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nuori pAlveluviidAkossA

1
JohdAnto

Tästä oppaasta löydät tietoa nuorille suunnattu-
jen julkisten palvelujen rakenteesta, lainsäädän-
nöstä sekä terminologiasta. Lopussa on konk-
reettisia esimerkkejä siitä, miten taidetoiminta ja 
julkisen sektorin palvelut voivat yhdessä tukea 
nuorta elämässään eteenpäin.

Opas on kirjoitettu vuoden 2018 alussa voimas-
sa olevan palvelujärjestelmän mukaan. On hyvä 
huomioida, että julkinen sosiaali- ja terveyshuolto 
uudistetaan 1.1.2019 alkaen, jolloin vastuu palve-
luiden tuottamisesta siirtyy 18 uudelle maakun-
nalle.

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa
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nuorten pAlvelut JA niiden tArJoAJAt

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa
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toimintAAn liittYviÄ lAkeJA

terminoloGiAA
Seuraavassa on esitelty lakeja, jotka liittyvät keskeisesti 
nuorten parissa työskentelyyn:

nuorisolAki

sosiAAlihuoltolAki 1 & 2

lAki kuntouttAvAstA 
tYötoiminnAstA

lAki JulkisistA 
tYövoimApAlveluistA 1 & 2

lAstensuoJelulAki 
- JÄlkihuolto 1 & 2

henkilötietolAki 
(25.5.2018 alkaen tietosuojalaki)

pAlkkAtuettu tYö 

Palkkatuetun työn tarkoituksena 
on edistää nuoren työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille silloin, 
kun hänellä on puutteita ammatil-
lisessa osaamisessa tai tehtävissä 
selviytymiseen vaikuttava vamma 
tai sairaus. Palkkatukea myönne-
tään vain työttömän työnhakijan 
palkkaamiseen. Vaikka palkkatuki 
myönnetään ja maksetaan työnan-
tajalle, tuen myöntäminen lähtee 
aina nuoren palvelutarpeesta. 
Nuori on palkkatuetun työn ajan 
normaalisti työsuhteessa työnan-
tajaan ja hänelle maksetaan tuolta 
ajalta TES:n mukainen palkka. 
(Lähde: TE-palvelut)

tYökokeilu 

Työkokeilussa nuori voi selvittää 
ammatinvalinta- ja uravaihtoehto-
jaan tai mahdollisuuksiaan pala-
ta työmarkkinoille. Työkokeilun 
järjestäjänä voi olla: yritys, yksityi-

nen elinkeinonharjoittaja, yhteisö 
(esim. kunta tai yhdistys), säätiö, 
valtion virasto tai työpaja. Työko-
keilusta tehdään sopimus TE-
toimiston, nuoren ja työnantajan 
välillä. (Lähde: TE-palvelut)

kuntouttAvA tYötoimintA

Pitkään työttömänä olleella 
henkilöllä voi olla mahdollisuus 
osallistua kuntouttavaan työtoi-
mintaan. Kuntouttava työtoiminta 
on sosiaalihuoltolain mukaista 
sosiaalipalvelua eikä henkilö ole 
sen aikana työsuhteessa. Kun-
touttavan työtoiminnan kesto on 
pääsääntöisesti 3-24 kuukautta 
ja toimintaa voi olla 1-4 päivää 
viikossa. Kuntouttavan työtoi-
minnan tavoitteena on vahvistaa 
yksilön elämäntaitoja ja toiminta-
kykyä, siksi soveltavan taiteen eri 
muodot voivat olla joko itsessään 
tai osana kuntouttavaa työtoimin-
taa. (Lähde: Kuntouttavan työtoi-
minnan käsikirja)

Sähköisesti luettaessa otsikot toimivat linkkeinä, jotka aukeavat verkkoselaimeen. 
Lait luettavissa lähteessä: https://www.finlex.fi/

