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Johdanto
Kohtaamo-hankkeen kehittävä arviointi on nyt arviointikautensa 2018-2020 päätteeksi julkaisemassa tulevaisuussuuntautuneen näkemyksensä Ohjaamojen
koordinaation luonteesta. Arvioinnissa otetaan lähtökohdaksi se, että intressitahoja on useita ja niiden voi olettaa löytävän yhteisen suunnan ja ymmärryksen keskinäisin
neuvotteluin. Koordinaation suuntaviivojen tueksi on olemassa kehittävän arvioinnin tekemän työn lisäksi runsaasti tutkimusnäyttöä tuoreine Ohjaamo-tutkimuksineen,
ja toimijoiden tiedossa on myös hyvin selvästi se, että tulevaisuuden rakentaminen edellyttää aktiivisia arvovalintoja – nyt maailmanlaajuisen terveyskriisin vuoksi entistä
enemmän. Olennaista on, että tuen tarvitsijoiden kasvavan joukon tarpeet ovat etusijalla nuorten monialaista palvelukonseptia jalostettaessa.
Näkemyksemme mukaan Ohjaamojen koordinaation vaikuttavuus syntyy sen kyvyssä toisaalta ohjata Ohjaamojen toimintaa ja tuottaa kohtaamistiloja Ohjaamojen
sisälle, välille ja ympärille, ja toisaalta ottaa etäisyyttä, eritellä ja uudelleen muotoilla oppimisen ja kehittämisen haasteita. Kehittävän arvioinnin tehtävä on tällöin tarjota
tukea ja käsitteellisiä välineitä tämän kaksinaisroolin ymmärtämiseksi. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa Ohjaamojen koordinaation vaikuttavuutta riippumatta siitä,
onko tämän toteuttajana yksi toimijaverkoston jäsen, Kohtaamon kaltainen määräaikainen hanke vai pysyvä yhteistoiminnallinen ratkaisu. Siksi tämä puheenvuoro on
tarkoitettu samanaikaisesti kaikille nuorten monialaisen palvelun toteuttajille ja erityisesti Ohjaamojen tulevasta koordinaatiosta päättäville tahoille. Arviointimme
kohteeksi asettuu samalla verkko-ohjauspalvelun valtakunnallinen kehittämishanke. Sen sijaan että tämä ajateltaisiin erillisenä hankkeena hankkeen sisällä, nähdään se
pikemminkin osoituksena Ohjaamo-koordinaation kytkentöjen moninaisuudesta ja monitasoisuudesta. Verkko-ohjauspalvelun ja siihen liittyvien valtakunnallisten ja
paikallisten sovellusten kehittäminen haastavat koordinaatiota jatkossakin osallistumaan myös virtuaalisten kohtaamistilojen rakentamiseen niin nuorten palveluiden kuin
yhteistyön kehittämisenkin tasolla.
Kun jäljempänä puhutaan ehdotuksestamme monenkeskiseksi dialogiseksi koordinaatioksi, sen ytimessä on jonkin tietyn organisatorisen mallin sijaan uudenlainen
toimintakulttuuri ja lähestymistapa nuorten monialaisiin palveluihin. Arviointijohtopäätöksemme on, että kaikilta osin aika ei ole vielä kypsä kokonaisvaltaiselle
muutokselle, jossa nuorten palveluiden työnjako ja käytännöt uudistettaisiin läpi koko järjestelmän etulinjan työntekijöistä valtakunnan tasolle saakka. Kuitenkin
Kohtaamo-hanke on sangen mittavalla ja monivuotisella kehittämistyöllään tehnyt näkyväksi tällaisen syvällisemmän muutoksen tarpeen ja myös mahdollisuuden.

Kohtaamo-arvioinnin havainnoista tulevaisuuden hahmotteluun
Tämän puheenvuoron keskeisenä lähteenä toimivat Ohjaamojen koordinaatiohankkeen Kohtaamon (ESR S20318) kehittävässä hankearvioinnissa (2018-2020) saadut
havainnot ja käydyt keskustelut eri toimijoiden kanssa.
Nuorten palveluiden uuden toimintakulttuurin (Savolainen ym. 2018) vahvistamiseksi tarvitaan sanastoa, joka välittää keskeisiä ajatus- ja toimintamalleja. Esitämme
seuraavassa listan avainkäsitteistä, joihin tässä puheenvuorossa tukeudutaan. Keskeistä on, että nuorten monialaisessa palvelussa löydetään vaihtoehto ’hallinnolliselle
kielelle’, jota ’monialaiset palvelut’ juurikin edustaa, ja joka helposti implikoi hallinnon rajoja ja esteitä pikemmin kuin rajojen ylityksiä ja yhteisyyttä. Olennaista eivät ole
oikeat termit vaan pääseminen kyseessä olevan toimintajärjestelmän ytimeen sellaisena kuin se lukuisien eri toimijoiden yhteisenä työnä ja toimintana on.
’Ohjaamolaisuus’ eli Kohtaamon tilaisuuksissa vahvistunut Ohjaamo-toimijoiden yhteisen identiteetin aihio on tässä mielessä vaalimisen arvoinen.
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Arvointimme loppukoonnos on yllä mainittujen keskeisten teemojen analyysiä ja rikastamista. Rikastamisella tarkoitamme kunkin teeman
syventämistä ja sanoittamista sekä kytkemistä laajempaan tutkimukseen ja kehittämiskeskusteluun. Kohtaamo-arviointimme keskeisin
johtopäätös on, että Kohtaamo on käsitellyt Ohjaamo-verkoston koordinoinnin keskeisiä kysymyksiä ja tehnyt ansiokasta työtä, mikä on
ilmennyt Ohjaamo-toimijoiden erittäin myönteisenä palautteena. Kohtaamo on samalla kuitenkin joutunut kokemaan asemansa
ambivalenssin ja labiiliuden, joka usein on koordinoijan ja kytkentöjä rakentavan toiminnan osa ja kohtalo. Koordinaation uudelleen
tarkastelulle on nyt perusteensa. Kohtaamon toimintakauden edetessä Ohjaamo-verkosto on laajentunut voimakkaasti, se on
monipuolistunut ja toiminnan diversiteetti on kasvanut. Ohjaamot ovat tulleet myös legitiimiksi osaksi julkisen sektorin nuorten sosiaalisen
tuen palvelukokonaisuutta, joka kohtaa nyt ja näköpiirissä olevana ajanjaksona voimistuvan tarpeen reagoida nuorten yhteiskunnallisen

”Ohjaamo-verkoston ja sen koordinoinnin herkkyydelle
ja innovaatiokyvylle, ja sitä kautta sen kestävyydelle ja
edelleen kehittymiselle, asettuu nyt uudenlaisia haasteita.”

tilanteen muutokseen. Ohjaamo-verkoston ja sen koordinoinnin herkkyydelle ja innovaatiokyvylle, ja sitä kautta sen kestävyydelle ja
edelleen kehittymiselle, asettuu nyt uudenlaisia haasteita. Arviointipuheenvuoromme pyrkii osaltaan rikastamaan koordinaation keskeisiä
kysymyksiä ja niihin reagoimista tavoitteena tukea Ohjaamojen tulevaisuuden koordinaatiota.
Arviointimetodologiamme keskeisiä lähtökohtia on arvioinnin suuntautuminen uuteen; arviointimme on luonteeltaan uutta etsivä (discoveryoriented evaluation), jonka keskeinen elementti on tulevaisuussuuntautuneisuus

1).

Arviointimetodologiaamme voi luonnehtia myös

tulkitsevaksi (interpretive) arvioinniksi, jossa keskeistä on arviointitiimin tulkinnat keskeisten teemojen sisällöstä, kehityksestä, merkityksestä
ja paikasta arvioitavalle kohteelle. Nuo tulkinnat syntyvät ”sisälle menosta” arvioinnin kohteen toimintatapaan, sen kehitykseen ja tuottamaan
reflektiiviseen aineistoon (kirjallinen ja muu dokumentaatio) ja osallistumalla toimintaa keskeisesti luonnehtiviin tilaisuuksiin. Arviointiamme
voi kuvata siten, että se pyrkii kytkeytymään ja luomaan yhteyden kohteeseensa oma itsenäinen roolinsa säilyttäen

2).

Toistaiseksi kukin

toimija näkee vasta pienen osan uudesta, emergoituvasta todellisuudesta nuorten monialaisissa palveluissa. Arvioinnin kehittävyyden
painotus tulee näkyväksi myös pyrkimyksessämme yhdistää arviointimetodologiaa ja sosiologista mielikuvitusta (Mills 1959)
sanoittaessamme niitä yleisempiä hallinnan haasteita, joita Ohjaamo-koordinaatioon liittyvät yksilöiden ja organisaatioiden ’teot’ pyrkivät
mielestämme ratkaisemaan.
Puheenvuoron rakenne
Kohtaamo-arvioinnin keskeiset havainnot voidaan kiteyttää seuraaviin yhdeksään pääteemaan, jotka toimivat tämän puheenvuoron
jäljemmissä luvuissa tulevaisuuteen kurottavien ehdotusten ja visioiden pontimena:
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1.Cosgrove & Cosgrove (2017) kuvaavat tulevaisuussuuntautunutta evaluaatiota siten, että vuorovaikutus arvioitavan kohteen kanssa auttaa tätä ymmärtämään toiminnan vahvuudet, haasteet ja avautuvat mahdollisuudet ja
muodostaa perustan toiminnan kestävyydelle ja laajentamiselle. .https://www.evalu-ate.org/tag/discovery-oriented-evaluation/14.11.2017.
2. ’”Toisella kotimaisella” ilmaistuna ‘engaged’’ ja ’connected’ kuvaavat arviointimme lähestymistapaa.

1. Ohjaamojen koordinaation asema tulevaisuudessa
2. Koordinaation ydintehtävä ja -eetos
3. Nuoret palvelujärjestelmän kohteena ja kumppanina
4. Ohjaamo hallinnan näkökulmasta
5. Ohjaamo-ohjauksen käsitteellistys väylänä uuteen
6. Asiakkaiden, asiakastyön ja asiakasprosessin vaiheiden mallintaminen
7. Ohjaamojen valtakunnalliset linjaukset ja koordinointi
8. Verkko-ohjauspalvelun kytkennät nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä
9. Ohjaamo-verkoston jakama arviointivastuu
Puheenvuoromme ensimmäisessä luvussa pohdimme Ohjaamojen koordinaation tulevan aseman kriittisiä avaintekijöitä ja tulemme
tulokseen, että koordinaatio tulisi nähdä ensisijaisesti osana kehkeytyvää uutta toimintakulttuuria nuorten monialaisissa palveluissa ja vasta
toissijaisesti osana hallintoa ja instituutioita. Tämä on keskeisin syymme myös käsillä olevan arviointipuheenvuoron näkökulmavalintaan.
Toisessa luvussa tavoittelemme Ohjaamojen koordinaation ja itse Ohjaamo-työn keskinäisen suhteen kirkastamista. Luvun keskeinen
lähtökohta on ’muutospalveluiden’ (’transformative practice’) ja ’muutospalveluiden suunnittelun’ (transformative design) erottelun
jäsentäminen. Kolmas luku analysoi Ohjaamoja uudenlaisena nuorten elämäsuhteitten mahdollistajana. Neljäs luku Pohtii Ohjaamoja

Ohjaamo-toiminnan koordinaatiolta edellytetään
osallistumista nuorten monialaisen palvelun
kehittämiseen niin asiakas-, työyhteisö- kuin
järjestelmätasollakin

uudenlaisena yhteistyön toimintakulttuurina. Viidennessä luvussa asetetaan kysymys Ohjaamoiden asiakastyön luonteesta ja analysoidaan
neuvokas ohjaus -käsitteen implikaatioita. Kuudennessa luvussa asetetaan kysymys siitä, miten voidaan rakentaa siltaa yksilöasiakastyön ja
rakenteiden välille, ja onko katalyyttisella validiteetilla tässä annettavaa.

Seitsemännessä luvussa nostetaan esiin ’monenkeskinen

dialoginen koordinaatio’ keskeiseksi lähtökohdaksi koordinaation tulevalle järjestämiselle. Kahdeksannessa luvussa visioidaan verkkoohjauspalvelujen luonnetta ja tulevaa kehitystä. Yhdeksännessä luvussa puheenvuoromme päättyy pohtimaan miten monenkeskinen
dialoginen koordinaatio kehittää omaa kykyään refleksiiviseen toimintakulttuuriin ja mikä paikka evaluaatiokapasiteetin vahvistamisella
kehittävän arvioinnin tuella siinä voisi olla.

Ohjaamojen koordinaation asema tulevaisuudessa
Ohjaamo-toiminnan koordinaatiolta edellytetään osallistumista nuorten monialaisen palvelun kehittämiseen niin asiakas-, työyhteisö- kuin
järjestelmätasollakin. Tuo osallistuminen on toistaiseksi tapahtunut Kohtaamo-hankevetoisesti, mutta ennemmin tai myöhemmin on
ratkaistava, miten Ohjaamo-toimintamallia olennaisesti vahvistava koordinaatio järjestetään pysyvämmin.
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Kehittävässä arvioinnissa muodostui selvä käsitys siitä, että tehtävänsä johdosta Ohjaamo-toiminnan koordinaatioon kohdistuu monia
erilaisia odotuksia, ja haastavia osakysymyksiä liittyy esimerkiksi toiminnan linjaamiseen, hyviin käytäntöihin, Ohjaamo-osaamiseen ja

”Koordinaation tulevaisuuden suunnittelu toteutui
painottuneesti sen rakenteiden, suoritteiden ja
palvelujen tarjoamisen näkökulmasta, eikä siitä
näkökulmasta, mitä Ohjaamojen koordinaatiolla
laajemmassa mielessä haluttiin aikaansaada.”

julkiseen viestintään. Yhä tärkeämmäksi on noussut myös sen määrittely, mikä koordinaation missio ja rooli oikeastaan on nuorten
monialaisten palvelujen valtakunnallisessa kokonaisuudessa. Tämä kysymys liittyy olennaisesti koordinaation pysyvään järjestelyyn eri
hallinnonalojen yhteistyönä.
Kohtaamon kehittävän arvioinnin tehtäväksi katsottiin yhdessä sen toimeksiantajien kanssa tarkastella Kohtaamo-hankkeen edessä
siintävää Ohjaamojen koordinaation tulevaisuuden näkymää. Tuon tulevaisuuden aihioita oli nähtävillä myös Kohtaamo-hankkeessa, mutta
arvioinnissa tunnistettiin tiettyjä esteitä näiden aihioiden tietoiselle työstämiselle osana itse hanketoimintaa.
Ensinnäkin käsitykset koordinaation tulevaisuudesta olivat arviointihavaintojen perusteella hyvin erilaisia eri toimijatahoilla kuten Kohtaamohankkeen työntekijöillä, eri ministeriöillä, Ohjaamoilla ja sidosryhmillä. Näiden näkemysten saaminen keskustelemaan keskenään olisi
vaatinut huomattavaa työstämistä eri tahoilla. Myös käsitykset koordinaation tärkeydestä ja merkityksestä olivat epävarmalla pohjalla, mikä
vaikeutti yhteistä reflektointia. Nämä seikat yhdessä johtivat tilanteeseen, jossa koordinaation tulevaisuuden suunnittelu toteutui
painottuneesti sen rakenteiden, suoritteiden ja palvelujen tarjoamisen näkökulmasta eikä siitä näkökulmasta, mitä Ohjaamojen
koordinaatiolla laajemmassa mielessä haluttiin aikaansaada.

