
Palvelujen 

yhteiskehittämistä 

syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi





Prosessi

1. Tiedonkeruu & 

Analyysi

Yhteisöreportterit

Hiljaiset palvelutarpeet

Nuorten 

ohjausryhmä

2. Haasteiden 

tarkistaminen
4. Ratkaisujen 

muotoilu

Hackatonit Kokeilut

5. Toteutus

Syys-lokakuu Tammikuu Huhti/toukokuu Elokuu→

3. Kick-off

kaupungille

Työpaja

”Living Lab”

Maaliskuu 



Yhteisöreportteri

• 21 videota, joissa nuoret 

kertovat elämästään

• Haastattelijoina 

sosionomiopiskelijat

• https://communityreporter.net/

story/vaikeuksia-kouluun-

hakemisessa-18-oct-2018-

0924 



Merkityksellisyyden 

tunne

Merkitykset

tömyyden 

tunne

MONIONGELMAISET

TUUPATTAVATRISKIRYHMÄLÄISET

JUMITTAJAT TARPOJAT

Laaja-alaiset 

haasteet

Selvärajaisia 

haasteita



Palveluinnovaatioita eri syrjäytyneille / 

syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Tuupattavat

Jumittajat

Riskiryhmäläiset

Moniongelmaiset

Mistä ohjataan perille 

palveluiden piiriin?

Miten mentoroidaan?

Erityishaasteet

Miten löydetään?

Miten autetaan 

huomaamaan avun 

tarve? Mielenterveys? 

Mentorointi? Kotoa 

lähteminen?

Miten mentoroidaan?

Miten tuetaan 

normaaliin 

aikuisuuteen

Hackaton 1

Hackaton 2

Kokeilu 1

Kokeilu 2

Kokeilu 3

Kokeilu 4



Läpileikkaavat 

muotoilukysymykset

• Miten voisimme edistää nuorten 

sosiaalisten suhteiden kehittämistä?

• Miten voisimme edistää nuorten 

identiteetin ja omien vahvuuksien 

tunnistamista?

• Miten voisimme luoda palveluita, jotka 

eivät tunnu palveluilta? 



Työpaja ammattilaisille

• Profiilien pohjalta luotiin neljä 

vuorovaikutuskarttaa

• Osallistujia mm. kaupungin eri 

toimialat, TE-toimisto, Kela, 

järjestöt





Hackathonit

• 20 + 50 nuorta

• Työntekijöitä kaupungilta, Kelalta ja 
TE-keskuksesta, järjestöjä

Opit:

- Nuoret järjestöjen kautta. He 
tuntevat sopivat ja on jo luottamus.

- Pojat ja maahanmuuttajataustaiset 
nuoret haastavia, heille erityiskeinot



Normipäivä

Tänään menen 

yliopistolle, mutta 

jääkin sänkyyn

Nousee myöhään, 

lähtee yliopistolle 

myöhässä

Ei kykene keskittymään, ei 

ymmärrä mistä luennolla 

puhutaan, turhautuu

Positiivista: 

Sosiaaliset 

kontaktit; ruokailu 

opiskelijaravintolas

sa

Pomo kehuu. 

Huijarisyndrooma

Ahdistus, esim. 

ihmiset ahdistavat

16:00 Päiväunet

Huono omatunto 

huomisesta, 

merkityksettömyys

Töissä ajatus: Nyt mä

menen töihin ettei kukaan 

saa kiinni mua mun

pahasta olosta

Uupumus 

töiden 

jälkeen

Netflixiä ja suklaata

Ei jaksa 

kouluhommi

a

Somemaail

ma: 

kiiltokuvaelä

mä

Mutta: 

vaikeuksia 

sosiaalissa

suhteissa: 

liikaa omia 

murheita
Pakko jaksaa töissä 

vaikka tosi raskasta



Maisterin paperit

Tavoite pitää kulissa→ materian 

ihannointi 

Oman itsetunnon tukeminen

Siivoaminen

Ylös pääseminen aamulla 

/luennolla käyminen

Itsestään huolehtiminen

Kotoa paineita valmistua maisteriksi → myös vaativa 

itseään kohtaan

Kulissin taloudellinen ylläpitäminen

Sekaisin koti – ei kehtaa kutsua kavereita, sotku taustalla 

masennus

Myös vaatimus pitää kiiltokuvaelämää yllä

Vanhemmat syyllistävät

Huono omanarvontunne

Tavoitteet & ikä

Voiko tämän ikäisenä vaihtaa alaa?

Terapia

Yksilöohjaus

Vertaistukiryhmät – tapaa ihmisiä jotka eivät elä 

kiiltokuvaelämää

Ystävät, jotka ymmärtävät

Oman inhimillisyyden hyväksyminen

Lääkitys

Muiden vaihtoehtojen selvittäminen, ajattelemaan 

pysähtyminen



Karttapohjaiset ideat



Kohtaamisen 

työkalupakki



Keskeiset opit 

yhteiskehittämiseen

• Suunnittele ja kartoita yhteistyön paikat

• Tieto haltuun

• Johdon sitouttaminen ja resurssien varaaminen avain asioita

• Älä väheksy tai ala-arvioi!



Ville.Nieminen@Kuntaliitto.fi

@ViVaNieminen

mailto:Ville.Nieminen@Kuntaliitto.fi

