointiinkin toinen verkkopalvelusuunnitte-
lija. 
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Valmistuessaan Ohjaustaverkossa.fi on tietoturvallinen verk-
ko-ohjauksen työkalu, josta on apua sekä ohjaajalle että asiak-
kaalle. 

	 Ohjaustaverkossa.fi
• tekee verkko-ohjauksesta tietoturvallista
• aktivoi asiakkaat osallistumaan
• selkeyttää ohjausta
• palvelee myös mobiilisti
• tekee monialaisen verkko-ohjauksen mahdolliseksi 
 ensimmäisenä työkaluna Suomessa
• helpottaa siirtymää neuvonnasta ohjaukseen
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Syksyllä 2020 Ohjaustaverkossa.fi:n ottivat käyttöön kaikki TE-toimistot. 
Vuoden 2021 palvelua levitetään Ohjaamoille ja muille monialaista työlli-
syyden hoidon palvelua tarjoaville verkostoille.

Ohjaustaverkossa.fi	-työkalun	käyttö	ohjauksen	aikana

Asiakas ei tee omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ohjauskeskusteluiden 
kuluessa, vaan pidemmän ajanjakson aikana. Ohjaustaverkossa.fi-työ-
kalussa voi tukea tätä asiakkaan prosessia juuri hänelle sopivin tehtävin 
ja aineistoin. Asiakas saa keskustelujen välille olennaisia lisäsytykkeitä 
omaan tiedonhakuun ja pohdintaan.

Käyttöönotto

Agilekehitys

Käyttäjien 
oppiminen

Työyhteisöjen 
palvelu-

prosessien 
muutos

Viestintä

Alustan 
sisällöntuotannon 

ohjeet ja 
koordinaatio

Siirtymä 
ylläpitoon

Mikro-
oppiminen: 

ohjeet
Makro-

oppiminen: 
vuorovaikutus

Työyhteisön 
oppiminen: 
muutoksen 
muotoilu ja 

tuki

Eri 
käyttäjäryhmien 
erilaiset tarpeet?

Lean, design 
thinking, 

johtaminen

Tiedotus, 
markkinointi, 
digikanavat ja 

some

TE-toimistot: 
psykologien 

tehtäväpankki & 
viestit eri 

asiakascaseille

Ohjaamot: 
tehtävät ja 
viestit eri 

asiakascaseille

KeHa –
sopimukset & 

dokumentaatio

Alustaekosysteemi? 
Työmarkkinatori

Käyttäjäpalaute 
viimeistelyssä

Datan keruu 
tiedolla 

johtamisen tueksi
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Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työkseen tarjoavat asiantuntijat tie-
tävät, että neuvonnan ja ohjauksen raja on usein veteen piirretty viiva. 
Asiakas kysyy mielestään yksinkertaisen kysymyksen, mutta asiantuntija 
tietää, että kysymys onkin monimutkainen, koska asiakkaan asia ei ehkä 
kuulu selvästi kenellekään tai kuuluu monelle palveluntarjoajalle ja sen 
kunnollinen selvittäminen vaatii asiakkaaltakin uuden oppimista.

Siksi Ohjaustaverkossa.fi:ssäkin on helppo siirtyä tiedonjakamises-
ta ja neuvonnasta syvällisempään kohtaamiseen - ohjaukseen. Ensim-
mäinen yhteys asiakkaan kanssa voi tapahtua edelleen muilla kanavilla 
- kasvokkaisen tapaamisen, puhelun, sähköpostin tai Ohjaustaverkossa.
fi:n service deskin asiakasviestin muodossa. Asiakkaan palvelutarpeen 
selvitettyään ohjaaja voi ehdottaa asiakkaalle ohjaustilan  hyödyntämistä 
osana ohjausta. 

Ohjaaja luo ohjaustilan ja kutsuu 
asiakkaan sinne. Asiakas tunnistautuu 
ohjaustilaan Suomi.fi-palvelun kautta. 
Vahvan tunnistuksen ansiosta asiakkaan 
tiedot pysyvät varmuudella vain ohjaajan 
ja asiakkaan välisinä. 