Toiseksi koordinaation tulevaisuuden käsittelyn vaikeus näytti heijastavan merkittävässä määrin Ohjaamojen ydinasiakastyöhön,
monialaiseen yhteistyöhön ja sektorikohtaisiin toimintakulttuurieroihin liittyviä perustavia haasteita, joilla on pidemmät juuret suomalaisissa
hyvinvointipalveluissa. Yhtenä viimeaikaisena tavoitealueena Kohtaamo-hankkeessa todettiin yhteistyön tiivistäminen järjestöjen kanssa,
mikä kertoo hankkeen lähtökohtaisesta keskittymisestä formaalin palvelujärjestelmän sisäiseen koordinaatioon. Myös kentän

”Ohjaamo-konseptiin liittyvä tulevaisuuteen
suuntautuva muutospotentiaali jäi nähdäksemme
vielä täysimääräisesti hyödyntämättä.”

’ohjaamolaisten’ suhtautuminen Kohtaamoon koettiin jakautuneeksi. Ennen kaikkea arvioinnissa havaittiin, että hankemuotoisessa
Kohtaamossa ei ollut riittävää reflektion ja kehittämisen tilaa poikki- ja ylihallinnolliselle keskustelulle sekä paikallisen ja valtakunnallisen
tason väliselle keskustelulle, joissa olisi voitu analysoida tarkemmin sitä laajempaa muutosta, joka Ohjaamo-toimintamallilla haluttiin saada
aikaan nuorten palveluissa. Tässä mielessä Ohjaamo-konsepti saatiin kyllä menestyksellisesti ylösajettua, mutta sen sisältö ja perusta jäivät
edelleen hajanaisiksi heijastaen esimerkiksi hallinnonalojen erilaisia intressejä Ohjaamojen ’sisällä’. Siten Ohjaamo-konseptiin liittyvä
tulevaisuuteen suuntautuva muutospotentiaali jäi nähdäksemme vielä täysimääräisesti hyödyntämättä.
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Kolmanneksi tulevaisuusnäkökulman käsittelyä vaikeutti eräänlainen hallinnollinen jargon, josta kärsitään hankemaailman lukuisissa
muissakin projekteissa. Siihen liittyy muun muassa normi käyttää ’oikeaa’ terminologiaa, jolla kuvataan ensisijaisesti hankkeen toiminnan
sijoittumista (olemassa olevan) hallintojärjestelmän merkitysverkossa ja samalla tukahdutetaan tahattomasti autenttisia ja epätäydellisiä
käsitteellistyksiä. Tällaiset kuitenkin kuvaisivat sitä, millaisia uusia todellisuuksia on mahdollisesti syntymässä. Hankejargonin
myötävaikutuksesta oli esimerkiksi tärkeää nähdä koordinaation kohteena ’nuorten monialaiset palvelut’, joka terminä kuitenkin implikoi

”Hallinnollisesta jargonista kärsitään
hankemaailman projekteissa.”
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alojen lähtökohtaista erilaisuutta ja palvelujen tarjoamista nuorten todellisen problematiikan tai ammattilaisten yhteisen toimijuuden
korostamisen sijaan. Normeeraus, standardointi ja sanavalinnat veivät arvioinnin havaintojen perusteella paljon huomiota esimerkiksi
Kohtaamo-hankkeen sisäisissä ja ohjausryhmäkokouksissa. Kokonaan sellaista toki ei voida välttää.

Hallinnollinen jargon lähtökohtanaan määräaikaisella kehittämishankkeella on ymmärrettävästi haastavaa ottaa haltuun monitoimijaista ja
kompleksista kokonaisuutta. Kuten aiemmassa Kohtaamo-hankkeen arvioinnissa (Nieminen ym. 2017, 6) todettiin, Kohtaamo-hankkeen
ympäristö ja yhteistyötahot muodostavat todella moninaisen verkoston (kuvio 1). Kun kyseistä kuviota voitaisiin edelleen täydentää sekä
pysyvillä (esim. AVI, valtakunnalliset järjestöt) että määräaikaisilla kumppaneilla (esim. kuntakokeilut) ja alustoilla (esim. Työmarkkinatori), on
selvää, että Ohjaamojen koordinaatio asettuu tällä tavoin sellaiseen moninaisten paikallisten ja valtakunnallisten odotusten risteyskohtaan,
jossa sillä ei itse asiassa ole toimivaltaa eikä mahdollisuuksia organisoida vuorovaikutusta. Tämä oli Kohtaamo-hankkeen toimijoiden yksi
pysyvistä huolenaiheista.

”Kohtaamon kehittävän arvioinnin havainnot
Ohjaamojen koordinaatiosta osoittavat
uudenlaisen nuorten palvelujen toimintakulttuurin olevan vahvasti orastamassa.”

Toteuttamamme arvioinnin myötä alkoi hahmottua, että Kohtaamon – eli Ohjaamojen koordinaatiohankkeen - kytkennät olivat pikemminkin
vaihtuvia, laajentuvia ja sykkiviä kuin täsmällisesti hallinnolliseen järjestelmään sijoitettavissa olevia. Toiset verkoston osat saattoivat olla
keskeisempiä tietyllä hetkellä ja toiset osat toisella hetkellä, toiset Ohjaamot tai alueet toisella hetkellä ja toiset toisella. Ohjaamojen
koordinaatiossa ei toisin sanoen ole kyse niinkään verkoston keskipisteen tai pysyvän solmukohdan luomisesta vaan laadullisesti
uudenlaisen toiminta- ja ajatusmallin toimeenpanosta nuorten palveluihin Suomessa. Kohtaamossa ja sen arviointikeskusteluissa toteutunut
tulevaisuussuuntautunut reflektio ilmensi totunnaista tapaa pyrkiä sijoittamaan koordinaatio osaksi hallintoa eikä osaksi kehkeytymässä
olevaa uutta toimintakulttuuria, jolle ei vielä ole olemassa hankejargonin kriteerit täyttävää kuvaustapaa.
Samalla kun Ohjaamojen koordinaation hallinnollinen asemointi näyttäytyi ratkaisemattomana ja energiaa vievänä osana Kohtaamon
päivittäistä toimintaa, koimme arviointitehtävämme määrittyvän pikemminkin suhteessa koordinaation ’sykkivyyteen’ ja monisyisyyteen.
Hallinnollinen asemointi ylipäätään oli tästä näkökulmasta toissijaista ja tällöin arvioinnin ydinkysymykseksi nousi se, millaisia muunlaisia
käsitteitä ja kehystyksiä Kohtaamon aihioista nousee esiin käytettäväksi tulevaisuuden koordinaation kiinnekohtina.
Kohtaamon kehittävän arvioinnin havainnot Ohjaamojen koordinaatiosta osoittavat uudenlaisen nuorten palvelujen toimintakulttuurin olevan
vahvasti orastamassa. Sen tietoiseksi tukemiseksi tarvitaan jatkossa kuitenkin lisää rohkeita moniäänisiä toimintaohjelmia, joissa
lähtökohdaksi otetaan koordinaation hallinnollisen asemoinnin, sektoroituneen politiikan ja hankevetoisen hanketerminologian sijaan
monialaisten kohtaamisten fasilisointi asiakastasolta valtakunnallisen ohjauksen tasoon saakka.
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Koordinaation ydintehtävä ja -eetos
Ohjaamot ovat syntyneet vastaamaan nuorten aikuisuuteen siirtymisen tuen monimuotoisiin tarpeisiin jollakin uudella ja erityisellä tavalla.
Tuo erityinen tapa puolestaan heijastaa ohjaustoiminnan (työelämäohjaus, opinto-ohjaus, nuorisotyö, sosiaalityö) tämänhetkistä
kehitysvaihetta ja kehityshaasteita. Ohjaamot ovat siten myös osaltaan kaksinaisluonteinen palvelujärjestelmä, jonka palvelut pyrkivät
vastaamaan nuorten ohjauksellisin tarpeisiin ja toisaalta luomaan itse uudenlaista palveluiden organisoimisen ja kehittämisen tapaa.
Ohjaamojen koordinaation tulee tukea tuon kaksinaisluonteen kehittymistä tavalla, joka samalla katsoo tulevaisuuteen, nuorten sosiaalisen
tuen uusiin haasteisiin. ”Tulevaisuusherkkyys”, joka samalla vähentää taipumusta toistaa totuttuja toimintatapoja, on keskeinen näkökulma,
joka tulee huomioida Ohjaamojen ja sen koordinaation edelleen kehittämisessä.
Tässä luvussa kartoitamme organisaatiotutkija Sangiorgin (2010) kehittelemää käsitteistöä, joka vaikuttaisi hedelmälliseltä, kun pyritään
tarkentamaan käsitystä Ohjaamojen ja niiden koordinaation erityisluonteesta ja keskinäissuhteesta. Sekä Kohtaamo-arvioinnin yhteydessä
että Ohjaamojen Monet-arvioinnissa on käynyt selväksi, että tarvitaan verkostomaisen ja uutta luovan toiminnan ja sen koordinoinnin tueksi
tarkentavaa analyysiä. Ei Ohjaamo-toiminnnan eikä etenkään sen koordinaation luonne ole todellakaan selkeä tai valmiiksi pureskeltu.
Uudistava toiminta (Transformative practice) ja sen koordinointi (Transformative design)

”Ohjaamoissa on kyse aiempia ohjauksen
toimintatapoja uudistavasta toiminnasta eli
se on toimintaa, joka pyrkii muuttamaan tai
kehittämään käytäntöjä.”

Sangiorgi analysoi kehitystä, joka on viime aikoina luonnehtinut palveluiden kehittämistä tai muotoilua ylipäätään. Keskeinen lähtökohta ja
tulema on, että palvelut eivät ole enää yksittäisten asioiden kehittämistä, vaan ne pyrkivät samalla kehittämään aiempaa kehittyneempää
yhteistoimintaa ja olemaan osa luovaa ja kestävää yhteiskuntataloutta. Uusia käytäntöjä kehittävää palvelukäytäntöä Sangiorgi kutsuu uutta
luovaksi käytännöksi (’transformative practice’) ja sen suunnittelua ja tukemista uuden käytännön muovaamiseksi (’transformative design’).
Sovellettuina Ohjaamoihin ja niiden koordinaatioon toiminnan kaksinaisluonne voidaan käsitteellistää Sangiorgin termein niin, että
Ohjaamoissa on kyse aiempia ohjauksen toimintatapoja uudistavasta toiminnasta eli se on toimintaa, joka pyrkii muuttamaan tai kehittämään
käytäntöjä (transformative practice, TP). Sitä tapaa, jolla TP saadaan aikaiseksi ja tuotetaan, voidaan nimittää ’uuden käytännön
muovaamiseksi’ (transformative designiksi, TD). TP pyrkii jatkuvasti vastaamaan kulloisiinkin palvelutarpeisiin, sopeutumaan ja innovoimaan.
Ohjaamojen kehitys, niiden muuntuminen vastamaan uusia palvelutarpeita on nimenomaan tätä. TD tavoittelee puolestaan TP:n lisäksi
uudenlaisia työkaluja, uudenlaista osaamista ja toimintajärjestelmän toimintakyvyn (’capacity’) kehittämistä niin, että jatkuva muutos tulee ja
käy mahdolliseksi.
Tulkintamme on, että Ohjaamojen koordinaatio on ytimeltään Transformative Designia (TD). Seuraavassa tarkastelemme TD:n
erityispiirteitä, jotta käsityksemme koordinaation luonteesta olisi mahdollisimman monipuolinen ja siitä tulisi sellainen, että se osaltaan
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mahdollistaa katsomisen Ohjaamo-toiminnan kokonaisjärjestelmän tulevaisuuteen. Ohjaamot ovat nyt saavuttaneet vakiintumisen
ensimmäisen asteen, mutta tulevaisuus tuo sekä uusia sisällöllisiä että ulkoisia ja poliittisia paineita, joihin on vastattava jatkuvasti
uudistuen.

Uusien käytäntöjen muovaamisen (TD) avainpiirteitä
Transformatiivisessa designissa (TD) on joitain keskeisiä elementtejä, joita Sangiorgi kuvaa näin (emt., 33): kuvio 2.

