
Kohderyhmä

Tavoitteet

Toteutus

▪ 15-29v siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset, työ/opiskeluelämän 
ulkopuolella olevat nuoret

▪ Erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret, joilla esim. mielenterveydellisiä 
haasteita ja tarve kotiympäristöön jalkautuvalle psykososiaaliselle
tuelle<

NUORET PYSTYY-
KEHITTÄMISHANKE

▪ Nuorten toimintamahdollisuuksien edistäminen ja vahvistuminen, jotta 
heillä olisi paremmat mahdollisuudet edetä kohti työ/ opiskeluelämää

▪ monitoimijaisen verkoston vahvistaminen, yhteistyön tiivistyminen, 
toimintakulttuurin muutos, nuorten palveluiden kehittäminen ja 
palvelutarpeiden esille tuominen

▪ Kotiin vietävä valmennus, yksilövalmennus ja ryhmävalmennus
▪ Yhteiskehittämisen työpajoja monitoimijaiselle verkostolle:  

palvelupolun ja palvelukartan muotoilu, tiedolla johtamisen-prosessi, 
Kykyviisari- menetelmän käyttöön ottamisen koordinointi

HANKKEEN 
RAHOITTAJAT:

PYSTYTKÖ SINÄ? 

NUORET PySTyY!

1.10.2019-30.4.2022



HANKKEESSA 
TYÖSKENTELIVÄT

VESA
SARMIA

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, 
DIAKONISSALAITOS, 

VAMOS.

HENNI
RUHANEN

PROJEKTIKOORDINAATTORI/ 
VALMENTAJA, SIILINJÄRVEN 

KUNTA

PIRJO 
PARONEN

VALMENTAJA, 
DIAKONISSALAITOS 

VAMOS

HENNA
LUKKARINEN

VALMENTAJA, 
DIAKONISSALAITOS 

VAMOS.

SOILE
HYNYNEN

VALMENTAJA 
DIAKONISSALAITOS 

VAMOS



KÄPERTYJÄ TUKEUTUJA LIIKKEELLE-
LÄHTIJÄ

SUUNNAN-
ETSIJÄ

INNOSTUNUT

KOTIIN ERISTÄYTYNEET 
NUORET

MATALAN KYNNYKSEN 
PALVELUIHIN KYKENEVÄT NUORET

▪ Eristäytynyt kotiin, tukipalvelujen ulkopuolella
▪ Ei kykene hakeutumaan avun pariin tai ei tiedä 

mikä taho häntä voisi tukea
▪ Useimmiten eri asteisia mielenterveyden 

haasteita, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja 
vaikeuksia arjen hallinnassa

▪ Vaikea luottaa palveluihin tai niitä operoiviin 
perinteisiin auttajiin
▪ Kaipaa pitkäjänteistä työskentelyä päästäkseen 

pois kotoa, ilman pelkoa hylkäämisen 
kokemuksesta

▪ Heikot voimavarat, mutta valmiutta vastaan ottaa 
tukea omalta valmentajalta

▪ Kokee sosiaaliset tilanteet haastaviksi, mutta 
uskaltautuu ryhmätoiminnoissa kohtaamaan 
uusia ihmisiä

▪ Ryhmän tarjoama vertaistuki ja mahdollisuus 
ylläpitää päivärytmiä motivoivat osallistumaan 
ryhmätoimintaan
▪ Kaipaa mahdollisuutta kokeilla 

toimintamahdollisuuksiaan turvallisessa ja ei-
leimaavassa ympäristössä

TUKEUTUJAKÄPERTYJÄ

Mukaellen: Kuinka auttaa unohtuneita ja toivottomia nuoria? Vamos Mindsetin opit ja konseptin mallinnus, 2016-2018



TOIMINTALOGIIKKA
PILOTOINNIN TAUSTALLA

NUORI ON PALVELUSSA 
OSALLINEN JA TOIMIJA 
- EI TOIMINNAN KOHDE 

NUORTEN
TARVE KESKIÖSSÄ

KOKONAIS-
VALTAISUUS

YHTEISTYÖ
TULOK-

SELLISUUS

▪ Työskentely lähtee
nuoren tarpeesta ja 
tavoitteista

▪ Luottamuksen 
rakentaminen 
keskiössä työskentelyn
alussa 

PALVELUT YHDISTETÄÄN 
TARKOITUKSENMUKAISEKSI 

KOKONAISUUDEKSI 

SELKEÄT JA 
MITATTAVISSA 

OLEVAT TAVOITTEET 

TIIVIS YHTEISTYÖ
JOHTAA PALVELUIDEN 

OPTIMOIMISEEN 

▪ Jokainen nuori saa oman 
työntekijän, joka vastaa 
oikea- aikaisten palve-
luiden koordinoinnista 

▪ Kaikki tarvittavat kunnan ja 
3. sektorin palvelut inte-
groidaan nuoren valmen-
nuksen tueksi 

▪ Nuoren tarpeisiin vastaa-
minen siiloutuneessa
palvelujärjestelmässä

▪ Integroitu 
toimintamalli varmistaa 
systemaattisen 
muutoksen

▪ Palvelukulttuuri 
muuttuu 
tuloksellisemmaksi ja 
hukkakäynnit poistuvat 

▪ Intensiivinen 
valmennus varmistaa 
mahdollIisuuden
kiinnittyä työhön tai 
koulutukseen 

▪ • Seurataan aktiivisesti 
toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin 
kehittymistä

Lähde: Mukaellen Yhdessä osallisuuteen -hankkeen systeemidynaaminen mallinnus, 2020
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HALUAN APUA
JA MUUTOSTA

OTAN APUA VASTAAN 
JA KOKEILEN

OPIN JA OSAAN
ITSENÄISESTI

JUMISSA 
PALVELUIDEN 

ULKOPUOLELLA

OHJAAVAN TAHON TAI
NUOREN YHTEYDENOTTO

TILANTEEN, MOTIVAATION JA 
VALMENNUSTARPEEN ALUSTAVA 

ARVIOINTI

KUULLUKSI TULEMINEN, 
LUOTTAMUKSEN

JA MOTIVAATION RAKENTAMINEN 
SEKÄ AKUUTTIEN ASIOIDEN 

HAHMOTTAMINEN JA HOITAMINEN. 
ETENEMINEN OMAAN TAHTIIN.