Asiakkaan ohjauksen kuluessa ja oh-
jaussuhteen luottamuksellisuuden vähi-
tellen rakentuessa voi ilmetä, että asiakas 
tarvitseekin moniammatillista / monialais-
ta palvelua. Monialaista palvelua tuottava 
verkosto-organisaatio kuten Ohjaamo tai 
työllisyyden kuntakokeilu voi hyödyntää 
työkalua monialaiseen ohjaustyöhön sillä 
edellytyksellä, että kaikilla verkosto-organi-

saatiosi palvelutuottajaorganisaatioilla on myös sopimus Ohjaustaverkos-
sa.fi:n käytöstä. Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeiluissa palveluntuotta-
jaorganisaatioita ovat TE-toimistot, kunnat, ehkä myös kuntayhtymät.

Ohjaustilat ovat muokkautuvia ja soveltuvat siksi monenlaiseen asia-
kasohjaukseen ja valmennukseen. Ohjausympäristöä voi soveltaa myös 
oppimisympäristökäytössä esimerkiksi työnhaun valmennuksessa ja 
muussa asiakkaan omaa oppimista ja elämänhallintaa kehittävässä oh-
jaustyössä. Tilaa jää myös ohjaajan luovuudelle ja yksilöllisille asiakastar-
peille, kun ohjaaja voi rakentaa ohjauksen vaiheet ja valita sopivat teh-
tävät kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toisaalta säästyy 

aikaa, koska kerran luodut valmiit pohjat ovat parilla klikkauksella kopioi-
tavissa seuraavia asiakkaita varten. 

Työkalu tarjoaa kätevän paikan tehdä yhteistyötä yli organisaatio- ja 
ammattirajojen. Ohjaaja voi asiakkaan suostumuksella kutsua mukaan 
asiakkaan omaan ohjaustilaan toisen, ohjauksessa tarvittavan ammatti-
laisen ja näin asiakas saa nopeammin apua koko elämäntilanteeseensa.

Ohjaustaverkossa.fi on ohjauksellisen vuorovaikutuksen työkalu, 
ei asiakastietojärjestelmä. Vuorovaikutuksesta kuitenkin kertyy dataa, 
joka jää sopimuksen tehneen organisaation käyttöön tiedolla johtamisen 
tueksi. Raportointipalvelun toteutus on vielä kesken ja valmistuu vuoden 
2021 aikana. Vuorovaikutuksesta kertyvän datan lisäksi järjestelmässä on 
asiakaskyselyinä Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämä 3X10D-elä-
mäntilannemittari sekä asiakaspalaute. 
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Verkkosivujen rakentaminen
Samaan aikaan verkko-ohjauspalvelun kehittämisen kanssa aloitettiin Koh-
taamo-hankkeen ja Ohjaamojen yhteisten verkkosivujen rakentaminen pal-
velemaan toisaalta Ohjaamojen henkilöstön tiedon ja materiaalin jakamis-
ta (kohtaamo.info) ja Ohjaamojen asiakkaiden tiedon tarpeita Ohjaamojen 
toiminnasta(ohjaamot.fi). Ne saatiin käyttöön alun perin vuonna 2017. 

Vuonna 2020 loppuvuodesta on käytössä jo saavutettavuudeltaan 
uudistetut verkkosivut https://ohjaamot.fi/ sekä Kohtaamo.info-sivun 
tilalle luotu https://www.ely-keskus.fi/web/kohtaamo -sivusto. Verkko-
sivujen ideana on jatkossa, että hankkeen loppuessa Kohtaamon verk-
kosivulle ei jää piiloon mitään olennaista lukuun ottamatta arkistoitavaa 
materiaalia. Ohjaamojen tarvitsemat materiaalit on siirretty pysyvästi 
ohjaamot.fi -sivuston yhteydessä olevaan materiaalipankkiin, joka ei ole 
julkisesti näkyvillä vaan tunnistautumisen takana. Julkinen Ohjaamot.
fi -sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti Ohjaamo-asiakkaille suunnatuksi 
markkinointikanavaksi, jonka kautta löytää lähimmän Ohjaamon.