Koordinaatiossa on kyse
transformatiivisesta designista
eli uudistavasta kehittämisestä
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Ohjaamoiden ja niiden koordinaation tähänastinen kehittäminen on tavalla tai toisella koskettanut kaikkia näitä ulottuvuuksia. Kuvio nostaa
ehkä kuitenkin keskiöön joitain asioita, joiden asemaa voi pohtia myös suhteessa Ohjaamoiden koordinaatioon. Ytimessä on aktiivinen
kansalaisuus, eli palveluiden menestyksellisyyden välttämätön ehto on, että palveluihin osallistujat luovat itselleen sopivat palvelut ja ovat
siihen kykeneviä. Ohjaamoiden lähtökohta on ollut ”nuorilähtöisyys” eli aktiivinen kansalaisuus -ulottuvuus on siten tunnistettu ja tunnustettu
Ohjaamoiden transformatiivisessa praksiksessa. Ohjaamojen pyrkimys helppoon lähestymiseen, aitoon kohtaamiseen, arvon antoon nuorten
kokemuksille sekä rohkaisu nuorten oman aktiivisuuden kannustamiseen kertoo tästä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Arviointien
antama kuva on ollut, että keskimäärin ulottuvuus toteutuu suhteellisen hyvin, mutta epätasaisesti ja osallisuuden kehittäminen edelleen
”pysyy agendalla” (Nieminen 2017).

”Ohjaamoiden koordinaation tulisi tukea
Ohjaamoita kokonaisuutena ottamaan
entistä aktiivisempi rooli paikallistoimijoiden
kokoajina. Samalla palveluissa tulisi nyt
tukea aiempaa enemmän myös kollektiivisempia toimintamuotoja, kuten ryhmäohjausta ja vertaistoimintaa.”

Toinen keskeinen näkökulma on yhteisöinterventiot, eli toiminta kohdistuu koko siihen yhteisöön, joka kulloinkin on riittävä laaja viemään
muutosta eteenpäin ja jolla on siihen riittävät resurssit. Toimintatapojen tulisi kohdistua paikallisyhteisöön ja olla siellä yhdessä kehitetty.
Monet-arvion (Valtakari ym. 2019) yksi havainto oli se, että Ohjaamot ovat vahvimpia siellä missä niiden asema suhteessa nuorten
palveluiden paikalliseen kokonaisvoimavaraan ovat kiinteimmät. Jatkossa Ohjaamoiden koordinaation tulisi tukea Ohjaamoita
kokonaisuutena ottamaan entistä aktiivisempi rooli paikallistoimijoiden kokoajina. Samalla palveluissa tulisi nyt tukea aiempaa enemmän
myös kollektiivisempia toimintamuotoja, kuten ryhmäohjausta ja vertaistoimintaa. Tämä saattaisi helpottaa nuorten herkästi kokemaa
syyllisyyttä ja häpeääkin mikäli elämä ei ole mennyt ”putkeen” (vrt. Toiviainen 2019).
Kolmas Sangiorgin näkökulma on toimijoiden (verkoston) yhteisen toimintakyvyn ja sitä tukevien tutkimuskumppanuuksien rakentaminen.
Yhteisen toimintakyvyn rakentamisessa kyse ei ole vain osallistamisesta, vaan pikemminkin uudenlaisen toisilta oppimisen kulttuurin ja
vuorovaikutuksen luomisesta. Kestävämpi vaikuttavuus saavutetaan silloin kun toimijoiden keskinäiset suhteet ovat luottamuksellisia ja
avoimia. Tutkimuskumppanuuksien rakentamien on jo nyt kuulunut Ohjaamojen koordinaatioon (ks. https://kohtaamo.info/ohjaamoja-javerkkopalvelua-koskeva-tutkimus).
Neljäntenä elementtinä on vallan uudelleen jakautuminen eli palveluiden kohteena olevat pääsevät yhdessä ohjaajien ja asiantuntijoiden
kanssa kehittämään palveluita. Ohjaamoissa tähän pyritty mm. monitoimijaisen yhteistyön kulttuurin ja käytäntöjen vahvistamisella nuorten
kanssa työskenneltäessä. Ohjaamo-verkoston keskinäisessä toiminnassa ja vertaisoppimisessa on lisäksi vahvistettu paikallista ja
alueellista toimijuutta, missä merkittävä rooli on ollut Kohtaamon järjestämillä valtakunnallisilla seminaareilla, projektipäällikköpäivillä ja
esimerkiksi interaktiivisilla “kyselytunneilla” verkossa.
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Viidentenä näkökulmana Sangiorgi ottaa esille mielikuvituksen ja toivon tukemisen. Toimijoilla on oltava usko ja luottamus siihen, että
toiminnassa tullaan onnistumaan. Tuo usko ei synny eikä pysy yllä automaattisesti, vaan sitä on tietoisesti ja jatkuvasti tuettava. Kohtaamon
tutkimuksissa (esim. Määttä 2019) ja myös Monet-arvioinnissa kiinnitettiin huomiota luoviin tapoihin rakentaa Ohjaamojen infrastruktuuria
paikallisesti erilaisissa fyysisissä ja hallinnollisissa olosuhteissa (Valtakari ym. 2019).
Kuudes tulokulma Transformatiiviseen Designiin on pyrkimys ja tavoite rakentaa infrastruktuuria ja erilaisia vuorovaikutuksen ja kohtaamisen
alustoja. Kun tavoite on yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen on mahdollistettava erilaisuuden rinnakkain olo ja keskinäinen dialogi. Niiden
avulla voidaan saavuttaa kestäviä toimintatavallisia innovaatioita ja laadullisia hyppäyksiä kehittämistyössä.

Erilaisten verkkofoorumien

kehittäminen 2020-luvulla yhä tärkeämpää.
Viimeisenä, sokerina pohjalla, Sangiorgi (emt., 37) tulee 7:een näkökulmaansa eli onnistumisten ja vaikutusten arviointiin, johon myös Monettutkimuksessa kiinnitettiin huomiota. Sangiorgi viittaa tässä toimintatutkimukseen, jossa tutkimuksen laatua arvioidaan viidestä eri
(validiteetti)näkökulmasta.
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Sangiorgin “validiteettikokonaisuus” rikastaa ja monipuolistaa standardinäkemyksiä siitä, mikä toiminnassa tai palveluissa on vaikuttavaa.
Vaikuttavuutta on tarkasteltava holistisesti ja ”360-asteisesti” mieluummin kuin vain ”yhdestä nurkasta”.
Kaikkiaan Sangiorgi tekee johtopäätöksen, että kun palveluilla ja kehittämisellä on selkeä aiempaa käytäntöä muuttamaan pyrkivä tavoite,
tarvitaan prosessien tietoisempaa näkyväksi tekemistä ja menetelmiä konfliktien, päätöksentekopisteiden, roolien, erilaisten äänten ja eri
perspektiivien esille saamiseksi.
Kyse on välttämättömyydestä kehittää transformatiivisesta designista refleksiivinen praksis. Sosiologissa refleksiivisyys tarkoittaa sitä, että
sosiologien on myös pohdittava tutkimustensa yhteiskunnallisia seurauksia sekä omaa rooliaan tulkintojen tekijöinä. Siten refleksiivinen
praksis tarkoittaa sellaista kehittämis- ja tutkimustoimintaa, jossa toiminnan kohde on ”itse toimija” eli koko se ”infrastruktuuri” (toiminnan
lähtökohdat ja premissit, tavoitellut tulokset, toteuttamisprosessit, toiminnan arviointi jne), jolla jokin ”transformatiivinen praksis” saadaan
aikaan. Keskustelussa Ohjaamoiden ja sen koordinaation välisestä suhteesta sanoma refleksiivisestä praksiksesta täsmentää toiminnan

”Koordinaation tavoite on kehittää koko
Ohjaamo-toiminnan järjestelmää, sen
kykyä tutkia itseään ja niitä prosesseja,
joilla nuorten tuen uudenlaisia palveluja
tuotetaan.”

kohdetta, joka Ohjaamojen koordinaatiolle on tarjolla. Ohjaamot ovat nuorten tuen transformativiinen praksis, jota Ohjaamojen koordinaatio
transformatiivisena designina tukee. Koordinaation tavoite on kehittää koko Ohjaamo-toiminnan järjestelmää, sen kykyä tutkia itseään ja
niitä prosesseja, joilla nuorten tuen uudenlaisia palveluja tuotetaan. Mitä paremmin Ohjaamojen koordinaatio refleksiivisyyden
tukitehtävässään onnistuu, sitä paremmat edellytykset Ohjaamoilla on kehittyä nuorilähtöisyydessä, paikallisuudessa ja kumppanuudessa ja
sitä herkemmin Ohjaamoilla on tuntosarvet nuorten tuen tarpeisiin ja niiden jatkuvaan kehittämiseen.
Sangiorgin kehittely TPstä ja TDstä kokoaa yhteen kehittämistutkimuksen keskeisiä havaintoja. Sen havainnot eivät sinänsä ole radikaalisti
uusia näkökulmia, joita ei suomalaisessa kehittämistoiminnassa olisi ollut esillä. Kuitenkin nyt, kun pohditaan tulevan Ohjaamojen
koordinaation luonnetta ja tehtäviä, erityisesti Transformative Design vaikuttaisi paikantavan koordinaation roolia selkeyttävällä tavalla. Esille
tuodut seitsemän keskeistä kehittämisulottuvuutta jäsentävät ehkä osaltaan tulevan koordinaation roolia, ja holistinen validiteettikokonaisuus
auttaa kehittämään monipuolista toiminnan arviointimetodologiaa. Kokonaisuutena tavoite refleksiivisen praksiksen kehittämisestä vaikuttaa
osuvalta koordinaation ytimeltä.
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Nuoret palvelujärjestelmän kohteena ja kumppanina
Ohjaamojen markkinointi lähestyy nuoria asiakkaitaan sillä, että Ohjaamoon voi tulla siitä ennakkoon sopimatta ja juuri sellaisten tarpeitten
kanssa, jotka nuori kokee omissa elämäsuhteissaan tärkeiksi liittyvät ne sitten henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen, opiskelun

”Olisiko Ohjaamojen koordinaation keskeinen
tehtävä tukea Ohjaamoja mahdollistavana
palvelujärjestelmänä ja toimijana?”

(aloittamisen) kysymyksiin tai työhön (hakeutumiseen). Ohjaamoa kuvataan usein aulana, jossa nuori ensin tavataan, jutellaan niitä näitä ja
sitten vähitellen - yhdessä keskustellen - ohjaudutaan niiden asioiden äärelle, jotka nuorta sillä hetkellä puhuttelevat.
Yllä kuvattu kertoo Ohjaamosta mahdollistavana palvelujärjestelmänä, jossa työskennellään yhdessä nuorten kanssa, nuoret eivät ole
kohde, jolle annetaan työhallinnon, opetushallinnon, kelan, kuntien jne. olemassa olevia palveluja. Seuraavassa Ohjaamoa tarkastellaan
yksityiskohtaisemmin tällaisena mahdollistavana toimijana. Olisiko Ohjaamojen koordinaation keskeinen tehtävä tukea Ohjaamoja
mahdollistavana palvelujärjestelmänä ja toimijana?
Toimiva Ohjaamo tekee helpoksi asiakkaiden lähestyä itseään. Ohjaamossa nuori kokee tulevansa kohdatuksi sellaisena kuin hän on. Siellä
nuoret vahvistuvat itsensä ymmärtämisessä sekä vahvuuksiensa, kehittymistarpeittensa ja osaamistensa hahmottamisessa (eli saavat
itselleen uusia merkityksiä). Ohjaamo rohkaisee ja innostaa (aktivoi) nuoria ottamaan elämänsä omiin käsiinsä ja ryhtyvän toimeen omilla
elämän, opiskelun ja työn poluillaan.
Ohjaamo voi kuitenkin olla myös vastakkainen eli sitä ei tee mieli lähestyä. Siellä asiakas ei tule kohdatuksi, eivätkä nuoret pysty siellä
kehittämään itsetietoisuuttaan ja merkityksellisyyttään. Ohjaamo ei aktivoi nuoria toimintaan. Todelliset Ohjaamot sijoittuvat johonkin edellä
kuvattujen ääripäiden välille. Ohjaamo muodostuu siitä, miten se mahdollistaa (tai ei mahdollista) lähestyttävyyden, kohdattavuuden,
merkityksellistyvyyden ja aktivoivuuden tarjoumat.
Lähestyttävyys
Ohjaamo on lähestyttävä silloin, kun nuori kokee, että sinne voi mennä sellaisena kun on, ja että sen löytää vaivattomasti tai ainakin
suhteellisen helposti. Kyse on Ohjaamon julkikuvasta ja ennen kaikkea siitä viestinnästä, jota Ohjaamo itsestään potentiaalisille asiakkailleen
antaa. Tähän kuuluvat Ohjaamo-sivustot, näkyvyys sosiaalisessa ja muussa mediassa sekä erilaisten kumppaneitten Ohjaamosta välittämä
tieto ja mielikuvat. Myös Ohjaamon fyysinen löydettävyys ja sisään astuttavuus ovat tärkeitä. Parantaakseen lähestyttävyyttään Ohjaamot
osaavat kiinnittää edellä mainittuihin tekijöihin huomiota.
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Lähestyttävyys ei liity ainoastaan edellä kuvattuihin ulkoisiin tekijöihin, vaan myös siihen, että Ohjaamot tuntevat mahdolliset asiakkaansa.
Toisin sanoen ohjaamolaiset tuntevat nuoret niin hyvin, että he osaavat rakentaa lähestyttävyystekijät siten, että nuoret kokevat viestinnän
ja ulkoiset puitteet houkuttelevina ja mukaan kutsuvina.
Lähestyttävä Ohjaamo on avoin, välitön ja tahdikkaan tuttavallinen. Ohjaamolla ei ole erityisiä ennakkoehtoja mukaan tulemiselle. Ja jos
Ohjaamo ei ole lähestyttävä, se saa aikaan välttämistä ja ohittamista. Viestit eivät kosketa, Ohjaamo paikkana on tympeä ja mielikuva
Ohjaamosta on virasto.
Kohdattavuus
Asiakkaan ja Ohjaamolaisen kohtaaminen tapahtuu aulassa tms. tilassa. Tässä elävässä ensi kontaktissa on perustavan tärkeää, että nuori
voi tuntea olevansa hyväksytty, arvostettu ja että häntä kuunnellaan. Ensi tapaamisessa asiakasta ei ohjata minnekään, vaan yhdessä

”Jos Ohjaamo ei ole lähestyttävä,
se saa aikaan välttämistä ja ohittamista.”

hänen kanssaan keskustellen selvitetään, mitä hän on Ohjaamosta hakemassa. Tässä kohtaamisessa Ohjaamo-tiimin jäsen tunnistaa
nuoren persoonallisen ja sosiaalisen virittymisen ja suuntaa vuorovaikutustaan nuoren kanssa sen mukaisesti. Nuoren ja ohjaamolaisen
yhteinen virittyminen määrittää kohtaamisen laatua, ja kohdattavuus merkitseekin tämän jaetun vuorovaikutuksen luonnetta ja sitä miten
kohdattava tilanne on.
Kohdattavuus tiivistyy Ohjaamossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Kun kohtaamistila on kuuntelevaa, antavaa ja myös tapahtuvaa
kanssakäymistä sanoittavaa, kohdattavuus toteutuu myönteisesti. Kohdattavuus, vuorovaikutus alkaa kasvaa merkitykselliseksi ja
dialogiseksi.