POSITIIVISEN KEHITYKSEN YLLÄPITO
SEKÄ SOPIVIEN JATKOPOLKUJEN 

KARTOITTAMINEN

JATKOPOLUSTA SOPIMINEN JA 
VALMENNUKSEN PÄÄTTÄMINEN,

KUN SE SOPII NUOREN 
TILANTEESEEN

NUOREN TILANTEEN 
JATKOSEURANTA

VIIKOITTAINEN VALMENNUS SEKÄ
HAASTAVIEN 

KÄYTÄNNÖNTARPEIDEN
HAHMOTTAMINEN JA 

HOITAMINEN

EDISTYKSEN SEURANTA SEKÄ
TAVOITTEIDEN JA 
TOIMENPITEIDEN

TARKENTAMINEN TILANTEEN 
MUKAAN

OSATAVOITTEIDEN 
KIRKASTAMINEN

SEKÄ SOPIVIEN TOIMENPITEIDEN
LÖYTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN

Viikoittaiset 
yksilö- ja

ryhmä-
valmennus-

kerrat

Päärooli nuoren tukemisessa muilla toimijoilla

Siirtymävaihe toimijoiden välillä

Valmennuksen intensiivinen vaiheESIMERKKI: NUORTEN 
PALVELUPOLUN MALLINNUS

Viikoittaiset 
yksilö- ja
ryhmä-
valmennus-
kerrat

Lähde/Mukaellen: Yhdessä osallisuuteen- hankkeen 
systeemidynaaminen mallinnus, 2020



””Nuoren kyky selviytyä arjessa saattaa olla hoitotaholle kysymysmerkki. 
Valmentaja selvitti kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta tehden näkyväksi 

tekijöitä, jotka nuoren elämässä ovat vahvuuksia ja haasteita. Myös nuori alkoi 
ymmärtää, mitä tulisi tapahtua, jotta esim. opiskeleminen tai töissä käyminen 

olisi jatkossa mahdollista” 

Valmennus on luonut pohjaa terapiatyöskentelylle ja edistänyt nuoren 
valmiuksia vastaanottaa apua ja kiinnittyä tarvitsemiinsa palveluihin 

jatkossakin.

”Valmennus auttoi nuorta avun vastaanottamisessa ja antoi kokemuksen, että 
ympärillä voi olla monta luotettavaa tahoa tukemassa” 

-KYS, PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA



Haasteita esim. rahatilanteen, 
päihteiden käytön, 
jännittämisen, mielenterveyden, 
sosiaalisten suhteiden ja arjen 
hallinnan kanssa. 

Kumppanipalvelut esim. 
mielenterveys/päihdepa
lvelut
-sosiaalityö
-etsivä nuorisotyö
-KELA
-TE-palvelut

Työparityöskentelyä 
esim. jalkautumalla 
kotikäynnille. Saattaen 
vaihto toiseen palveluun

PALVELUMALLI

KOTIIN
ERISTÄYTYNYT 
NUORI

RYHMÄ-
VALMENNUS

KOTIIN 
VIETÄVÄ

VALMENNUS

YKSILÖ
VALMENNUS

MUU 
RYHMÄ-
TOIMINTA

Mukaellen: Kuinka auttaa unohtuneita ja toivottomia nuoria? Vamos Mindsetin opit ja konseptin mallinnus, 2016-2018



KOTIIN VIETÄVÄ 
VALMENNUS

▪ Nuorille, joilla psykososiaaliset 
ongelmat ovat kumuloituneet esim. 
mielenterveyden oireilun seurauksena 
ja joiden toimintakyky on oleellisesti 
heikentynyt. Taustalla voi olla esim. 
masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, 
sosiaalisten tilanteiden pelkoa sekä 
vaikeutta poistua kotoa.

▪ Tavoitteena on tukea ja vahvistaa 
nuoren toimintamahdollisuuksia esim. 
arjenhallintaan sekä mielekkääseen 
toimintaan liittyen. Nuorta tuetaan 
uskaltautumaan kodin ulkopuoliseen 
elämään. 

▪ Tavoitteena on luottamuksen 
rakentaminen ja nuoren 
toimintakyvyn vahvistuminen siten, 
että nuori pystyy kiinnittymään 
tarvitsemiinsa palveluihin. 

▪ Valmennus sopii erityisen hyvin 
tukimuodoksi mielenterveyskun-
toutuksen keskustelukäyntien oheen. 
Osallistuminen ei ole etuus-
sidonnaista ja siten mahdollista myös 
sairaslomalla. 

KOHDERYHMÄ 
JA TAVOITE KUVAUS

JAKSON 
RAKENNE

ONNISTUMISEN 
MITTARIT

▪ Valmennus aloitetaan tarvittaessa 
nuoren kotoa. 

▪ Valmennuksen teemoissa 
painottuvat mielen hyvinvointiin 
liittyen arjen hallinta sekä 
vastuunotto omasta elämästä.

▪ Tarvittavan tukiverkoston 
luomista, rinnalla kulkemista ja 
yhdessä palveluihin jalkautumista

▪ Toimintakyvyn vahvistuessa 
valmennuspaikaksi sovitaan 
työntekijän toimisto ja nuorta 
kannustetaan osallistumaan myös 
vertaistuelliseen 
pienryhmätoimintaan, jonka 
ohjaajana on oma, tuttu 
valmentaja. 