Ohjaamot.fi verkkosivusto on siis erityisesti asiakkaita varten ja sitä 
pidetään yllä jatkossakin. Kohtaamon verkkosivut jäävät pois aktiivikäy-
töstä hankkeen päättymisen myötä. 

Ohjaamoja sekä muita monialaisia palveluja tukevan verkkosivuston 
luominen on ratkaistava siinä yhteydessä, kun uusi valtakunnallinen tuki-
rakennetiimi aloittaa toimintansa syksyllä 2021. 

Sosiaalinen media ja verkossa  
järjestetyt kohtaamiset
Kohtaamo otti jo hankkeen alussa sosiaalisen median eri kanavat aktiivi-
seen käyttöön. Tavoitteena oli avoimesti kertoa hankkeen tekemisestä. 
Eri kanavat valjastettiin hieman erilaiseen käyttöön. Facebookissa jaettiin 
uutisia ja asiasisältöjä, Instagramissa puolestaan kuvia ja tunnelmia. Koko 
hankehenkilöstö kannustettiin myös liittymään Twitteriin, jossa osallistut-
tiin laajemmin keskusteluihin ja jaettiin ajankohtaisten tietoa Ohjaamois-
ta. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on helpottanut myös kohtaamisia, 
kun kasvot usein ovat jo entuudestaan tutut. Lisäksi kohtaamolaisiin on 

saattanut olla matalalla kynnyksellä yhtey-
dessä esimerkiksi juuri Twitterin tai Face-
bookin yksityisviestien kautta.

Facebookissa tärkeänä kanavana 
on ollut suljettu Ohjaamoheimo-ryhmä 
lähinnä Ohjaamojen keskinäiseen tiedo-
tukseen ja keskusteluun sekä avoin Oh-
jaamot puhuvat-ryhmä ulospäin tapah-
tuvaan markkinointiin. 

Hankkeen aikana on muotou-
tunut käytäntö, jossa säännöllisesti 
kerran kuussa järjestetään kysely-
tuokioita, joihin kutsu lähtee kaikille 
Ohjaamoille. Alkuvaiheessa kysely-
tuokioiden ajateltiin olevan vertaistuellisia 
keskusteluhetkiä Ohjaamojen tekijöille, mutta pian huomattiin, 
ettei verkosto ollut vielä tähän valmis. Niinpä tavaksi muotoutui käytäntö, 
jossa joka kuukausi käsiteltiin vaihtelevaa teemaa. Alustajana on saatta-
nut olla jokin Ohjaamo, mutta myös yhteistyökumppaneita ja kumppani-
hankkeita. Kyselytuokiot ovat olleet paikka esitellä uusia menetelmiä ja 
kertoa toimivista käytänteistä. Foorumi on toiminut hyvin myös kump-
paneiden toiminnan esittelyyn. Lisäksi joka kuukausi on kyselytuokiossa 
käyty läpi ajankohtaiset asiat ja kerrottu tulevista tapahtumista. Tapaa-
misrajoitusten alettua vuoden 2020 keväästä lähtien kyselytuokiot ovat 
olleet erityisen suosittuja, koska live-tapaamiset loppuivat käytännössä 
kokonaan.

Verkkotilaisuuksia ja webinaareja on järjestetty aiemminkin, mutta 
erityisesti vuoden 2020 aikana etätyöstä ja verkkotapaamisista tuli työn 
valtavirtaa kaikissa muissakin organisaatioissa. Myös Ohjaamo-toimin-
nan tukihankkeet ovat yhä enemmän tarjonneet palveluja etäyhteyksillä. 
Tapaamisrajoitukset ja etätyösuositukset toivat myös Ohjaamoille haas-
teita ja uusia käytänteitä. Kun palataan joskus ns. normaalioloihin, Ohjaa-
mokaan ei ole enää entisensä.   
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Loppusanat

Parempia palveluja nuorille

Julkisilta palveluilta vaaditaan yhä enemmän monialaisuutta, asiakkai-
den osallistamista ja yhdessä kehittämistä. Kaiken kehittämistyön jälkeen 
näyttäisi siltä, että Ohjaamot ovat pystyneetkin liittymään osaksi tätä pal-
velujen evoluutiota. Jotain on näemmä tehtykin oikein: olemme yhdessä 
saaneet synnytettyä Ohjaamojen verkoston, josta julkinen mielikuva on 
ilmeisen positiivinen. Ohjaamo on ennakkoluuloton, toimeen tarttuva, 
uutta etsivä palvelumuoto ja mikä parasta, myös nuoret ovat antaneet 
siitä joka vuosi kiitettävän arvosanan.