Ellei näin ole, kohdattavuus on heikkoa, turhauttavaa ja vieraannuttavaa nuorelle, ja hän todennäköisesti ei jatka

kanssakäymistä. Kohdattavuus ei toteudu.
Merkityksellistyvyys
Merkityksellistyvyydessä on kyse siitä, että Ohjaamo-vuorovaikutuksessa nuori asiakas pystyy muodostamaan itselleen ja itsestään
merkityksiä, jotka auttavat itsetuntemuksessa sekä elämänhallinnassa ja opinto- ja työsuunnittelussa.

Esimerkiksi ”olen tällainen, en

sellainen”, ”voin kokea”, ”saan tehdä”, ”osaan tätä, en taida tuota”, ”voin mennä tässä eteenpäin”, ”voin opetella” kokemukset ja oivallukset
Ohjaamo-dialogissa ja -työskentelyssä tekevät nuoren merkitykselliseksi ennen kaikkea hänelle itselleen. Hän tulee tällaisten kokemusten
kautta myönteisellä tavalla olemassa olevaksi itselleen ja myös toisille. Asiakkaan kyky tunnistaa ja pohtia itseään vaikuttaa siihen, miten
hän pystyy merkityksellistämään itseään, ja ohjaamolaisten tehtävä on kuuntelemisen, kysymysten, sanoittamisten, toisenlaisten
näkökulmien esittämisen, opastuksen ja neuvonnan sekä suoranaisen opetuksen avulla auttaa nuorta voimaannuttavien merkitysten
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syntymisessä.

Merkityksellistyvyys mahdollistaa edellä kuvattuja merkityskokemuksia Ohjaamo-dialogeissa ja -työskentelyissä. Nuoren itseymmärrys ja
-tuntemus lisääntyy ja hän voimaantuu ottamaan askelia elämän-, opinto- ja työpolullaan. Ellei myönteisiä, vahvistavia, mutta myös
haastavia kokemuksia Ohjaamo-toiminnassa nuorille synny, merkityksellistyvyys on ontto. Asiakas kokee Ohjaamo-toiminnan turhana,
taantuu välinpitämättömäksi eikä luultavasti ”tosissaan” jatka ohjaamolaisten kanssa Ohjaamo-työtä. Todennäköisesti hän jättäytyy pois
Ohjaamo-toiminnasta.
Aktivoivuus

”Ohjaamo antaa nuorelle asiakkaalle voimaa,
se innostaa häntä tekemään jotakin uutta
tai toisenlaista kuin ennen; tai se rohkaisee
häntä aloittamaan uudestaan jotakin vanhaa,
sellaista, jonka tekeminen on keskeytynyt.”

Aktivoivuus viittaa siihen, että toimintaympäristö eli Ohjaamo antaa nuorelle asiakkaalle voimaa, se innostaa häntä tekemään jotakin uutta
tai toisenlaista kuin ennen; tai se rohkaisee häntä aloittamaan uudestaan jotakin vanhaa, sellaista, jonka tekeminen on keskeytynyt.
Ohjaamo-kontekstissa tämä tekeminen liittyy oman elämän hallintaan (esimerkiksi säännölliset valveen ja levon ajat sekä taloudenhoito),
opintoihin (esimerkiksi keskeytyneiden opintojen jatkaminen tai hakeutuminen uusiin opintoihin) tai työhön (esimerkiksi työpaikkaan
yhteyden ottaminen ja mahdollisesti työhakemuksen tekeminen).
Aktivoivuus kytkeytyy sekä Ohjaamoon fyysis-virtuaalisena paikkana ja

Ohjaamo-tiimiin ihmisinä ja heidän ohjauskäytäntöinään että

nuoreen itseensä persoonana ja toimijana kaikkine kokemushistorioineen. Ne yhdessä muodostavat aktivoivuuden, jota tunne- ja
tahtolaatuna luonnehtii halu, innostus ja pyrkiminen.
Ohjaamo voi olla myös ei-aktivoiva. Se, mihin nuorella olisi ainakin idullaan halua ryhtyä, ei saakaan Ohjaamossa vastetta, ja se taas johtaa
pettymykseen - ehkä enemmän nuorella itseensä kuin Ohjaamon aktivoimattomaan toimintaan.
Aktivoivuus, merkityksellistyvyys, kohdattavuus ja lähestyttävyys liukuvat käytännössä toisikseen. Tavallaan ne ovat yhtaikaa läsnä, vaikka
niitä on mahdollista tarkastella etenevinä siten, että aktivoivuus edellyttää jonkin asteista merkityksellisyyden kokemusta, johon taas voi
päästä, kun nuori tulee kohdatuksi sen jälkeen kun hän on pystynyt lähestymään Ohjaamoa.
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Ohjaamo hallinnan näkökulmasta
Ohjaamot toteuttavat nuorten palvelutoimintaa moniammatillisena tiiminä.

Lähestyttävyyden, kohdattavuuden, merkityksellistyvyyden ja

aktivoivuuden onnistuminen riippuu ennen kaikkea siitä, miten Ohjaamo-tiimi pystyy yhteistyöskentelemään monitoimijaisesti. Ohjaamotiimin
kykenevyyteen suorittaa tehtäväänsä vaikuttaa myös sen taidot olla tarkoituksenmukaisesti ja jouhevasti

kanssakäymisissä sekä

työskennellä (eli verkostoitua) Ohjaamon mielekkäiden ja perusteltujen yhteistyökumppaneiden ja taustaorganisaatioiden kanssa. Kehittyvä
Ohjaamo nuorten palveluna myös tarvitsee itselleen ja kumppaneilleen foorumeita ja tiloja tarkastella Ohjaamo-toimintaa, sen saavutuksia ja
haasteita. Hyvä Ohjaamo työskentelee tavoitteellisesti eli Ohjaamo-tiimi osaa määritellä toiminnalleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet
sekä päivittää näitä toiminnan puitteita dynaamisesti. Toimiva Ohjaamo myös hyödyntää tiiminsä persoonallisia tietoja, taitoja ja työotteita.

”Ohjaamo toimii nuorten ja erilaisten heidän
tarpeitaan tyydyttävien tahojen linkkinä
samalla kun se monitoimijaisena tiiminä
antaa ensi sisällöt nuorten elämän,
opiskelun ja työn kysymyksiin.”

Ohjaamon ydintehtävä tiivistyy välittämiseen eli siihen että Ohjaamo toimii nuorten ja erilaisten heidän tarpeitaan tyydyttävien tahojen
linkkinä samalla kun se monitoimijaisena tiiminä antaa ensi sisällöt nuorten elämän, opiskelun ja työn kysymyksiin.
Ohjaamojen koordinaation tehtävä on tukea Ohjaamojen työskentelyä monitoimijaisena tiiminä.
Yhteistyöskenneltävyys
Ohjaamotiimi palvelee asiakkaitaan parhaiten, kun sen

jäsenet pystyvät työskentelemään keskenään sujuvasti ja toisiaan kunnioittaen

yhteisosaamisen (”Ohjaamo-osaamisen”) ja erityisosaamisen (”ala- ja ammattiosaamisen”)

kokonaisuutena, joka ei ole rinnakkain- eikä

peräkkäintyöskentelyä, vaan nimenomaan yhdessä työskentelyä. Ohjaamo-työtä luonnehtii monitoimijaisuus (sitoutuneena monialaisuuteen
ja -ammatillisuuteen), joka niin terminä kuin työkäytäntönäkin viittaa juuri yhteistyöskenneltävyyteen. Se merkitsee sitä, että Ohjaamon tilat
ja työjärjestelyt sekä johtaminen tekevät joustavan yhdessä työskentelemisen käytännössä mahdolliseksi ja että Ohjaamo-tiimin jäsenet
ovat kykeneviä yhteistyöskentelyyn.
Yhteistyöskenneltävyys edellyttääkin Ohjaamo-tiimin jäsenten osaamisten tiedostamista, kunnioittamista ja hyödyntämistä. Siihen kuuluu
myös Ohjaamon sisäinen avoin ja neuvotteleva ilmapiiri, jonka puitteissa tiimin jäsenet antavat tilaa toisilleen, mutta tilannekohtaisesti myös
voivat myös hyväksytysti ottaa sitä itselleen.

Yhteistyöskenneltävyys tarkoittaa ennen kaikkea vuorovaikutteisen ja dialogisen tiimityön

mahdollistumista.
Jos yhteistyöskenneltävyys ei toteudu Ohjaamo-työssä, Ohjaamon työtä kuvaa toisistaan erilliset työnjaolliset tekemiset sekä luukuttuminen
erillishenkilöiksi, ikään kuin virastoiksi Ohjaamon sisällä.
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Verkostoituvuus
Ohjaamot eivät ole irrallaan muusta yhteiskunnasta. Siksi on tärkeää, että Ohjaamo-tiimi osaa olla tarkoituksenmukaisesti ja jouhevasti
kanssakäymisissä sekä työskentelee Ohjaamon relevanttien yhteistyökumppanien (kela, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi,
työhallinto, hankkeet, 3-sektorin toimijat, yritykset, tutkijat jne.) ja toisten Ohjaamojen kanssa. Kyse on verkostotyöstä osana Ohjaamo-tiimin
toimintaa.
Verkostoituvuus liittyy kumppaniyhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen. Niiden muotoutumista määrittää se, että Ohjaamo pystyy avoimesti
käsittelemään ja päivittämään verkostohyötyjä eli sitä, miten erilaiset kumppani-intressit palvelevat Ohjaamo-työtä. Myös verkostoimijoiden
työnjaot ja niistä sopiminen tai uudelleen sopiminen liittyvät verkostoituvuuden käytäntöön.
Verkostoituvuus tavallaan laajentaa monialaisuuden, -ammatillisuuden ja -toimijuuden Ohjaamo-tiimin ulkopuolelle. Ellei Ohjaamo siinä
onnistu, verkostotyö pettää ja Ohjaamo irtoaa ympäröivästä yhteiskunnasta.
Foorumoituvuus
Foorumoituvuus kytkeytyy siihen, miten Ohjaamo-tiimin jäsenet pystyvyät yhdessä verkostokumppaneittensa ja taustaorganisaatioidensa
kanssa rakentamaan dialogisia foorumeita kehittää Ohjaamo-työtä palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaita eli nuoria sekä
verkostokumppaneita. Ohjaamo-tiimi tarvitsee itselleen reflektiofoorumeita oman työnsä tarkasteluun, mutta myös kumppanipajoja, joissa
tutkaillaan kumppanuustyön tavoitteita, toteutumia sekä arvioidaan kumppanuustyön onnistumista.
Reflektio- ja vertaisfoorumien onnistuminen liittyy siihen, kuinka tasavertaisesti niillä pystytään pohdintaa ja arviointia tekemään. Foorumit

”Ohjaamo-tiimi tarvitsee itselleen
reflektiofoorumeita oman työnsä tarkasteluun.”

eivät ole hierarkisia, arvo- ja valta-asetelmiin pohjautuvia, vaan heterarkisia, samanarvoisiin suhteisiin perustuvia.
Jos Ohjaamo epäonnistuu foorumoituvuuden rakentamisessa ja ylläpitämisessä, siitä tulee

erillään työskentelevien ihmisten joukko.

Ohjaamo mahdollistaakin silloin yksintyöskentelyä, kyräilyä ja kilpailemista yhteisyyden sijaan.
Puitteistuvuus
Puitteistuvuus viittaa toiminnan periaatteisiin ja tavoitteisiin. Ne antavat toiminnalle raamit: millainen säännöstö ja sopimukset Ohjaamon
työskentelyä ohjaavat sekä mihin toiminnalla pyritään lyhyellä aikavälillä ja pitkäkestoisesti. Toimintakehys myös kertoo sen, miten
periaatteita ja tavoitteita päivitetään ja muutetaan. Ne eivät ole kehikko, jota pakonomaisesti noudatetaan, vaan niitä voidaan
pohdintafoorumeilla arvioida uudelleen ja muuttaa, ja jostakin tavoitteesta tai työperiaatteesta voidaan tarvittaessa luopua tai ne voidaan
päivittää uusiksi.
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Puitteistuvuus mahdollistaa tavoitteellisen ja perustellun toiminnan. Jos ne ovat epäselvät tai ne puuttuvat, Ohjaamon työskentely ohjautuu
sattumanvaraisesti ilman jatkuvuutta, eikä sellainen Ohjaamo-työ palvele Ohjaamo-toiminnan yhteiskunnallisia päämääriä.

”Mahdollistaako Ohjaamon johtaminen reflektiofoorumien
sekä julki sanotun tavoitteellisuuden ohella tiimin jäsenille
heidän henkilökohtaisten ammatillisten, näkemyksellisten
ja kokemuksellisten tietojensa, taitojensa ja työotteittensa
käyttämisen?”