▪ Työskentely on yksilövalmennusta  
(ja vertaistuellista 
ryhmävalmennusta.)

1. Tarvittaessa nuoren 
kotoa alkava 
yksilövalmennus,  1-2 x/ 
viikko. 

2. Toimintakyvyn 
kartoittaminen 
Kykyviisarin avulla, 
valmennuksen 
päämäärän sopiminen. 
Kykyviisari linjoittaa 
työskentelyä. 

3. Portaittain etenevä 
valmennus  ensin 
kotiympäristössä

→ Valmennuksen 
laajentaminen                           
kodin ulkopuolelle

→Tapaamisten sopiminen   
valmentajan luokse

→(Nuoren osallistaminen 
pienryhmävalmennukseen, 
2-3h, 2x/vko)

▪ Toimintakyvyn muutosta 
arvioiva itsearviointikysely 
Kykyviisari (TTL). 

▪ Koetun hyvinvoinnin 
muutosta arvioiva kysely 
(Vamos)

▪ Sitoutuminen 
tarpeenmukaisiin sosiaali-
ja terveyspalveluihin (esim. 
sosiaalityö, mt-palvelut)

▪ Jatkopoluille siirtyminen 
(työ/opiskeluelämä tai 
niihin valmentavat 
palvelut)

▪ Palautelomake 
ryhmävalmennuksesta



””Valmennus on kuntoutusohjauksellista työtä, jolle on lisätarvetta 
perus- ja erityissairaanhoidosta Siilinjärvellä. Tavoiteltaessa 

suunnan löytymistä kohti työ/opiskeluelämää tarvitaan 
pitkäjänteistä matalan kynnyksen kuntoutusta.”

Kotiin vietävä valmennus on hyödyllinen lisäresurssi, jota Siilinjärven 
peruspalveluissa ei ole tarjolla.

KYS, PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA



≈

YKSILÖ-
VALMENNUS

▪ Nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä 
tukea ja apua omien voimavarojensa 
vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen 
kehittämiseen ja 
arjenhallintaan sekä tukea jatkopolun 
ja tarvittavien palvelujen löytämiseen.

▪ Nuorille, jotka haluavat omien 
toimintamahdollisuuksiensa 
mukaisesti pohtia jatkopolkua kohti 
työ/ opiskeluelämää tai niihin 
valmentavia palveluita. 

▪ Osallistuminen ei ole etuussidonnaista 
ja siten mahdollista myös esim. 
sairaslomalla. 

▪ Yksilövalmennus 
räätälöidään aina nuoren 
toimintakyvyn, toiveiden, tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti. Valmennus voi 
olla seuraava steppi kotiin vietävälle 
valmennukselle.

▪ Työskentely on yksilövalmennusta (ja 
vertaistuellista ryhmävalmennusta)

KOHDERYHMÄ JA 
TAVOITE 

KUVAUS JAKSON
RAKENNE

ONNISTUMISEN 
MITTARIT

1. Tapaamiset valmentajan 
luona, noin kerran viikossa. 

2. Toimintakyvyn kartoittaminen 
Kykyviisarin avulla, 
valmennuksen päämäärän 
sopiminen. Kykyviisari 
linjoittaa työskentelyä. 

3. Valmennuksen toteuttaminen 
ja jatkosuunnitelmien 
työstäminen

4. → Nuoren osallistaminen 
pienryhmävalmennukseen,  
noin 3x/vko, 3h, 
yksilövalmennus jatkuu 
rinnalla

▪ Vahvistuttuaan 
yksilövalmennuksessa nuori 
voi suuntautua esim. 
uravalmennukseen, suoraan 
välityö- tai avoimille 
työmarkkinoille tai Kela:n
kuntoutuspalveluihin. 

▪ Valmennus voi sisältää 
esim.

▪ Ulkoilua tms. yhdessä 
tekemistä

▪ asioiden hoitamista 
yhdessä

▪ tutustumista eri 
paikkoihin ja palveluihin 
(harrastukset, 
työllisyys/kuntoutuspalvel
ut, oppilaitokset)

▪ omien vahvuuksien ja 
voimavarojen tutkailua 
esim. tehtävien avulla

▪ arjenhallinnan ja 
elämäntaitojen 
työstämistä

▪ Työ-ja
opiskeluvalmiuksien 
edistämistä, 
jatkosuunnitelmien 
työstöä

▪ Nuoren ympärille 
rakennetaan tarvittava 
tukiverkosto ja kuljetaan 
rinnalla siellä missä nuori 
kaipaa tukea

▪ Toimintakyvyn muutosta 
arvioiva itsearviointikysely 
Kykyviisari (TTL). 

▪ Koetun hyvinvoinnin 
muutosta arvioiva kysely 
(Vamos)

▪ Sitoutuminen 
tarpeenmukaisiin sosiaali-
ja terveyspalveluihin (esim. 
sosiaalityö, mt-palvelut)

▪ Jatkopoluille siirtyminen 
(esim. välityömarkkinat, 
Kela:n kuntoutuspalvelut)

▪ Palautelomake 
ryhmävalmennuksesta



”Hoitotyössä on voitu keskittyä enemmän oireiden mukaiseen 
hoitoon, kun valmentaja on ollut apuna tukemassa nuorta esim. 
opintoihin etenemisessä tai arkeen liittyvissä asioissa, jalkautuen 

kentälle ja nuoren kotiin. Mielenterveyshoito on enemmän pähkäilyä 
ja puhumista, valmentaja lähestyy ehkä konkreettisimmilla 

ehdotuksilla, joita nuori alkaakin toteuttaa.”