Vaikutukset ovat näkyneet myös päätöksenteossa. Erityisen myön-
teisenä voi viime vuosina pitää valtion myöntämiä lisäresursseja Ohjaa-
mojen vakinaistamiseen ja yhtä hienoa on ollut kaupunkien ja kuntien 
pyrkimys vakinaistaa Ohjaamot osaksi nuorille suunnattua palvelutar-
jontaa. Näin Ohjaamo on monialaisuuden myötä päässyt marginaalista 
osaksi palvelujen kehittämisen valtavirtaa. Tätä kirjoitettaessa valmistel-
laan myös uutta pysyvää tukirakennetta Ohjaamoja ja muita monialaisia 
palveluja varten.

Työ menee tunteisiin
Ohjaamot edustavat paljon puhuttua kokeilukulttuuria, jossa keskeistä ei 
ole tarkka etukäteissuunnittelu vaan asioiden yhteiskehittäminen. Suun-
nittelukulttuurista irtautuminen ei käy kitkatta vaan se tuottaa monenlai-
sia tunteita, jotka tulevat myös projektityöläisille tutuksi. Yksi tunne on se, 
että kaikki on ikuisesti kesken. Tähän liittyy meihin ehkä sisäänrakennettu 
kaipuu joihinkin pysyviin rakenteisiin ja siihen että maailma edes joltakin 
osin tulisi valmiiksi. Tuo ei taida olla vielä näkyvissä. Keskeneräisyyden 
ohella toinen tunne on se, että olemme aina myöhässä: asiat, jotka juuri 
tuomme innolla esiin, olisi monen tahon mielestä pitänyt olla jo tehty vä-
hintään vuosi sitten. Kolmas tunne, joka syö työntekijän mieltä on se, että 
mikään ei riitä. Haasteet, joihin olemme vastaamassa näyttäytyvät usein 
suurempina kuin ne ratkaisut, joiden tuloksia ylpeänä esittelemme. Nuo-
risotyöttömyys vaivaa silti, palveluista pudotaan edelleen, NEET-nuorten 
määrä pysyy vakaana jne.

Päämäärä ja liike
Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan kuitenkin sitkeyttä ja pää-
määrätietoisuutta. Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto teki tunne-
tuksi sanonnan, jonka mukaan tärkeätä ei ole päämäärä vaan liike. Tätä 
kuulee joskus tulkittavan, että päämäärällä ei olisi mitään väliä, kunhan 
jotain tehdään. Oma tulkintani on, että tässä ihmisten maailmassa pää-
määrät ovat usein ideaaleja, joiden täydellinen tavoittaminen ei ole kos-
kaan mahdollista. Siksi kaikkien valintojen 
tulee edistää tavalla tai toisella yhteistä 
päämäärää. Ohjaamo-toiminnassa tämä 
tarkoittaa, että olemme koko ajan matkal-
la kohti parempia palveluja nuorille. Eikä 
liike saa pysähtyä.
On selvää, että keskeneräisyyden ja riit-
tämättömyyden tunteet voivat pahimmil-
laan uuvuttaa. Näiden tunteiden ja jän-
nitteiden kanssa on elettävä, säilytettävä 
toimintakyky ja samalla nähtävä pidem-
mälle. Onneksi innostus, tyytyväisyys ja 
toivo kantavat meitä eteenpäin. Kaikki on 
kesken, mutta olemme joka vuosi paran-
taneet palvelujen saatavuutta ja resurs-
siviisaus lisääntyy. Vaikka joitakin asioita olisi voinut tehdä nopeammin, 
olemme rakentaneet yhdessä kestävää alustaa koota nuorten palveluja 
yhteen. Kun tätä jatkamme, rakennamme yhä parempia palveluja nuo-
rille. 