Persoonallinen työskenneltävyys
Persoonallinen työskenneltävyys liittyy foorumoituvuuden ja puitteistuvuuden ohella johtamiseen. Toisin sanoen mahdollistaako Ohjaamon
johtaminen reflektiofoorumien sekä julki sanotun tavoitteellisuuden ohella tiimin jäsenille heidän henkilökohtaisten ammatillisten,
näkemyksellisten ja kokemuksellisten tietojensa, taitojensa ja työotteittensa käyttämisen. Monitoimijaisuuteen sisältyy tiimin jäsenten
persoonallisten laatujen ja tekemisen tapojen salliminen yhteistyöskentelyssä. Persoonat ovat hyvän tiimin rikkaus ja voimavara. Ellei
Ohjaamo pysty hyödyntämään tiiminsä rikkautta, tiimin jäsenten osaaminen murentuu rutiinien suorittamiseksi ja voimauttava kehittyminen
ja kehittäminen tyrehtyy.
Yhteistyöskenneltävyys ja verkostoituvuus fokusoituvat Ohjaamo-tiimin asiakastyöhön ja sen kumppanuuspuitteisiin.

Foorumoituvuus,

puitteistuvuus ja persoonallinen työskenneltävyys liittyvät Ohjaamon johtamiseen. Kaikki mainitut viisi Ohjaamo-tiimiin liittyvää tekijää eli
yhteistyöskenneltävyys, verkostoituvuus, foorumoituvuus, puitteistuvuus ja persoonallinen työskenneltävyys

vaikuttavat samanaikaisesti

toisiinsa vahvistaen tai heikentäen sitä, miten onnistuneesti suhteessa nuorten palvelemiseen Ohjaamo-tiimi pystyy työskentelemään.
Välittyvyys
Ohjaamon ydintehtävänä voidaan pitää välittämistä. Toisaalta ovat olemassa nuoret sekä heidän elämään, opiskeluun ja työhön liittyvät
kysymyksensä, haasteensa ja tarpeensa, toisaalta on yhteiskunta alueineen ja toimijoineen, jotka edellä mainittuihin nuorten asioihin
liittyvät.

Nuorten on vaikeaa sellaisenaan, ilman ohjausta löytää ja hyödyntää yhteiskuntaa, joka heille on olemassa. Yhteiskunnalliset

toimijat taas ovat usein liian kaukana nuorten välittömästä ja päivittäisestä todellisuudesta. Ohjaamo parhaimmillaan yhdistää nuoria
kansalaisia ja yhteiskunnallisia toimijoita sekä välittää heidät kohtaamaan toisensa. Ohjaamo on välittämö eli kyse on siitä, miten se pystyy
tunnistamaan nuoret ja tuomaan heidät yhteiskunnan palvelujen äärelle sekä siitä miten se pystyy helpottamaan yhteiskunnallisten
palvelujen ymmärrettävyyttä, löydettävyyttä ja osuvuutta suhteessa nuorten tarpeisiin. Metaforisesti Ohjaamo on aula, jossa nuoret ja
yhteiskunta tapaavat toisensa ja ehkä aloittavat yhteisen suhteen. Tavallaan Ohjaamo on nykykielellä deittialusta.
Jos Ohjaamo-tiimi ei yhteistyöskentele, jos se ei verkostoidu muiden toimijoiden kanssa, eikä sillä ole omia pohdinta- ja
kehittelyfoorumeitaan ja sen tavoitteelliset työskentelypuitteet ovat sekavia tai niitä ei ole, eikä tiimin jäsenten persoonallisia työtapoja ja
-taitoja arvosteta, Ohjaamo ei toimi välittäjänä nuorten ja heille tarkoitettujen palvelujen kesken, vaan on se sektoroitunut eri alojen
virastoksi.
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Edellä (Nuoret palvelujärjestelmän kohteena ja kumppanina sekä Ohjaamo hallinnan näkökulmasta) kuvattu nuorten kanssa tapahtuva
vuorovaikutus Ohjaamoissa sekä Ohjaamo-toimijoiden yhteistyö tekevät todelliseksi nuorten palvelujärjestelmän ja -toiminnan eli Ohjaamotyön. Ne ovat mahdollisuuksia (potentiaalisia tapahtumia), jotka riippuvat Ohjaamojen (nuorten kohtaamispaikkoina ja Ohjaamo-tiimeinä)
sosiomateriaalisesta ympäristöstä (ihmiset, vuorovaikutus, tilat, kalusteet, välineet, tekniikka jne.) sekä Ohjaamojen kyvykkyydestä (eri
alojen ihmisten erilaiset toimintakulttuurit ja niiden tiedostaminen yhteistoiminnan muotoutumisessa) (ks. https://www.abdn.ac.uk/research/
kfi/documents/rietveldkiversteinforthcomingecologicalpsychology.pdf, https://erikrietveld.files.wordpress.com/2019/05/
erikrietveld2019inaugurallecture.pdf). Ohjaamo-ympäristö, -kyvykkyys ja -osaaminen tekevät Ohjaamojen palvelupotentiaalin sellaiseksi kuin
se ainutkertaisesti kussakin Ohjaamossa toteutuu.

Ohjaamojen monenkeskisen dialogisen koordinaation

yksi tehtävä on ymmärtää ja

kehittää kuvatun kaltaista nuorten palvelujärjestelmän ja -toiminnan dynamiikkaa.

Ohjaamo-ohjauksen käsitteellistys väylänä uuteen
Dialogisuus
Dialogisuus kuvaa Ohjaamo-toiminnassa ennen kaikkea nuoren tai nuorten ryhmän sekä Ohjaamo-toimijan tai Ohjaamo-tiimin välistä
vuorovaikutussuhdetta.

”Dialogisen suhteen etenemisessä keskiössä ovat
palvelijan (ohjaajan) myötäkontribuutio eli hänen
empaattinen, kuunteleva osallistumisensa sekä
luova kontribuutio eli se, miten hän laajentaa ja
syventää asiakassuhteen sisällöllisiä teemoja siten,
että ne palvelevat asiakkaan itseymmärrystä ja
-arvostusta sekä motivaatiota ja tahtoa mennä
omassa tilanteessaan eteenpäin.”

Dialogisuuden alku on kuuntelemisessa. Toisin sanoen kanssakäymisessä ohjaajan tms. omat kokemukset,

näkemykset, tiedot jne. eivät ole ensisijaisia, vaan asiakassuhteessa asiakkaan (nuoren) tilan, ilmaisun, kokemusten ja tietojen
kuunteleminen.

Asiakkaan ääni on ensisijainen. Asiakkaan kuuntelemisen kautta määrittyy ohjaajan, neuvojan tms. ja vaikkapa koko

Ohjaamo-tiimin relevanttien toimijoiden panos asiakassuhteeseen. Dialogisuuteen kuuluu moniäänisyys. Asiakkaan tila ja tilannetaju antavat
perustavan virityksen asiakkaan ja palvelijan (ohjaaja, neuvoja tms.) kanssakäymiselle, mutta myös palvelijan omilla teoilla, jotka tuovat
vuorovaikutussuhteeseen jotakin uutta tai asiakkaan esittämästä ja tulkitsemasta poikkeavaa, on dialogisessa kohtaamisessa merkittävä
rooli. Viimeksi mainittu haastaa asiakasta ylittämään hänen omaa tila- ja tilanneymmärrystään asiakasta kunnioittaen.
Dialogisessa suhteessa asiakas hänen kuulemisensa ja kuuntelemisensa kautta määrittää vuorovaikutussuhteen alkutilan ja sen
etenemisen, laajentumisen ja syventymisen (eli sisällöt). Dialogisen suhteen etenemisessä keskiössä ovat palvelijan (ohjaajan)
myötäkontribuutio eli hänen empaattinen, kuunteleva osallistumisensa sekä luova kontribuutio eli se, miten hän laajentaa ja syventää
asiakassuhteen sisällöllisiä teemoja siten, että ne palvelevat asiakkaan itseymmärrystä ja -arvostusta sekä motivaatiota ja tahtoa mennä
omassa tilanteessaan eteenpäin.
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Dialogisuuteen kuuluu (kuuntelemisen kautta syntyvä) keskinäinen luottamus,

tasa-arvoinen kanssakäyminen eli vertaisuus ihmisinä ja yhdessä

tapahtuva merkitysten luonti. Viimeksi mainittu tarkoittaa, että asiakassuhteessa tilannetta ja siihen liittyviä asioita tulkitaan ja kehitetään avoimesti
yhdessä, ei oikein-väärin arvottamisten kautta. Kun dialoginen suhde vahvistuu, siinä voidaan edetä omien oletusten ja käsitysten
kyseenalaistamiseen, mikä koskee niin asiakasta kuin palvelijaakin.
Edellä todettiin, että dialogisuus liittyy kaikkiin Ohjaamo-konteksteihin. Dialoginen ohjauksellinen työote sekä dialogiset tilat ovat kaiken Ohjaamotoiminnan ytimessä. Ensimmäinen dialoginen prosessi liittyy nuori-ohjaamolainen -suhteeseen, ja sitä jo dialogisuuden tarkastelun yhteydessä edellä
käsiteltiin. Siinä nuoren tai nuorten elämäsuhdetta tarkastellaan dialogisen kanssakäymisen ja toiminnan läpi. Tähän perussuhteeseen liittyy
Ohjaamoissa Ohjaamo-tiimi, joka yhteistoiminnallisen työskentelyn eli monitoimijaisuuden kautta osallistuu perussuhteen rakentumiseen sekä

”Ohjaamotoiminnan valtakunnallinen koordinaatio kysyy
koko ajan itseltään, onko sen työ dialogista, missä on
dialogisuushaasteita ja millaisia uusia dialogisia työtapoja
ja menetelmiä koordinaation pitää ottaa itselleen
tukeakseen parhaalla mahdollisella tavalla
muotoutuvaa Ohjaamo-toimintaa.”

laajentumiseen ja syventymiseen.

Dialogisuus on myös monitoimijaisuuden ytimessä. Yhdessä, toisten työtä ja osaamista arvostaen tiimi

vertaisotteella toteuttaa ja kehittää työskentelyään.
Dialogisuus liittyy myös Ohjaamoverkostoihin niin toisten Ohjaamojen kanssa kuin erilaisten yhteistyökumppaneitten kanssa.

Verkostotyössä

dialogisuus asettuu ennen kaikkea erilaisiin vuorovaikutustilojen kehkeyttämiseen, kuten off- ja online tapaamisiin, seminaareihin ja työpajoihin.
Dialoginen asenne ja käytäntö ovat myös Ohjaamojen onnistuneen koordinaation edellytys. Koordinaatiossa Ohjaamo-koordinaatio -suhde on
verrannollinen dialogiseen työotteeseen nuori-ohjaamolainen -perussuhteessa sekä dialogisten ohjaustilojen kehkeyttämiseen. Koordinaatio ei voi
Ohjaamon ulko- tai yläpuolelta asettaa ehtoja koordinaatiolle, vaan käytännön koordinaatioteot syntyvät kuuntelevassa ja vastavuoroisessa
yhteistoiminnassa keskusteluissa, konsultaatioissa ja muissa Ohjaamo-tuen toiminnoissa, jotka voivat toteutua vain dialogisilla
vuorovaikutusfoorumeilla ovat ne sitten esimerkiksi päiväkokoontumisia Ohjaamoissa tai reflektiivisiä pohdintoja ja kehittelyjä verkkoalustoilla.
Ohjaamo-työ ja sen valtakunnallinen koordinaatio eivät ole irrallaan taloudellisista ja hallinnollisista yhteiskunnallisista taustavaikuttajista kuten
ministeriöistä ja kunnista. Ohjaamotyön dialoginen ydin ulottuu myös näihin konteksteihin. Avoimuuteen, luottamukseen ja keskinäiseen
kunnioitukseen perustuva Ohjaamo-toiminnan ja sen koordinaation yhteiskunnallinen arviointi ja kehittäminen sekä Ohjaamo-toiminnan operatiivisten
toimintapuitteitten luominen ja päivittäminen tapahtuu dialogisilla foorumeilla ja dialogisissa yhteistoimintarakenteissa.
Ohjaamo-toiminnan valtakunnallinen koordinaatio ja tuki voidaan määritellä dialogisen ohjauksellisen työotteen ja

dialogisten ohjaustilojen

mahdollistamiseksi. Myös koordinaation itsensä, ollakseen onnistuvaa ja vaikuttavaa, on kannettava toiminnassaan dialogista ohjauksellista työotetta
ja dialogisten foorumeiden kautta tapahtuvaa oman toimintansa arviointia ja kehittämistä. Ohjaamotoiminnan valtakunnallinen koordinaatio kysyy koko
ajan itseltään, onko sen työ dialogista, missä on dialogisuushaasteita ja millaisia uusia dialogisia työtapoja ja menetelmiä koordinaation pitää ottaa
itselleen tukeakseen parhaalla mahdollisella tavalla muotoutuvaa Ohjaamo-toimintaa.
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Neuvokas ohjaus Ohjaamojen ohjaustyön ytimenä
Ohjaamojen asiakaskohtaaminen, asiakkaiden ohjaustyö ja sen tukeminen on perustellusti ollut Ohjaamojen ja myös sen koordinaation eli
Kohtaamo-työn keskipisteessä. Ohjaamojen tekemää ohjaustyötä on tuettu erityisin kumppanuushankkein (OSMO, URAA, TESSU ja
ONNI). Viimeksi URAA-hanke on julkaissut suosituksensa monialaisen ohjauksen toteuttamisesta Ohjaamoissa. Suositukset kiteytyvät
kehotuksiin ’tunnista’ (tunnistetaan monialaisen ohjauksen tarve ja luonne), ’toteuta’ (tunnistetaan ketkä monialaista ohjausta toteuttavat) ja
’kehitä’. (jolla tarkoitetaan kehittävää, arvioivaa ja uudistavaa otetta (Helander, Pukkila & al. 2020). Voinee arvioida, että URAA-hankkeen

”Ohjaamoiden ohjaustyö ’neuvokkaana ohjauksena’
kertoo siitä, että Ohjaamoissa onnistuneen auttamisprosessin painopiste on prosessin alussa ja työntekijöiden
ohjauksellinen osaaminen tulee esille erityisesti
asiakkaan alkukohtaamisessa ja kyvyssä toimia
’neuvokkaasti.”