Valmennus on tuottanut hoitosuhteeseen materiaalia---nuori on 
avoimempi hoitosuhdetyöskentelyyn ja voi ajatella että ”jee 

minähän pystyn”. 

SAIRAANHOITAJA, NUORTEN MT-PALVELUT



ESIMERKKI YKSILÖVALMENNUS 
PROSESSISTA

OHJAAVAN TAHON TAI 
NUOREN YHTEYDENOTTO 

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN: 
NUOREN KOTONA TAI MUUSSA 

NUOREN TOIVOMASSA 
PAIKASSA 

KOTOA ALKAVA VALMENNUS 

VIRSTANPYLVÄÄT, 
VÄLITAVOITTEET 

YKSILÖVALMENNUS: 
TAVOITTEIDEN MUKAINEN 

TYÖSKENTELY 

KOTOA LÄHTEMINEN 

RYHMÄVALMENNUKSEEN 
OSALLISTUMINEN, JOS NUOREN 

TAVOITTEENA 

JATKOPOLUN HAHMOTUS JA 
TOTEUTUS 

SEURANTA 

Lähde: Kuinka auttaa unohtuneita ja toivottomia nuoria? Vamos Mindsetin opit ja konseptin mallinnus, 2016-2018



RYHMÄ-
VALMENNUS

▪ Yksilövalmennuksessa oleville 
nuorille

▪ Pienryhmätoimintaa, johon 
osallistuessaan nuori saa sisältöä 
arkeensa ja syyn lähteä kotoa. 

▪ Ryhmä tarjoaa sosiaalisia 
kontakteja ja vertaistukea, uusia 
ajatuksia ja kokemuksia sekä tietoa 
eri palveluista ja mahdollisuuksista. 
Ryhmätoiminta tukee nuoren 
itsetuntemuksen parantumista ja 
toimijuuden lisääntymistä.

▪ Motivaatio ryhmään 
osallistumiseen, avoimuus uusille 
ajatuksille ja kokemuksille sekä 
rohkeus harjoitella muiden nuorten 
kanssa yhdessä olemista ja 
tekemistä antavat hyvät 
lähtökohdat ryhmään 
osallistumiselle!

KOHDERYHMÄ JA 
TAVOITE 

KUVAUS

JAKSON 
RAKENNE

1. 2-3x / viikossa kokoontuva 
suljettu pienryhmä, jossa 5-8 
osallistujaa

▪ Ryhmien sisältö suunnitellaan yhdessä 
nuorten kanssa, joten jokainen pääsee 
vaikuttamaan siihen, mitä asioita 
ryhmissä käsitellään.

▪ Sisältönä esim. tutustuminen eri 
palveluihin/paikkoihin, sosiaalisten 
taitojen ja arjentaitojen harjoittelu, 
erilaiset tehtävät ja toiminnalliset 
menetelmät

▪ Ohjaaja on nuorelle tuttu 
yksilövalmentaja. Tämä helpottaa nuoren 
uskaltautumista ryhmään. 

▪ Yksilö+ryhmävalmennus-combo tukee 
toisiaan.

▪ yksilövalmennus tukee 
ryhmävalmennusta

▪ valmennusmuodot tukevat toisiaan 
Sovellukset

1. Avoin ryhmävalmennus
2. Verkossa toteutettava ryhmä

RYHMÄ-
VALMENNUS

YKSILÖ-
VALMENNUS



”Olen alkanut miettimään, että...Mitä sitä pitäisi itsellensä tehdä? 
Onko tämä elämä typerää peliä, kuin shakki?

Olen alkanut miettimään, että...joskus ei tarvitsisi miettiä niin paljon 
…en olekaan huono ihminen.

Olen alkanut miettimään, että.. jospa se siitä, päivä kerrallaan…olen 
kykenevä tekemään itselleni tulevaisuuden. …Elämä ei ole sen 

paskempaa!

-KATKELMA ARKI- RYHMÄVALMENNUKSEN YHTEISÖRUNOSTA



”Lähdin mukaan ryhmään, koska….tarvitsen arkeen 
viikoittaisia menoja ja tukea arjessa toimimiseen. 

Lähdin  mukaan ryhmään, koska…koitan olla edes hieman 
ihmisten ilmoilla.

Ryhmässä keksin, että minullahan on tylsää ja tutustuminen 
tosiaan kannattaa!

KATKELMA ARKI- RYHMÄVALMENNUKSEN YHTEISÖRUNOSTA



LUOTTAMUS TUEN 
TARJOAJAAN

VALMIUS JA 
MOTIVAATIO
OTTAA APUA 

VASTAAN

NUOREN 
KOKONAISVALTAINEN

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY

AVOIMUUS PUHUA 
OMASTA 

TILANTEESTA

NUOREN 
TARPEET TOIMINNAN 

KESKIÖSSÄ

POSITIIVISET / NEGATIIVISET
KOKEMUKSET

▪ Työparityöskentelyllä ja 
yhteistyöverkostoilla tuetaan 
siirtymää

▪ Valmennusyhteistyö ja vierailut

= Yksilövalmennuksen 
erityispiirteet

= Ryhmävalmennuksen 
erityispiirteet

VALMENNUKSEEN JA
MUIHIN PALVELUIHIN

OSALLISTUMINEN /
KIINNITTYMINEN

▪ Jäädään taustalle tarpeen mukaan
▪ Matala kynnys
▪ Ryhmävalmennus antaa 

valmiuksia sitoutua palveluihin

▪ Valmentajan sinnikkyys
▪ Maksuttomuus
▪ Vapaaehtoisuus

▪ Valmentajan empatia ja läsnäolo
▪ Työparityöskentely ja 

yhteistyöverkosto
▪ Kokemusasiantuntijat mukana

▪ Tavoitteellisuus ja seuranta
▪ Vertaistukea ja kanssakäymistä
▪ Nuoret ryhmässä omilla ehdoillaan
▪ Nuoret mukana kehittämässä

▪ Pitkäjänteisyys ja oma tahti
▪ Toiminnan yksilöllinen sisältö ja 

suunnitelma
▪ Struktuurin asettaminen

▪ Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lähde: mukaellen Yhdessä osallisuuteen. Hankkeen systeemidynaaminen 
mallinnus, 2020



”
Ryhmävalmennuksen avulla nuori alkoi näkemään itsensä 

erilaisessa valossa, huomatessaan omia vahvuuksiaan, joita toisilla 
ryhmäläisillä ei ollut. 