Pasi Savonmäki
projektipäällikkö
Kohtaamo-hanke
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Liite: Kohtaamon tilaisuudet ja julkaisut
Vuosi 2014

21.–22.10. I Ohjaamopäivät Paasitorni, Helsinki, osallistujia 129

Vuosi 2015

24.–25.3. II Ohjaamopäivät Haaga Helia, Helsinki, osallistuija 141
10.–11.6. Projektipäälliköiden kesäpäivät Jyväskylä, osallistujia 23
22.9.  Projektipäällikköpäivä Lahti, osallistujia 31
23.–24.9. III Ohjaamopäivät Fellmannia, Lahti, osallistujia 189
25.11.  Projektipäällikköpäivä Jyväskylä, osallistujia 31

Vuoden 2015 aikana Kohtaamo oli mukana Kuntamarkkinoilla, kuntou-
tuspäivillä, nuorisotyön päivillä (yhteinen osasto Koordinaatin kanssa), 
TerveSos -messuilla sekä sijaishuollon päivillä. 

Vuosi 2016

8.2.–12.2. 1. valtakunnallinen Ohjaamoviikko
16.3.–17.3. IV Ohjaamopäivät Sokos hotel Vantaa, osallistujia 196
16.–17.2. Projektipäällikköpäivät Satulinna, Hirvensalmi osallistujia 30
14.–15.6. Projektipäällikköpäivät Vierumäki, osallistujia 29
15.9.  Projektipäällikköpäivä OKM, Helsinki, osallistujia 54
2.–3.11. V Ohjaamopäivät Oulu, Hotelli Lasaret, osallistujia 157
25.11. Ohjaamoaamiainen kansanedustajille, Hotelli Presidentti

Vuoden 2016 aikana Kohtaamo oli lisäksi mukana kirkon kasvatuksen päi-
villä, Educa-messuilla, Allianssiristeilyllä, työpajojen ja etsivän työn päivil-
lä, TerveSos-messuilla, Suomi Areenassa ja kuntamarkkinoilla.

Lisäksi kohtaamolaiset järjestivät Nuoret ja netti -koulutuskiertueen kol-
mella paikkakunnalla yhdessä Verken (Digitaalisen nuorisotyön osaa-
miskeskus) kanssa sekä nuorten osallisuus Ohjaamoissa -teemapäivän 
Helsingissä, yritysyhteistyö Ohjaamoissa -verkostopäivät Turussa ja Lah-
dessa sekä pienten kuntien verkostotapaamisen Kiteellä.

Vuosi 2017

13.–17.2. 2. valtakunnallinen Ohjaamoviikko
16.5. VI Ohjaamopäivä Helsinki, osallistujia 41

Visualistin kiteytys Ohjaamopäivästä 16.5.2017

24.–25.1. Projektipäällikköpäivät Helsinki, osallistujia 48
9.2.  Etsivä työ Ohjaamoissa –seminaari, Pieksämäki 
 (E-S Ohjaamojen tukiprojekti) 
31.3. Projektipäällikköpäivä STM, Helsinki, osallistujia 35
6.–7.4. Alueelliset Ohjaamopäivät Länsi-Suomi 
18.4.  Tapahtuma eduskunnan Kansalaisinfossa, osallistujia 19
8.–9.5. Alueelliset Ohjaamopäivät Itä-Suomi 
17.5.  Projektipäällikköpäivä Radisson Blue Royal, Helsinki, 
 osallistujia 41 
5.–6.9. Projektipäällikköpäivät Nuuksio, osallistujia 31
3.–4.10. VII Ohjaamopäivät, Itämeri, osallistujia 203
21.11. Projektipäällikköpäivä Vanha Ylioppilastalo, Helsinki, 
 osallistujia 43
21.10.  Järjestöaamiainen, Helsinki, osallistujia 10

Tämän lisäksi Kohtaamo oli mukana Educa-messuilla, Nuori2017 -tapah-
tumassa, Kuntamarkkinoilla ja Suomi Areenassa
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Vuosi 2018