suositukset selkiyttävät Ohjaamojen ohjaustyön monialaista luonnetta ja auttavat Ohjaamoita ohjaustyön jatkokehittämisessä. Osaltaan
URAA-suositukset vastaavat myös Monet-arvioinnissa havaittuun vaihtelevuuteen ja erilaiseen tietoisuuden asteeseen niiden
ohjauskonseptin ja sen kehittämisen suhteen (Valtakari ym. 2019). Siten kysymys Ohjaamoiden ohjaustyön luonteesta on keskeinen myös
Ohjaamoiden tulevassa kehittämisessä ja sitä tukevassa koordinaatiossa.
Myös Monet-arvioinnissa pohdittiin Ohjaamoiden ohjaustyön luonnetta ja erityispiirteitä. Tässä luvussa pohdimme sitä kuvaa, joka
Kohtaamo-arviointityömme kuluessa on muodostunut käsitykseksemme Ohjaamojen ohjaustyön erityisluonteesta. Näkemyksemme kiteytyy
’neuvokas ohjaus’ -käsitteeseen.
Arviointityömme yhteydessä käydyissä keskusteluissa Ohjaamojen ”etulinjan” asiakastyöntekijöiden kanssa tuli kiinnostavalla tavalla esille
heidän erityinen työotteensa, joka kiteytti nuoren auttamisprosessin etenemisen ja luonteen Ohjaamoissa. Prosessi alkaa ”aulasta”, jonne
nuori on saapunut, jossa epävirallisesti ”jutustellen” luodaan nuoreen kontakti ja rakennetaan luottamuksellinen suhde nuoreen ja prosessi
lähtee ”rullaamaan”. Nuorta autetaan ikään kuin ”mennen tullen” eli prosessin varrella seuraavat askeleet kehitellään ja ”improvisoidaan”
nuoren tarpeiden mukaisesti ja yhdessä hänen kanssaan neuvotellen. Työote vaikuttaa spontaanilta, jossa ei toteuteta välttämättä vain
etukäteen päätettyä prosessin kulkua tai vain etukäteen omaksuttuja ohjausmenetelmiä tai ohjauksellisia teorioita. Ohjaus- ja
auttamisprosessi rakentuu ja aukeaa ”sisältä päin” (”from within”, Shotter 2010). Mutta miten kuvata tai käsitteellistää tuo työote? Avuksi tuli
Peavyn kuvaus Sosiodynaamisen ohjauksen tärkeimmästä opetuksesta eli siitä, että ohjaus on ’neuvokasta’ eli ’bricoleur’-ohjausta. Peavyn
kuvaus tuntui varsin osuvalta tapaan, jolla Ohjaamo-työntekijät kuvasivat työtään:
”Neuvokkaalle ohjaajalle ohjaus on …. auttamisen taidetta…..jossa hän (ohjaaja) käyttää älyään, mielikuvitustaan ja havaintojaan
yhdessä avun tarvitsijan kanssa ja pyrkii mahdollisimman mielekkääseen tulokseen, jonka he yhdessä voivat saavuttaa. Toimintatapa
on: ’pankaamme päät yhteen ja katsotaan, mitä voimme yhdessä saada aikaan. (Peavy 2004, 102-103).
Ohjaamoiden ohjaustyö ’neuvokkaana ohjauksena’ kertoo siitä, että Ohjaamoissa onnistuneen auttamisprosessin painopiste on prosessin
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alussa ja työntekijöiden ohjauksellinen osaaminen tulee esille erityisesti asiakkaan alkukohtaamisessa ja kyvyssä toimia ’neuvokkaasti.
(Valtakari & al 2019).

Pohdintaa ja implikaatioita
On kiinnostavaa pohtia, avaako ’neuvokkaan ohjauksen’ käsite jollakin tapaa erityisiä näkökulmia nuorten (ja ehkä myös muiden ohjauksen
asiakasryhmien) ohjaukseen. Joitakin näkökulmia nousee esiin.
Ensinnäkin, ’neuvokas ohjaus’ painottaa lähtemistä aidosti nuoren omasta tilanteesta. Neuvokas ohjaus menee sinne, missä nuori on (Peavy
2004). Neuvokas ohjaus ei ole ohjausta, vaan yhteistä neuvottelua.
Toiseksi, ’neuvokkaan ohjauksen’ kohde on alusta lähtien nuoren ’eksistentiaalisessa tilanteessa’ (Peavy 2004) suhteessa elämän
kokonaisuuteen, nuoren ’elämäsuhteissa’ (Jokinen, Spangar & Ihanainen 2019). Siten ’neuvokas ohjaus’ on relationaalista ohjausta
(Vanhalakka-Ruoho 2015, Toiviainen 2019) ja myös siinä, että auttamisprosessi perustuu nuoren ja ohjaajan dialogiseen ja vastavuoroiseen
suhteeseen ja sen kehittymiseen.
Kolmanneksi, ’neuvokas ohjaus’ katsoo ensijaisesti sisälle siihen prosessiin, joka tapahtuu ohjaajan/ohjaajien ja nuoren/nuorten välillä.
Ohjauksen käsitteellisen ja menetelmällisen kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää tutkia, mitä tämä ohjauksellinen ”sisältä päin tietäminen”
(Shotter 2010) on. Shotter kuvaa dialogista (emt., XI) vuorovaikutusta (joka kuvaus kuvaa myös neuvokasta ohjausta) niin, että se on
jatkuvasti muuttuva ja sykkivä ja sen rakenne ei toistu koskaan samana eikä se noudata ennalta määrättyjä kaavoja. Tämä dialogisen ja
neuvokkaan ohjauksen avoimuus on oleellisen tärkeä väline nuorten ohjauksen kehittämiselle myös jatkossa.
’Neuvokkaan ohjauksen’ viesti Ohjaamoiden monenkeskiselle dialogiselle koordinaatiolle on, että ’neuvokkaasta ohjauksesta’ ja sen
edellytyksistä kannattaa pitää huolta. Se pitää sisällään ytimen hyvästä nuorten ohjauksesta, mutta torjuu sektorisidonnaisen normatiivisen
määrittelyn. Koko Ohjaamo-toiminnan suhteen se rikastaa Sangiorgin termein ’mielikuvitusta ja toivoa’ ja tuo Ohjaamo-toiminnan
toimintakulttuurin ja ”sielun” myös koko Ohjaamo-verkostolle ja sen kumppaneille.

”Neuvokas ohjaus ei ole ohjausta, vaan yhteistä neuvottelua”.
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Asiakkaiden, asiakastyön ja asiakasprosessin vaiheiden mallintaminen
Ohjaamo-toiminnan tulevan monenkeskisen dialogisen koordinaation näkökulmasta keskeinen kysymys on, mitä Ohjaamo-toiminnalla
sisällöllisesti ja ytimeltään tavoitellaan, mikä on se punainen lanka, jonka tulisi kulkea läpi Ohjaamo-toimintojen ja toiminnan eri tasojen?
Ohjaamot ovat nuorten aikuisuuteen siirtymisen tuen järjestelmä, nuorten ”elämäsuhteiden” tuki (Jokinen, Spangar & Ihanainen 2019). Mutta
onko sen ydin siinä, kuinka hyvin se kykenee vastaamaan sille asetettuihin yhteiskunnallisiin odotuksiin syrjäytymisen ehkäisystä,
työelämään ja koulutukseen ohjaamisesta? Vai onko sen ydin nuoren saamassa tuessa ja häntä tukevien toimijoiden paikallisessa

Mitä Ohjaamo-toiminnalla sisällöllisesti ja
ytimeltään tavoitellaan, mikä on se punainen
lanka, jonka tulisi kulkea läpi Ohjaamotoimintojen ja toiminnan eri tasojen?

yhteistyössä? Vai onko eri näkökulmien tarkastelu kokonaisvaltaisesti ja erinäkökulmaisesti mahdollista ja toivottavaakin?
Ohjauksellisen auttamistyön ytimen ja prosessin sisällöllisten tekijöiden kuvaaminen on ollut tunnetusti haastava tehtävä. Viesti yrityksistä
kuvata ohjaustyön ydintä tai tuloksellisuutta vain yhteiskunnallisten tavoitteiden kautta on kuitenkin suhteellisen selkeä: keskiöön on
asetettava autettava yksilö ja hänen kehityksensä (Puranen & Harms, 1964). Tätä näkökulmaa kuvaavaksi käsitteeksi on tarjottu
katalyyttisen validiteetin käsitettä (Stiles, Monet-arviointi). Katalyyttisella validiteetilla tarkoitetaan sitä voimaa, jolla jokin palvelu tai
auttamistoimi energisoi ja auttaa asiakasta/ohjattavaa/nuorta löytämään fokusoidun suunnan ja innostaa lähtemään liikkeelle. Käsite
vaikuttaisi hyvin sopivalta kuvaamaan myös tavoitteita, joita Ohjaamo-toiminnassa on. Seuraavassa pohditaan, miten katalyyttisen
validiteetin näkökulma voitaisiin ottaa tietoisesti huomioon Ohjaamojen toiminnassa ja millaisia näkökulmia siitä voisi ehkä seurata
Ohjaamo-toiminalle ja sen monenkeskiselle dialogiselle koordinaatille.
Katalyyttinen validiteetti
Katalyyttisen validiteetin näkökulma on painotetusti yksilön ja hänen ”voimaantumisensa” näkökulmassa. Se tarjoaa potentiaalisti kuitenkin
kiintopisteen, josta katsoen Ohjaamo-toiminnan kokonaisuutta voidaan ehkä kehittää ja fokusoida myös monenkeskistä dialogista
koordinaatiota. Katalyyttisen validiteetin käsite edellyttää nyt samalla kuitenkin sen edelleen kehittämistä ja laajentamista. Keskeisesti
katalyyttisen validiteetin käsite liittyy pyrkimyksiin rakentaa siltaa yksilöllisen näkökulman ja sosiaalisen ja sosiologisen näkökulman välille,
jolla keskustelulla on omat juurensa yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Keskustelua on kutsuttu idiograafisen (yksilöllisestä
sosiaaliseen/rakenteelliseen-lähestymistavan) ja nomoteettisen (sosiaalisesta/rakenteellisesta yksilölliseen-lähestymistavan) väliseksi
suhteeksi.
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Nomoteettisesta idiograafiseen ………
’Nomoteetiinen’ tulee kreikan kielen sanasta ’nomos’, joka tarkoittaa ’lakia’. Tässä lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita siitä, mikä
yhdistää yksilöitä toisiinsa, samanlaisuuksista heidän välillään. Pyritään kaikkia tai mahdollisimman monia kuvaaviin yleisiin lainalaisuuksiin.
Metodeina ovat ihmisten luokittaminen ryhmiin (esim. ’syrjäytynyt’, ’Neet’), yleisten periaatteiden soveltaminen yksilötasolla (’koulutus
ehkäisee syrjäytymistä’) ja erilaisten asteikkojen muodostaminen, jotka mahdollistavat yksilöiden vertailun (’etäällä
työmarkkinoista’…..’lähellä työmarkkinoita’). Tieto on pääosin kvantitatiivista ja tilastollista. (McLeod 2019). Nomoteettisesta
lähestymistavasta on kyse silloin, kun esim. Ohjaamoiden menestyksellisyyttä arvioidaan työhön tai koulutukseen sijoittumisina.
Nomoteettinen lähestymistavan perushaaste on, että yleiset lainalaisuudet eivät välttämättä kuvaa yksilöiden ominaisuuksia tai tilanteita,
yksilöllinen jää yleisen varjoon. Tämä on ollut erityisen haastavaa ohjauksellisessa asiakastyössä, kuten Ohjaamoissa, jossa keskiössä on
jokaisen nuoren yksilöllisyys ja ainutkertaisuus.
…. vai idiograafisesta nomoteettiseen….
Niinpä yksilönäkökulman painottaminen – idiograaafinen - on nähty vaihtoehtona nomoteettiselle lähestymistavalle. ’Idiograafinen’ tulee
puolestaan kreikan sanasta ’idios’, joka tarkoittaa ’omaa’ tai ’yksityistä’.
Painopiste idiograafisessa lähestymistavassa on jokaisen yksilön ainutkertaisuudessa ja pelkistetymmillään ajatellaan, että yleisiä
lainalaisuuksia ei ole olemassa. Tieto on pääasiassa kvalitatiivista, kuten tapausselostuksia, elämäkertoja ja muita henkilökohtaisia tarinoita
ja dokumentteja.
Keskeinen kritiikki idiograafista lähestymistapaa kohtaan on ollut, että yleisten lainalaisuuksien löytyminen nähdään mahdottomaksi ja sitä on
pidetty hyvin epätieteellisenä ajattelutapana (Hermans 1988). …. vai sekä että?
Viime vuosina on kuitenkin uudelleen voimistunut näkemys, että tutkimuksessa ja kehittämistyössä tarvitaan kokonaisvaltaisempaa
nomoteettisen ja idiograafisen näkökulman integroimista, niiden vastakkaisuuden ylittämistä. Eli lähtökohtana voisi pikemminkin olla
Kluckholmin ja Murray’n (1953) johtopäätös että ”Jokainen on jossain suhteessa a. samanlainen kuin kaikki muut, b. samanlainen kuin jotkut
muut. c. erilainen kuin kukaan muu. Hermans, 1988).
Osana pyrkimystä rakentaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa voidaan nähdä ohjauksellisessa asiakastyössä kehitellyt asiakasyön
seurannan menetelmät (kuten Kompassi - Arnkil 2019 - ja Työelämätutka - Spangar ym.. 2013), joissa pyritään identifioimaan asiakkaan
”katalysoitumisen” prosessi eri vaiheineen ja muodostamaan asiakkaiden omaan arviointiin pohjautuen laadullisesta aineistosta myös
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kvantitatiivisia yhteenvetoja.