-KYS, PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA



PROSESSIKEHITTÄMINEN JA 
KEHITTÄMISFOORUMIT 
– VESA SARMIA / DIAKONIALAITOS VAMOS 

Syksy 2019

Toimijoiden haastattelut
Toimintaympäristöanalyysi 
Yhteiskehittämisen Kick Off

Kevät 2020

Toimintaympäristöanalyysi
Kysely hankkeen verkostolle
Verkostotapaamiset
Yhteiskehittämisen 
työpajaprosessin valmistelu

Syksy 2020

Ulkoinen arviointiselvitys
Kehittämisprosessit 
käynnistyvät Lapinlahdella 
ja Siilinjärvellä. Sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen 
Yhteiskehittämisen työpajat
Vaikutusketju-työpajat
Työnohjauksellinen 
kehittäminen
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Nuorten palvelukartan 
muotoilu

Kevät 2021

Tiedolla johtamisen alustan 
suunnittelu, muotoilu ja 
toteuttaminen
Kykyviisarin käyttöönotto
Nuorten palvelupolkumallinnus
Yhteiskehittämisen työpajat
Työnohjauksellinen 
kehittäminen
Palvelukatveisiin vastaaminen

Syksy 2021

Palvelukartan muotoilu
Palvelukatveisiin vastaaminen
Yhteiskehittämisen työpajat
Työnohjauksellinen 
kehittäminen
Moniammatilliset 
tutustumisvierailut yksilö- ja 
ryhmämuotoisiin 
toimintamalleihin Jyväskylässä
AKUSTI-areena

Työnohjaukselliset 
kehittämistyöpajat

Monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen – työpajat 
alueen verkostoille

Kykyviisarin käyttöönotto 
verkostoissa

Monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen – työpajat

Palvelukatveisiin vastaavan 
hankkeen suunnittelu ja 
hakeminen

Palvelukatveisiin vastaavan ESR-
hankkeen käynnistäminen

Tiedolla johtamisen alustan 
käyttöönotto nuorten 
palveluissa

Benchmarking-vierailut

Työnohjaukselliset 
kehittämistyöpajat

AKUSTI-areena

Haastattelut 
ammattilaisille ja 
nuorille

Toimintaympäristö
-analyysi

Kick Off
verkostoille

Kysely hankkeen 
verkostoille

Toimintaympäristö-
analyysi valmis

Yhteiskehittämis-
prosessien valmistelu

Työpajatyöskentely 
nuorille

Vaikutusketju-
työpajat

Vaikuttavuusmittaristot -
työpajat

Monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen – työpajat 
alueen verkostoille

Sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittäminen - työpajat

Työnohjaukselliset 
kehittämistyöpajat



SOSIAALIPALVELUT

▪ Sosiaalityö ja toimeentulo 
▪ Sosiaalipäivystys 
▪ Asuminen ja asumisen tuki 
▪ Lastensuojelu
▪ Sijais- ja jälkihuolto 
▪ Vammaispalvelut 
▪ Turvakoti
▪ Lähisuhde- ja 

perheväkivalta 
▪ Monialainen yhteispalvelu 

TYP 
▪ Maahanmuuttopalvelut
▪ Maahanmuuttajaien 

ohjaus- ja neuvonta/Kuopio 
▪ Navigaattorin tapahtumat 

Lomakkeet

TERVEYSPALVELUT

▪ Terveyskeskus 
▪ Verkkoasiointi
▪ Etävastaanotto

▪ Hammashoito
▪ Kuntoutuspalvelut 
▪ Perhesuunnittelu- ja 

ehkäisyneuvola 
▪ Päivystys, KYS, 
▪ Opiskeluterveydenhuolto, 

2.aste 
▪ Työttömien terveystarkastus 
▪ Setlementti Puijola: 

Seksuaaliterveyden 
edistäminen

▪ Potilasasiamies

Kela:n kuntoutus
▪ Oma Väylä- kuntoutus 
▪ Kuntoutuspsykoterapia
▪ Neuropsykologinen 

kuntoutus 
▪ Sopeutumisvalmennus

-kurssit 
▪ Vaativa lääkinnällinen 

kuntoutus  
▪ Terapiat
Ammatillinen kuntoutus   
▪ Nuotti- valmennus 
▪ Ammatillinen 

kuntoutusselvitys 
▪ Työllistymistä edistävä 

kuntoutus 
▪ Koulutuskokeilu
▪ Taito-kuntoutus 
▪ Ohjeet hakemiseen 
▪ Kuntoutuksen tuet 
Muuta: 
▪ Sosiaalipedagog. 

hevostoiminta 
▪ Neuropsykiatr. 