30.–31.1. Projektipäällikköpäivät Tampere, osallistujia 85
12.–16.2. 3. valtakunnallinen Ohjaamoviikko
15.3.  Projektipäällikköpäivä OKM, Helsinki, osallistujia 41
17.–18.5.  Tervetuloa Ohjaamolaiseksi, Helsinki – tapahtuman 
 pääjärjestäjänä toimi Keha-keskus
23.–24.5. VIII Ohjaamopäivät Turku, osallistujia 109 – suunnattu uusille 
 Ohjaamoille ja uusille ohjaamolaisille
13.–14.6.  Projektipäällikköpäivät Jyväskylä, osallistujia 72
19.–20.9. Projektipäällikköpäivät Hämeenlinna, osallistujia 
13.–14.11.  IX Ohjaamopäivät Paasitorni, Helsinki, osallistujia 306

Lisäksi Kohtaamo oli mukana Allianssiristeilyllä, työpajapäivillä, Suomi 
Areenassa ja Kuntamarkkinoilla. Kohtaamo järjesti myös koulutukset so-
siaalisesta mediasta Seinäjoella ja Tampereella.

Vuosi 2019

30.–31.1.  Päällikköpäivät Tahko, Nilsiä, osallistujia 58
11.–15.2. 4. valtakunnallinen Ohjaamoviikko 
24.4.  Uusien ohjaamolaisten päivä, Jyväskylä, osallistujia 37
14.–15.5.  Päällikköpäivät Seinäjoki, osallistujia 78
12.6. Ohjaamo-aamiainen kansanedustajille, Hotelli Presidentti, 
 osallistujia 12 
22.–23.10. X Ohjaamopäivät, Tampere, osallistujia 300 

Lisäksi Kohtaamo oli mukana Nuori2019 -tapahtumassa ja työpajapäivillä.

Vuosi 2020

16.1. Nuori 2020-päivillä tuotettu ohjelma ”Suoraa puhetta 
 nuorten palveluista”
28.–29.1. Päällikköpäivät, Lahti Seurahuone, osallistujia 65
10.–14.2. 5. valtakunnallinen Ohjaamoviikko
25.3. Päällikköpäivä (Teams-kokous), osallistujia 143
9.6. Päällikköpäivä (Teams-kokous), osallistujia 96
6.–7.10. XI Ohjaamopäivät Helsinki, Crown Plaza (striimattu) 
 osallistujia n. 400
3.12. Päällikköpäivä (Teams-kokous), osallistujia 88  
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Kohtaamo-hankkeeseen liittyviä julkaisuja: 

Määttä, Mirja (toim.) (2017) Uutta auringon alla. Ohjaamot 2014–2017.  
https://core.ac.uk/download/pdf/162295932.pdf 
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Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä

KOHTAAMO-HANKE
2014–2021

Tämä julkaisu on koonti Kohtaamo-hankkeen työstä vuosina 2014–2021. 
Lähtökohtana on monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen 
nuorten palveluiden parantamiseksi. Matkan varrella on rakennettu luotta-
muksellisia suhteita eri hallinnon tasoilla sekä tehty vaikuttamistyötä valta-
kunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Ohjaamo-brändin luominen alusta 
alkaen on korostanut pitkäjänteisen viestinnän merkitystä Ohjaamo-palve-
lujen markkinoinnissa. Myös tutkimustyö on ollut hankkeen kivijalkana vies-
tinnässä ja vaikuttamisessa. Se on tuottanut tilastotietoa ja tutkimustuloksia 
vaikuttamistyöhön sekä valtakunnallisiin että paikallisiin tarpeisiin. Lisäksi 
verkko-ohjauspalvelun (ohjaustaverkossa.fi) rakentaminen on ollut maas-
samme ainutlaatuinen hanke, jossa tietoturvallinen työväline on tuotettu 
monialaisen ohjaustyön tueksi. 

Kirja valaisee Kohtaamon toiminnan osa-alueita ja niiden yhteyttä usean kir-
joittajan toimesta. Julkaisu on tarkoitettu esimerkiksi valtakunnallisen koor-
dinaatiotyön haasteista ja niihin vastaamisesta.
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