Kokemukset Kompassista ja Työelämätutkasta ovat olleet lupaavia ja niiden tuottamia yhteenvetoja on voitu hyödyntää myös toiminnan
suunnittelemisessa ja johtamisessa, mikä merkitsee asiakkaiden äänen oleellista vahvistamista. Voidaan kuitenkin todeta, että menetelmien
(ja myös muiden vastaavien) systemaattinen hyödyntäminen ja rakentaminen ovat Suomessa vasta alussa.
Erityinen haaste tänä päivänä on identifioida ne askeleet, portaat, sillat, joiden kautta idiograafinen ”muuttuu” nomoteettiseksi ja
nomoteettinen idiograafiseksi. Eli toisin sanoen, millaiset asiakasprosessin vaiheet ovat edellytys sille, että esim. syrjäytynyt nuori saa
uuden otteen elämästä ja millaisia rakenteita (’nomoteettinen’ taso) siihen tarvitaan, esim. aineellista, sosiaalista, psyykkistä tukea.
Tulemia

”Käytännön toimintana kyse on pitkälti
Ohjaamo-toiminnan systematisoinnista
toisenlaisena toiminnan mahdollisuutena
nuorille.”

Jos ja kun Ohjaajojen toiminnan kehittämisen punaiseksi langaksi nähdään nuorten katalysoituminen ja sen tukeminen, niin
monenkeskiselle dialogiselle koordinaatiolle asettuu nyt ehkä kysymys siitä, millainen olisi Ohjaamo-toiminnnan ”katalyyttinen
infrastruktuuri”? Valmiita ratkaisuja ei ole, mutta kylläkin runsaastikin arjen kokemuksia siitä, miten asiakastyön tasolla nuoren elämänpolku
on avautunut onnistuneesti eteenpäin. Nuo kokemukset olisi koottava ja kehittää systemaattista katalyyttisen, nuoria voimaannuttavan,
palvelun viitekehystä. Käytännön toimintana kyse on pitkälti Ohjaamo-toiminnan systematisoinnista toisenlaisena toiminnan
mahdollisuutena (’tarjoumana’) nuorille, miten voidaan maksimaalisesti tarjota nuorille ’lähestyttävyys’, ’kohdattavuus’, ’merkityksellistyvyys’,
’aktivoivuus’ ja niitä tukeva ’yhteistyöskenneltävyys’, ’verkostoituvuus’, ’foorumoituvuus’, ’puitteistuvuus’ ja ’persoonallinen
työskenneltävyys’.
Katalyyttinen validiteetti systemaattisena näkökulmana vahvistaa Ohjaamo-toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Aiemmin kuvatun
Sangiorgin (ks. luku X) uusien palveluiden muovaamisen (’transformative design’) onnistuneisuuden kriteeri on katalyyttinen validiteetti.
Monenkeskisen dialogisen koordinaation tehtäväksi voidaan nähdä, katalyyttisten palveluiden kehittämisen ohella, tukea Ohjaamoita
kehittämään menetelmiä, joiden kautta ne voivat arvioida palveluiden osuvuutta ja vaikuttavuutta katalyyttisen validiteetin näkökulmasta.
Erityisen ajankohtaista

Ohjaamoille ja ylipäätään ohjauksellisille palveluille on nyt ottaa käyttöön seurantamenetelmiä, joissa kyetään

integroimaan yksilönäkökulma rakenteelliseen tietoon. Tämä auttaisi nuoria itseään arvioimaan saamaansa palvelua, nuoria palvelevia
arvioimaan ja kehittämään omaa ammattikäytäntöään, kumppaneiden kanssa tapahtuvaa yhteiskehittämistä, tekemään näkyväksi
asiakasprosessit ja tuottamaan kumulatiivista tietoa palveluiden kehittämistä ja johtamista varten. Katalyyttisen validiteetin käsite voi olla
alusta, joka tuo yhteisen dialogin ääreen nuorten kanssa toimivat eri alojen ammattilaiset ja heidän erilaiset työkäytäntönsä ja
toimintamallinsa.
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Ohjaamojen valtakunnalliset linjaukset ja koordinointi
Ohjaustilojen mahdollistaminen

Ohjaamojen valtakunnallisen koordinaation perustehtävä on tukea Ohjaamoja niiden työssä. Toisin sanoen koordinaation tehtävä on
selvittää, mitä Ohjaamojen optimaaliset, mutta muuttuvat toimintaedellytykset ja -mahdollisuudet ovat. Ja jos Ohjaamot eivät mahdollista
sellaisia toimintoja, joita pidetään Ohjaamo-työhön olennaisesti kuuluvina, koordinaation tehtävä on tukea Ohjaamoja siinä, että ne voivat
kehittää toimintaansa haluttuun suuntaan. Valtakunnallinen koordinaatio ei kuitenkaan itse Ohjaamojen ulkopuolelta tee tätä Ohjaamo-työn
selvittämistä ja kehittämistä, vaan se tapahtuu vuorovaikutuksessa Ohjaamojen kanssa koordinaation tuella organisoiduissa dialogisissa

”Ohjaamojen valtakunnallisen koordinaation perustehtävä
on yhdessä Ohjaamojen kanssa mahdollistaa
ohjauksellista työotetta ja dialogisia ohjaustiloja
Ohjaamo-työssä sekä itse koordinaatiotoiminnassa.”

työskentelytiloissa ja -tapahtumissa.
Kokemusten ja tutkimusten (Monet ym.) mukaan Ohjaamo on hyvä ja toimiva silloin, kun nuorten on helppo lähestyä sitä, kun nuoret voivat
kokea Ohjaamon ihmisten kohtaamisen nuoret hyväksyvänä ja heille tilaa antavana paikkana, kun nuoret saavat Ohjaamokanssakäymisessään uusia oivalluksia itsestään ja omista mahdollisuuksistaan, ja kun Ohjaamo-toiminta innostaa nuoria tekemään omassa
elämän suunnittelussaan sekä opiskelu- ja työpyrkimyksissään asioita toisin tai uudella tavalla tai että he aloittavat jotakin täysin uutta.
Valtakunnallisen koordinaation tehtävä on yhdessä Ohjaamojen kanssa vahvistaa ja kehittää edellä kuvattua Ohjaamo-työtä. Siinä keskeistä
ovat

• ohjauksellinen työote, joka perustuu vuorovaikutukselliseen vertaisuuteen (ks. edellä dialogisuus ja neuvokas ohjaus) sekä
• ohjaustilat, jotka mahdollistavat monitoimijaisen Ohjaamo-työskentelyn, ja joka on nuorille samanaikaisesti avoin tulla, olla, kohdata,
saada apua ja virikkeitä ja rajoittunut siinä mielessä, että nuorten elämä, Ohjaamo-ihmisten määrälliset ja osaamisen resurssit ja
Ohjaamossa toteutuva johtaminen määrittävät sitä.

Ohjaamo-työn vahvistamiseen liittyy koordinaation oman toiminnan reflektointi ja kehittäminen. Toisin sanoen koordinaation perustehtävään
kuuluu ohjaukselliseen työotteeseen ja ohjaustiloihin liittyvien uudenlaisten palveluiden organisoiminen ja kehittäminen.
Kiteyttäen ilmaisten Ohjaamojen valtakunnallisen koordinaation perustehtävä on yhdessä Ohjaamojen kanssa mahdollistaa ohjauksellista
työotetta ja dialogisia ohjaustiloja Ohjaamo-työssä sekä itse koordinaatiotoiminnassa.
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Monenkeskinen valtakunnallinen koordinaatio
Monenkeskinen dialoginen koordinaatio (MDK) on keskeytymätön prosessi.

Sen ytimessä ovat erilaiset foorumit ja tapahtumat, joissa

Ohjaamo-toiminnan perusteita, toteutumista ja kehittämistä tarkastellaan. Kokeilu, tutkiminen ja rohkea innovointi liittyy olennaisesti
seurantaan ja toteutumisten selvittämiseen sekä Ohjaamojen päivittäiseen tukemiseen.

Tässä työssä luodaan Ohjaamo-toiminnan

toiminnalliset ja tavoitteelliset puitteet.
Monenkeskinen dialogi viittaa Ohjaamokontekstissa monialaisuuteen, -ammatillisuuteen ja -toimijaisuuteen - paitsi itse Ohjaamojen
toiminnassa - myös eri koordinaatiotoimijoiden työskentelyssä.

Monialaisuus liittyy työhallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, opetus- ja

kulttuuritoimen, nuorisotoimen jne. toimijoihin niin hallintojen ylimmillä tasoilla kuin lähityössäkin. Moniammatillisuus tarkoittaa selkeitä eri
aloilla toimivia ammatteja eli esimerkiksi työvoimaneuvojia, nuoriso-ohjaajia ja opinto-ohjaajia sekä niihin liittyviä hallinnollisten toimijoiden
työnkuvia. Monialaisuus ja -ammatillisuus voidaan vielä monenkeskisyyden mielessä laajentaa koskemaan erilaisia Ohjaamo-työn
kumppaneita hankkeissa ja kolmannen sektorin piirissä sekä yrityksissä. Monitoimijaisuus tarkoittaa eri alojen ja ammattien
tasavertaisuuteen perustuvaa yhteistyötä, joka ei sektoroidu aloihin ja ammatteihin, vaan rakentuu kohdattavien työtehtävien ja haasteiden
kautta. Monitoimijaisuus on Ohjaamo-toiminnan ydintä. Monenkeskisyys yhdistää monialaisuuden, -ammatillisuuden ja -toimijuuden siten,
että koordinaatiotoimijoiden keskuudessa hahmotetaan ja työstetään yhteistoiminnallisesti eri alojen ja ammattien näkökulmat huomioon
ottaen Ohjaamo-toiminnan tilannekuvan, kehittämisen ja arvioinnin kysymykset. Yhteistoiminnallisuuden keskiössä on dialoginen työote,

”Monenkeskisyys yhdistää monialaisuuden,
-ammatillisuuden ja -toimijuuden siten,
että koordinaatiotoimijoiden keskuudessa
hahmotetaan ja työstetään yhteistoiminnallisesti
eri alojen ja ammattien näkökulmat huomioon
ottaen Ohjaamo-toiminnan tilannekuvan,
kehittämisen ja arvioinnin kysymykset.”
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jossa vertaisasenteella

kuunnellaan, osallistutaan ja pohditaan Ohjaamojen koordinaation ja fasilitaation kysymyksiä. Toisin sanoen

koordinaatiotoiminnassa kenelläkään ei ole ennalta annettua tietoon, taitoon tai asemaan perustuvaa erityisstatusta. Dialogista
yhteistoimintaa monenkeskisessä

koordinaatiossa ohjaa kokoontumisiin liittyvä autenttinen vuorovaikutus, jolle on kuitenkin jäsennetty

ehdotus kulloisistakin työskentelyteemoista.

”Koordinaatiotiimi toimii itsenäisesti ilman
suoraa koordinaatiotoiminnan ohjausta ministeriöistä.”

Koordinaatiotiimi
Koordinaatiotoiminnan operatiivinen toimija voi olla koordinaatiotiimi, joka toimii itsenäisesti ilman suoraa koordinaatiotoiminnan ohjausta
ministeriöistä. Sen tehtävä ei ole koordinoida niinkään Ohjaamoja vaan vuorovaikutusta ja oppimista käyttäen työkalupakkinaan tässä
puheenvuorossa hahmotettuja periaatteita sekä fasilitaation ja verkostokehittämisen menetelmiä (vrt. esim. VNK 2019). Koordinaatiotiimillä
on luova toiminnallinen vapaus, ja se työskentelee metaforisesti ikään kuin taideteoksen (näytelmän, elokuvan, musiikkikappaleen tms.)
luojana. Koordinaatiotiimi muodostuu tuottajasta (vastuullinen johtaja), ohjaajasta (toimintojen sisältövastaava) ja dramaturgista
(työskentelyn menetelmälliset puitteet). Koordinaatiotiimi toimii Ohjaamo-verkoston resurssina monenkeskisen dialogin periaatteiden
mukaisesti Ohjaamojen ja Ohjaamo-verkoston kehittämistyössä ja -tehtävissä.
Tuottaja kokoaa ohjaajan ja dramaturgin kanssa koordinaatiotoimijoiden nostamien ”linjausten” pohjalta Ohjaamojen valtakunnallisen
koordinaation ajoitetuiksi ja tavoitteellisiksi toimintakokonaisuuksiksi. Koordinaatiotiimi muotoaa kulloinkin käsillä olevista
koordinaatiotarpeista ja -aineksista mielekkään kokonaisuuden (eräänlaisen kollaasin) ymmärtäen kuitenkin, että kokonaisuus hahmottuu
uudella tavalla koordinaationäkemysten ja Ohjaamojen koordinaatiotarpeiden muuttuessa. Tuottajalla on monta ”hanketta” alkamassa,
käynnissä ja päättymässä koko ajan.
Tuottajan työnkuvaan kuuluvat myös budjetointi, rahoituksen hankkiminen (tulossopimus tms.) sekä sopimusten tekeminen relevanttien
tuotantotiimien kanssa. Tuotantotiimit muodostetaan tarpeiden mukaan julkisista toimijoista sekä ostettavista palvelujen tuottajista.
Ohjaaja yhdessä tuottajan ja dramaturgin kanssa hahmottaa ja määrittelee sekä aukikirjoittaa Ohjaamojen koordinaation sisällöt
toteutettaviin ”hankkeisiin” ja muihin toimintoihin.
Dramaturgi yhdessä tuottajan ja ohjaajan kanssa käsikirjoittaa ”hankkeisiin” ja muihin koordinaatiotoimintoihin mielekkäät toimijaroolit sekä
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toimintatavat, jotka voivat liittyä spesifeihin kokonaisvaltaisiin metodeihin kuten dialogisiin fasilitointimenetelmiin.