valmennus 
▪ Terapeutti-haku: 
- Kela 
- Valitse terapia 
- Minduu

▪ Nuoriso- ja 
kulttuuripalvelut 

▪ Etsivä nuorisotyö 
▪ Erityisnuorisotyö

▪ Siilin nuoret- hanke 
▪ Siilinjärven seurakunta 
▪ Aseman lapset/ 

Walkers-toiminta   

▪ Työllisyyspalvelut 
▪ Kuntouttava 

työtoiminta 

TE-PALVELUT
▪ Työllistymistä 

edistävät palvelut: 
▪ Työkokeilu  
▪ Työnhakuvalmennus 
▪ Uravalmennus 
▪ Koulutuskokeilu 
▪ Työvoimakoulutus 
▪ Maahanmuuttajien 

tuki 
▪ Oma asiointi 
▪ Tarjolla olevat kurssit: 
▪ Monial. yhteispalvelu 

TYP 
▪ Työkykykoordinaattori
KELA
▪ Pikaopas 

työttömyysturvaan 
▪ Työllistymistä edistävä 

kuntoutus  
▪ Työkokeilu                    
▪ Työhönvalmennus
MUITA VAIHTOEHTOJA
▪ Ohjaus- ja 

neuvontapalvelu, 
yksilövalmennus/ Siilin 
nuoret 

▪ Kunnan kesätyöpaikat 
▪ Avoimet työpaikat 

MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDEPALVELUT

▪ Mielenvireys
▪ Päihdepalvelut
▪ Ehkäisevä päihdetyö
▪ Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut
▪ KYS, Siilinjärven 

psykiatrian pkl

MUUTA TUKEA
▪ Alueelliset mt-

yhdistykset 
▪ Kriisikeskus 
Mieli ry
▪ Yksinäisyystyö
▪ Itsemurhien ehkäisy
▪ Lähisuhdeväkivalta
▪ Ongelmallinen 

pelaaminen
▪ Ongelmallinen 

digipelaaminen: 
▪ Youth against drugs
Terveyskylä 
▪ Nuorten talo 
▪ Mielenterveystalo

TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUT NUORILLE 
JOTKA TARVITSEVAT VAHVISTUSTA 
TYÖ- JA TOIMINTAKYVYLLEEN

1

3 SISÄLTÖÄ 
ARKEEN

5 KUNTOUTUS

6 TYÖLLISTYMINENSOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2 NUORISO-
PALVELUT

Vamos Siilinjärvi/ Siilin 
nuoret-hanke 
1. yksilövalmennus
2. ryhmävalmennus
3. ohjaus- ja 

neuvontapalvelu
▪ Etsivien avoin 

ryhmätoiminta 
▪ Hanaa! –ryhmä 
▪ Tapaamo- hanke 
▪ Viadia ry/Sulkavan silta, 

päiväkeskus 
▪ Kirjasto
▪ Vapaaehtoistyö 
▪ Setlementti Puijolan

toiminta 
▪ Turvalinkki ry:n avoin 

toiminta 
▪ Zemppari-

tukihenkilötoiminta 

7 OPISKELU

▪ Opintopolku  
▪ 2. aste, 

erityisoppilaitokset
▪ Korkeakoulut, avoin AMK 

ja YO
▪ Oppisopimus
▪ Aikuiskoulutus
▪ Kansanopistot 
▪ Oppivelvollisuus/Siilinjär

vi 
▪ Yleistä 

oppivelvollisuudesta 
▪ Oppisopimus 
TE-PALVELUT 
▪ Koulutuskokeilu/TE-palv. 
▪ Koulutusneuvonta/TE-

palv. 
▪ Ammatinvalintapsykolog

i 
▪ AVO-ammatinvalinta-

ohjelma   
KELA 
▪ Opiskelu 

työttömyysetuudella 
▪ Opiskelu ammat. 

kuntoutuksena  
▪ Kelan etuudet     
MUITA VAIHTOEHTOJA
▪ Ohjaus- ja 

neuvontapalvelu/ 
yksilövalmennus, Vamos

▪ Ohjaamo 
Kuopio/opintoneuvoja  

▪ Tukea suunnitelmiin 
▪ Siilinjärven 

kansalaisopisto  

4 JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

▪ Yhdistykset ja yhteisöt-
haku

▪ Hyvinvointitarjotin

10 PAIKALLISIA 
PALVELUNTUOTTAJI
A

▪ Tukeva 
▪ Viadia
▪ Kunnonpaikka 
▪ Coronaria
▪ Verve

9 MUUT

▪ Poliisi 
- Ankkuritoiminta 
▪ Varusmiespalvelus
▪ Siviilipalveluskeskus 

S

8 TALOUS JA 
TOIMEENTULO

▪ Diakoniatyö/ ev.lut SRK 
▪ Kela:n tukilaskurit 
▪ Täydentävä/ehkäisevä 

toimeentulohakemus 

▪ Apurahat vähävaraisille 
▪ Ruoanjakelu 
▪ Talous- ja velkaneuvonta 
▪ Takuusäätiön neuvonta 

▪ Pohjois-Savon 
oikeusaputoimisto 

▪ Rikosuhripäivystys

▪ Mehiläinen 
▪ Kasvuntuki yli esteiden 
▪ Toimi-säätiö 
▪ Työterapinen yhdistys 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/sosiaalityo-ja-toimeentulo/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/paihdepalvelut/asuminen-ja-asumisen-tuki/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lastensuojelu/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lastensuojelu/huostaanotto-ja-sijashuolto/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/turvakoti-yhteinen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/lahisuhde-ja-perhevakivalta-yhteinen/
https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyonhakijat/
https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/tietoa-siilinjarvesta/maahanmuuttajapalvelut/
https://www.kuopio.fi/navigaattorin-tapahtumat
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanottopalvelut/laakarien-ja-sairaanhoitajan-vastaanotto/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/eterveyspalvelut/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/etavastaanotto/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/ajanvaraus/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutuspalvelut/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perhesuunnittelu-ja-ehkaisyneuvola/
https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/paivystys
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/opiskeluterveydenhuolto/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/tyottomien-terveystarkastus/
https://www.puijola.net/tyttojen-talo/seksuaalivakivaltatyo-ja-seksuaaliterveyden-edistaminen/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/potilasasiamies/
https://www.kela.fi/kuntoutus
https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus
https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit
https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/terapiat
https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys
https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus
https://www.kela.fi/koulutuskokeilu
https://www.kela.fi/taito-kuntoutus
https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen
https://www.kela.fi/kuntoutus-taloudellinen-tuki
https://www.hevostoiminta.net/
https://www.kaypahoito.fi/nix01018
https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/
https://valitseterapia.fi/?gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriIpkxvcsonXZlq4E2hDz1e_fJ9oqo5A_5PBxZ-ONXbC9i_H11BWI6IaAg9IEALw_wcB
https://minduu.fi/fi/
https://www.mitatehtas.fi/
https://www.mitatehtas.fi/etsivanuorisotyo/
https://www.mitatehtas.fi/erityisnuorisotyo/
https://www.mitatehtas.fi/siilin-nuoret-hanke/
https://www.siilinjarvenseurakunta.fi/nuorille
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/walkers/walkers-on-wheels/
https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/
https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyonhakijat/
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollistymista-edistavat-palvelut-ja-kulukorvaus
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyokokeilu
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/loyda-toita/tyonhakuvalmennus
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/ammattia-koulutusta-valitsemassa/uravalmennus
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/ammattia-koulutusta-valitsemassa/tukea-ratkaisuihin
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/kotoutumispalvelut
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/tapahtumat?p_p_id=122_INSTANCE_W2cuoaDB3jpg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=330155
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/monialainen-yhteispalvelu
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyokykykoordinaattori
https://www.kela.fi/tyottoman-pikaopas
https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus
https://www.mitatehtas.fi/siilin-nuoret-hanke/
https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/kunnan-kesatyopaikat/
https://www.te-palvelut.fi/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/paihdepalvelut/mielenvireyspalvelut/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tyoikaisten-palvelut/paihdepalvelut/paihdesairaanhoitaja/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanottopalvelut/ehkaiseva-paihdetyo/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/hae-ja-tutustu/sivu/2/?paikkakunta=kuopio&nimi&valtakunnallinen=true
https://mieli.fi/tukea-ja-apua/
https://mieli.fi/tukea-ja-apua/
https://digipelirajaton.fi/pelaajalle/ryhmat/
https://www.terveyskyla.fi/avoin
https://www.terveyskyla.fi/avoin
https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo
https://www.mielenterveystalo.fi/
https://www.mitatehtas.fi/siilin-nuoret-hanke/
https://www.mitatehtas.fi/etsivanuorisotyo/
https://www.mitatehtas.fi/erityisnuorisotyo/
https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/hankkeet/tapaamo-hanke/
https://www.viadia.fi/pohjois-savo/sosiaalinen-isannointi/
https://www.siilinjarvi.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/kirjasto/
https://vapaaehtoistyo.fi/fi
https://www.puijola.net/etusivu/
https://www.turvalinkki.fi/kulttuuripaja-luode
https://nuortenpalvelu.fi/zempparit-2/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/oppivelvollisuus/
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://oppisopimus.fi/opiskelijalle/tutkinnot/
https://www.te-palvelut.fi/fi/palvelut/-/fsc/view/service/2e9cddd0-9f1a-42fd-83ef-02f246bcb139/koulutuskokeilu?redirect=%2Ffi%2Fpalvelut-tyonhakijalle
https://www.te-palvelut.fi/fi/palvelut/-/fsc/view/service/f3a9e069-40b8-4415-857b-1b091a079eb8/koulutusneuvonta?redirect=%2Ffi%2Fpalvelut-tyonhakijalle
https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu
https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena
https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.mitatehtas.fi/siilin-nuoret-hanke/
https://www.kuopio.fi/navigaattorin-tapahtumat
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/Henkiloasiakkaat/Tilanteet
https://www.opistopalvelut.fi/siilinjarvi/
https://www.pohjoissavolaiset.fi/kuntasivut/siilinjarvi/
https://hyvinvointitarjotin.fi/
https://tukevasaatio.fi/valmennuspalvelut/siilinjarvi/toimintapaja/
https://www.viadia.fi/pohjois-savo/
https://kunnonpaikka.com/fi/kuntoutusta-kunnonpaikassa
https://www.coronaria.fi/
https://www.verve.fi/
https://poliisi.fi/ita-suomen-poliisilaitos
https://poliisi.fi/ankkuritoiminta-nuorten-tukena
https://puolustusvoimat.fi/web/intti/palveluksessa
https://www.siviilipalveluskeskus.fi/en/frontpage/
https://www.siviilipalveluskeskus.fi/
https://www.siilinjarvenseurakunta.fi/yhteystiedot/diakoniatyontekijat
https://www.kela.fi/laskurit
https://storage.googleapis.com/siilinjarvi-production/2021/03/9f4bd7b1-toimeentulotukihakemus.pdf
https://tukilinja.fi/apurahat/
https://www.viadia.fi/pohjois-savo/ruokatyo/
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/pohjois-savonoikeusaputoimisto/fi/index.html
https://www.takuusaatio.fi/selviydy-veloistasi/
https://oikeus.fi/oikeusapu/pohjois-savonoikeusaputoimisto/fi/index.html
https://www.riku.fi/
https://www.hippoterapiaklinikka.fi/hippo-terapiaklinikka/
https://kasvuntukiyliesteiden.com/
https://toimisaatio.fi/
http://www.tyoterapinen.net/muut-palvelut/