Verkko-ohjauspalvelun kytkennät nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä
Ohjaamojen koordinaatioon on Kohtaamo -hankkeessa sisältynyt verkko-ohjauspalvelujen kehittäminen ja tukeminen. Hankkeessa lähdettiin
liikkeelle laaja-alaisen erillisen verkkopalvelualustan kehittämisestä ja päädyttiin lopulta verkko-ohjaus työkalun tuottamiseen ja käyttöön
ottamiseen. Kehittävä arviointi on suunnannut koordinaatiotyön huomiota virtuaalisten tilojen käyttöön ja toteutettavan verkko-ohjauksen

”Erityisesti koronan mukanaan tuoma etätyö ja
Ohjaamo-toiminnan painottuminen myös verkossa
tapahtuvaksi on nostanut verkko-ohjauspalvelujen
koordinaation painopisteen virtuaalisten (työ)tilojen
kehittämiseen ja niiden käytön tukemiseen.”

tietoisempaan kehittämiseen ja tukemiseen pelkän alustan ja työkalun kehittämisen ja verkkoviestinnän hiomisen rinnalla.
Erityisesti koronan mukanaan tuoma etätyö ja Ohjaamo-toiminnan painottuminen myös verkossa tapahtuvaksi on nostanut verkkoohjauspalvelujen koordinaation painopisteen virtuaalisten (työ)tilojen kehittämiseen ja niiden käytön tukemiseen sekä konkreettisiin verkossa
tapahtuvan ohjauksen taitojen (verkko-ohjauksen) painottamiseen.
Virtuaaliset tilat liittyvät päivittäiseen koordinaatiotyöhön Ohjaamo-toiminnassa niin ohjaamojen kanssa kuin Ohjaamo-toimintaan liittyvien
toimijatahojen (ministeriöt, kunnat, hankkeet, järjestöt jne.) kanssa. Ja ennen kaikkea ne ovat merkittävä osa Ohjaamo-työn ydintä: nuorten
elämäsuhteiden tukemista.
Virtuaaliset tilat ovat käytännössä useimmiten hybriditiloja (Wideström 2019), joissa fyysis-sosiaalinen tapaaminen liittyy verkossa tapahtuviin
kohtaamisiin ja päinvastoin (viestintä somessa, kohdataan kasvokkain, alustavat kontaktit ja jatkotapaaminen verkkoalustoilla ja somessa
jne.).

Virtuaaliset tilat toteutuvat usein tekstin välittämänä (chatit, sähköposti, erilaiset tekstipohjaiset foorumit), mutta nykyään nuorten

todellisuudessa yhä enemmän kuvallisesti (esimerkiksi Instagram ja Tiktok). Virtuaaliset tilat ovat digitaalisia, vaikka ne käyttäjille ilmentyvät
teksteinä, kuvina, videoina ja ääninä sekä niiden erilaisina toiminnallisina kokonaisuuksina. Digitaalisuus liittyy ohjelmointikieliin ja itse
ohjelmointiin. Virtuaalitilojen käytäntöjä rakennettaessa digitaalisuuden - miten ohjelmointi liitetään toiminnallisuuksien rakentamiseen ohella on osattava kiinnittää huomiota tekstien ja kuvien kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen eli varsinaisen verkkokäyttäytymisen tilojen
hahmottamiseen.
Kun nuorten palvelu Ohjaamoissa siirtyy verkkoon, sen onnistumisessa on ensisijaista taidot tehdä Ohjaamo helposti lähestyttäväksi
verkossa sekä kohdata nuoret verkossa. Verkkolähestyttävyyden ja -kohdattavuuden kautta voi syntyä varsinainen yksilöllinen ja ryhmissä
tapahtuva verkko-ohjaus.
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Kun Ohjaamojen verkkopalveluja kehitetään ja tuetaan, on tärkeää tunnistaa virtuaalitilojen luonne (hybridisyys sekä teksti-kuva-äänidigitaalisuus-dynamiikka).

Toisin sanoen Ohjaamojen verkkopalvelujen koordinaatiossa tarvitaan tietoa ja osaamista kasvokkaisten ja

verkkoympäristön yhdistämisestä ja vuorottelusta sekä verkossa toteutettavien teksti-, kuva-, video- ja äänitoimintojen mielekkäästä
painottamisesta ja yhdistämisestä nuorten kohtaamisessa. Koordinaatio ei voi olla vain ohjelmistoarkkitehtuurien ja ohjelmoinnin
koordinointia virtuaalisiksi tiloiksi, työkaluiksi jne., vaan rinnalla pitää suunnitelmallisesti - ja ehkäpä ensi sijaisesti - kulkea verkkoohjauksen ja laajemmin verkkokäyttäytymisen tuntemus. Lisäksi on yhä tärkeämpää ymmärtää verkkoympäristöissä toimimiseen liittyviä
eettisiä kysymyksiä kuten voimmeko luottaa verkossa näkemäämme ja kuulemaamme, ja kuka tosiasiassa verkossa päättää säännöistä
(ks. IFTF 2020)

”Verkko-ohjaus kuitenkin tuo ohjaukseen välillisyyden
elementin: vuorovaikutus on digitalisoidun tekstin,
kuvan, videon ja äänen välittämää verkkoalustoilla tai
-sovelluksissa.”

Ohjaaminen verkossa ja kasvokkain edellyttävät paljon yhteisiä taitoja. Verkko-ohjaus kuitenkin tuo ohjaukseen välillisyyden elementin:
vuorovaikutus on digitalisoidun tekstin, kuvan, videon ja äänen välittämää verkkoalustoilla tai -sovelluksissa. Tähän liittyvät erityiset verkkoohjaustaidot (Ihanainen 2006). Niissä on kyse

• läsnäolo-osaamisesta (ohjaajan persoonallinen, paikantava sekä aikaa, huomiota ja kunnioitusta antava verkkoläsnäolo),
• auttamis- ja mentorointiosaamisesta (mielekkäiden tilanteeseen liittyvien vinkkien, herätteiden ja tehtävien dialoginen esittäminen
verkossa sekä niiden tahdikkaasta toistamisesta),

• ohjeistusosaamisesta (yksinkertaisuus ja selkeys sekä ennen kaikkea toisto)
• alustojen ja sovellusten (teknisen) käytön tukemisosaamisesta.
• kehittämis- ja arviointiosaamisesta verkossa (kyky erilaisten näkemysten ja ristiriitojen tarkasteluun hyödyntämällä monentyyppistä
tietoa ja verkkotilojen mahdollisuuksia)

Yllä mainitut verkko-ohjaustaidot läpäisevät verkko-ohjauskäytännöissä toisensa ja tavallaan tämä ”läpäisevuusosaaminen” kuuluu myös
verkko-ohjaustaitoihin.
Kun Ohjaamojen verkko-ohjauspalveluja katsotaan syksyllä 2020, niiden koordinaatiossa haaste on siirtynyt yhä enemmän virtuaalisten
tilojen käytön sekä verkko-ohjausosaamisen kehittämiseen ja tukemiseen. Kyse on sekä koulutuksesta, konsultaatiosta että vertaistilojen ja
-tapaamisten organisoimisesta niin koordiaatiotoimijoiden kesken kuin Ohjaamo-ihmisille ja -partnereille.
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Ohjaamo-verkoston jakama arviointivastuu
Kohtaamon kehittävän arvioinnin kirjoituksessa (Jokinen, Spangar, Ihanainen 2019) kiinnitimme huomiota siihen, että kiireisessä hanketyöskentelyssä törmätään
helposti reflektiotilojen ja -ajan puutteeseen. Ohjaamojen koordinaation keskeisenä tehtävänä on Ohjaamoja koskevan tiedon kerääminen, kokoaminen ja jakaminen,
mutta tämän rinnalla myös tilaisuuksien tunnistaminen laadullisiin hyppäyksiin koordinaatiossa (tai transformative design’ssa) itsessään. Monenkeskisen dialogisen
koordinaation ‘refleksiiviseen praksikseen’ liittyy siten kysymys tiedolla johtamisen vahvistamisesta ja arviointitiedon hyödyntämisestä koordinaation tukena.
Ohjaamo-verkoston on ajateltu ottavan tulevaisuudessa yhä enemmän vastuuta keskinäisestä verkostoitumisestaan. Jatkossa kyse on vertaisoppimista enemmän
myös siitä, miten tuota yhteistyötä suunnitellaan pitkällä välillä, sekä sen ratkaisemisesta, millaiseen tiedonkeruuseen ja ’evidenssiin’ keskinäisen kehittymisen tulisi

”Monenkeskisen dialogisen koordinaation
‘refleksiiviseen praksikseen’ liittyy siten

perustua. Erilaiset ad-hoc-tiedonkeruu-, tutkimus- ja arviointipalvelut voivat olla tässä avuksi samaan tapaan kuin Kohtaamo-hankkeen aikana on tapahtunut.
Kuitenkin tarvitaan myös kiinteämmin organisaatioissa ja työyhteisöissä toimivia mekanismeja palautetiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen koordinaation
suuntaamisessa.

kysymys tiedolla johtamisen

Näitä mekanismeja voidaan kuvata evaluaatiokapasiteetiksi. Se tarkoittaa kykyä tarkastella kriittisesti tuotettujen palvelujen, kehittämistyön ja rakenteellisten

vahvistamisesta ja arviointitiedon

muutosten todellisia vaikutuksia sekä näistä tehtävien johtopäätösten käytäntöön viemistä. (Vrt. Boyle & Lemaire 1999, 5.) Evaluaatiokapasiteetti on itsessään mittari

hyödyntämisestä koordinaation tukena.”

Ohjaamo-verkoston itseohjautuvuudelle ja toimijuudelle, ja se vaatii erilaisia kokeiluja esimerkiksi nomoteettisen ja idiografisen tiedon yhdistämismielessä.
Toisin sanoen yksi monenkeskisen dialogisen koordinaation tärkeä funktio on evaluaatiokapasiteetin vahvistaminen toisaalta yksittäisissä Ohjaamoissa mutta ennen
kaikkea näiden muodostamassa verkostossa. Erotuksena Ohjaamoihin ikään kuin ulkopuolelta kohdistuvasta tutkimuksesta tämä tarkoittaisi tukea niihin
prosesseihin, joissa vaikuttavuustietoa kerätään, analysoidaan, tulkitaan ja kehittämistoimia suunnitellaan tapauskohtaisesti. Tiedon rinnalla päämääränä on
evaluaatiokapasiteetin ja siihen liittyvien valmiuksien parantamisesta. Niistä voidaan ajatella kuten ’monitoimijaisen ohjauksen’ edellytyksistä – jokaisen toimijan pitää
hallita arviointiin liittyviä perusasioita, ja arvioinnin foorumeista ja toteutustavoista on sovittava tapauskohtaisesti.
Evaluaatiokapasiteetin vahvistamisen tarkoitus on kolmitasoinen. Ensinnäkin se tukee yksittäisten Ohjaamojen johtamista ja itseohjautumista tulos- ja
vaikuttavuustiedon pohjalta (evidence-based) – kuitenkin huomioiden paikallisten toimijoiden omat käsitykset ja tulkinnat niistä. Toiseksi se tuottaa Ohjaamoverkostoa kokonaisuutena koskevaa tietoa, jota koordinaatio voi hyödyntää esimerkiksi kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen suunnittelussa. Kolmanneksi
evaluaatiokapasiteetin vahvistuminen parantaa Ohjaamo-verkoston kommunikaatio- ja tiedonvaihtoyhteyttä ohjaavien ministeriöiden suuntaan. Voitaisiin esimerkiksi
ajatella, että Ohjaamojen koordinaation tehtävä on keskustella ministeriöiden kanssa Ohjaamo-verkoston sisäisen arviointityön pohjalta ja neuvotella siten siihen
liittyvistä painotuksista. Tämä selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi myös Ohjaamo-verkoston ja ministeriöiden välistä monikanavaista kommunikaatiota. Korostettakoon
vielä, että Ohjaamojen ja niiden evaluaatiokapasiteetin tärkeänä elementtinä on itseohjautuvuus ja -vastuullisuus arviointimekanismien rakentamisesta, eikä sitä tulisi
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ohittaa esimerkiksi ad-hoc-tietopyynnöiltä yms. ministeriöiden taholta, mikä osaltaan passivoisi Ohjaamo-verkostoa näissä kysymyksissä.

Evaluaatiokapasiteetin vahvistaminen velvoittaa kaikkien nuorten palveluja tarjoavien ja kehittävien julkisten, yksityisten ja kolmannen
sektorin tahojen johtamista, ja se koskee työn tekemisen yhteistä rajapintaa. Erotuksena “tilivelvollisuusarvioinnista” (accountability
evaluation) kyse on ennen kaikkea Ohjaamo-verkoston itse tärkeäksi katsomasta arvioinnista. Sillä tähdätään yhteisten toimien vaikutuksia
koskevien havaintojen kriittisen jäsentämisen arkipäiväistymiseen. Siten kyse on monenkeskisen dialogisen koordinaation olennaisesta
ulottuvuudesta.

Lopuksi
“Ohjaamot ja niiden koordinaatio näyttävät toimivan käytännössä, mutta toimivatko ne teoriassa?”, muotoili Timo Spangar arviointimme
ydinpulman. Vastauksemme on tiivistettynä, että “voivat hyvinkin toimia!”, kun ´teoria’ ymmärretään tietoisena huolenpitona tässä
puheenvuorossa esille tuomistamme näkökulomista. Ohjaamojen tie on kuitenkin vasta alkutaipaleellaan, ja jo nyt ne ovat kokeneet kovia
kasvun haasteita - eivätkä vähiten hallinnan ja monialaisuuden sisäisten jännitteiden vuoksi. Jotta Ohjaamot pysyvät jatkossa
kuvaamallamme tavalla avoimina toimintaympäristön - ja nuorten, ja vähän vanhempienkin - elämäsuhteiden kysymyksille, tarvitaan aivan
erityistä tiedollista ja menetelmällistä panostusta niiden toiminnan suunnitteluun ja tukemiseen. Vastuu keskinäisestä verkostoyhteistyöstä
menetelmineen ja arviointitietoineen on siirrettävä Ohjaamo-verkostolle hallitusti mutta määrätietoisesti esimerkiksi 2-3 vuoden tähtäimellä.
Antautuminen monenkeskiselle koordinaatiolle muodostaisi mielenkiintoisen eksperimentin myös tutkimuksellisesta näkökulmasta samalla
kun työllisyys- ja koulutustoimenpiteiden kokonaisuutta ollaan jälleen uudistamassa valtakunnallisesti.

”Vastuu keskinäisestä verkostoyhteistyöstä menetelmineen ja arviointitietoineen on siirrettävä Ohjaamo-verkostolle.”
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