KEHO

ARKI

TYÖ JA 
TULEVAISUUS

MIELI

TAIDOT

OSALLISUUS

Terveyskeskukset,
päivystys

Opiskelija- ja 
kouluterveydenhuolto

Sairaalat ja
erikoisairaanhoito

Perhetyö
Lastensuojelu

Kelan 
palvelut

Muu järjestö- ja 
yhdistystoiminta

Kuntouttava 
työtoiminta

TE-palvelut

Opistot ja
oppilaitokset

Vapaa-
ehtoistyö

Muu järjestö- ja 
yhdistystoiminta

Asumispalvelut

Kelan 
palvelut

mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Laitoshoito

Muu järjestö- ja 
yhdistystoiminta

Muu järjestö- ja 
yhdistystoiminta

Kykyviisarin® osa-
alueet: 
▪ OSALLISUUS (sosiaalinen 

toimintakyky, sosiaalinen 
toiminta)

▪ MIELI (psyykkinen toimintakyky)
▪ ARKI (arjesta selviytyminen)
▪ TAIDOT (mm. kognitiivinen 

toimintakyky, osaaminen)
▪ KEHO (fyysinen toimintakyky)
▪ TYÖ JA TULEVAISUUS 

(työllisyystilanne, muutostoiveet)

PALVELUIDEN 
ROOLIEN 
ASEMOINTIA
KYKYVIISARI®-
MALLIIN

sosiaalityö

Etsivä 
nuorisotyö

Sosiaalinen 
kuntoutus

VAMOS/SIILIN 
NUORET

Kela/ ammatillinen 
kuntoutus



HYVINVOINTI-
OSION MUUTOS

KYKYVIISARI® 
- Muutokset kohderyhmän nuorten toimintakyvyssä (valmennuksen lähtö- ja lopputilanne)

KOKONAISTILANNE
TULOKSET

Lähde: www.kykyviisari.fi

http://www.kykyviisari.fi/


Työ - avoimet työmarkkinat; 
16%

Koulutus ; 21%

Työkokeilu; 4%

Kuntouttava työtoiminta; 
10%Työpaja; 4%

KELA:n kuntoutus ; 12%

Palvelu keskeytynyt; 4%

Mielenterveyspalvelut ; 19%

Muutto toiselle paikkakunnalle …
Siilin nuoret -hanke ; 2%

Sosiaalinen kuntoutus; 6%

OHJAUSTULOKSET 
HANKEAIKANA (N=51)



KUSTANNUSVAIKUTUKSET: Yhteiskunnallisesta hyödystä vähennetty 
toiminnan kustannukset --> 
SROI-kerroin: SROI, Social Return on Investment -menetelmällä arvioitu 
toiminnan kustannuksia ja vaikutuksia rahamääräisinä. Laskelmassa 
yhteiskunnallinen hyöty jaettu tarkastelujakson kulujen kanssa.

YHTEISKUNNALLISET HYÖDYT JA 
KUSTANNUSVAIKUTUKSET

YHTEISKUNNALLINEN HYÖTY: Kasaantuneet taloudelliset vaikutukset 
(vähentyneet tulonsiirrot ja lisääntyneet verotulot) julkishallinnolle elinkaaren 
yli verrokki-intervention päättymisen jälkeen koulutus- ja työllisyyspoluille 
ohjautuneilla nuorilla. (Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus, ITLA 
2021)
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Nuoret Pystyy -hanke

1 v. 5 v. 10 v. 40 v.
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N=19



”Hoitosuhteessa on pystynyt paremmin keskittymään oireiden ja sairauden 
hoitoon, kun on tiennyt, että valmentaja vie nuoren kanssa esim. opiskeluun 

liittyviä asioita eteenpäin. 

Joskus hoitosuhteessa on hankala asettaa riittävän arkisia tavoitteita. Usein 
tavoitteet jäävät puheen tasolle. Kun nuorella onkin seuranaan henkilö, jonka 

kanssa kirjoitetaan vaikka hakemus kurssille, tavoite meneekin kummasti 
eteenpäin”

Valmennuksen avulla on saatu kokonaisvaltaisemmin selvitettyä ja tuettua 
nuoren tilannetta; mitkä asiat saattavat olla kuntoutumisen haasteita ja 

hidasteita.  Hoitotaholta ei ole jalkautuvan työn mahdollisuutta, joten nuoren 
arki. Valmennus on tuonut esille avuntarvetta hoitotaholle, mutta myös 

nuorelle itselleen: mihin on syytä kiinnittää jatkossa huomiota, jotta esim. 
työelämään eteneminen jatkossa mahdollistuisi. 

MIELENTERVEYSPALVELUN TYÖNTEKIJÄ



”Mt-hoidossa olevilla nuorilla on usein monia ongelmia, joiden 
hoitamiseen tarvitaan keskusteluhoidon rinnalle kentälle 
suuntautuvaa, kädestä pitäen tehtävää, kynnyksetöntä ja 

maksutonta tukea. Nuoret Pystyy- valmennukseen on ollut helppo 
ohjata nuoria, koska palvelu ei ole sidoksissa tiettyyn etuuteen ja 

palvelun kestossa ei ole määräaikaa. 

SAIRAANHOITAJA, NUORTEN MT-PALVELUT



• Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke, 
Kuinka auttaa unohtuneita ja toivottomia nuoria? 
Vamos Mindsetin opit ja konseptin mallinnus, 2016-2018 
Helsingin Diakonissalaitos / Palmu Kuinka auttaa 
unohtuneita ja toivottomia nuoria?

• Kykyviisari https://sivusto.kykyviisari.fi/

• Yhdessä osallisuuteen -hankkeen systeemidynaaminen 
mallinnus, 2020 https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-
ja-tarinat/yhdessa-osallisuuteen-vttn-
systeemidynaamisen-mallinnuksen-ja-
palvelumuotoilun

LÄHTEET

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-hdl/wp-content/uploads/2019/04/15141151/Mindset-mallinnus_FINAL.pdf
https://sivusto.kykyviisari.fi/
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/yhdessa-osallisuuteen-vttn-systeemidynaamisen-mallinnuksen-ja-palvelumuotoilun