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 
http://stm.fi/sosiaalihuoltolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161456
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
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terminoloGiAA

sosiAAlinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tue-
taan yksilön paluuta yhteiskun-
nalliseen osallisuuteen vahvista-
malla henkilön valmiuksia kohdata 
sosiaalisia tilanteita. Sosiaalisen 
kuntoutuksen suunnittelu ja jär-
jestäminen on kuntien vastuulla, 
mutta kunnat voivat ostaa palve-
lua yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Taidetoiminta voi olla sosiaalista 
kuntoutusta itsessään tai osa sitä. 
(Lähde: Kuntoutusportti)

tYöpAJAtoimintA 

Nuorten työpajatoimintaa järjes-
tetään ympäri Suomea ja niiden 
toimintaa määrittää Nuorisolaki. 
Työpaja on yhteisö, jossa työnteon 
ja siihen liittyvän valmennuksen 
avulla pyritään parantamaan yk-
silön valmiuksia hakeutua koulu-
tukseen tai työhön sekä vahvista-
maan hänen arjenhallintataitojaan. 
Työpajatoimintaa järjestetään 

myös taidepainotteisina. (Lähde: 
Valtakunnallinen työpajayhdistys)  

etsivÄ nuorisotYö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuo-
risotyötä, jonka tavoitteena on 
olla läsnä nuorten keskuudessa ja 
tarjota mahdollisuus turvalliseen 
ja luottamukselliseen aikuiskon-
taktiin. Etsivä nuorisotyö etsii 
nuoren kanssa ratkaisuja nuoren 
pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa 
nuorta saavuttamaan tarvitse-
mansa palvelut. (Lähde: Aluehal-
lintovirasto) 

ohJAAmo 

Ohjaamo on paikka, josta alle 
30-vuotiaat nuoret ja nuoret 
aikuiset saavat apua erilaisiin 
työhön, koulutukseen ja arkeen 
liittyvissä asioissa. Ohjaamossa 
työskentelee saman katon alla eri 
alojen asiantuntijoita. 

nuorten tAlo 

Nuorten talolta saa tietoa ja tukea 
saman katon alta hyvinvointiin, 
ihmissuhteisiin, asumiseen, raha-
asioihin, koulutukseen, työhön ja 
vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. 
Ohjaamo voi olla osa Nuorten ta-
lon toimintaa.

nuorten ohJAus- JA 

pAlveluverkosto

Lakisääteinen verkosto, joka 
edistää monialaista viranomaisyh-
teistyötä kunnissa. Verkosto toimii 
yhteistyössä nuorten palveluita 
tuottavien yhteisöjen kanssa. 
(Lähde: Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö & Valtakunnallinen työpa-
jayhdistys 2015, pdf)
 

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa

https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/kuntoutuksen-jaottelut/sosiaalinen-kuntoutus/
https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/kuntoutuksen-jaottelut/sosiaalinen-kuntoutus/
https://www.tpy.fi/tyopajatoiminta-suomessa/
https://www.tpy.fi/tyopajatoiminta-suomessa/
https://www.tpy.fi/tyopajatoiminta-suomessa/
https://www.avi.fi/web/avi/etsiva-nuorisotyo#.WZaeavlJaUk
https://www.avi.fi/web/avi/etsiva-nuorisotyo#.WZaeavlJaUk
https://www.avi.fi/web/avi/etsiva-nuorisotyo#.WZaeavlJaUk
https://www.tpy.fi/site/assets/files/1376/nuorten_ohjaus-ja_palveluverkostot_kunnissa_2015_ja_nuorisotakuu.pdf
https://www.tpy.fi/site/assets/files/1376/nuorten_ohjaus-ja_palveluverkostot_kunnissa_2015_ja_nuorisotakuu.pdf
https://www.tpy.fi/site/assets/files/1376/nuorten_ohjaus-ja_palveluverkostot_kunnissa_2015_ja_nuorisotakuu.pdf
https://www.tpy.fi/site/assets/files/1376/nuorten_ohjaus-ja_palveluverkostot_kunnissa_2015_ja_nuorisotakuu.pdf
https://www.tpy.fi/site/assets/files/1376/nuorten_ohjaus-ja_palveluverkostot_kunnissa_2015_ja_nuorisotakuu.pdf
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Tenho on valmistunut peruskou-
lusta vuosi sitten. Ohjaamon työn-
tekijä kertoo Tenholle toiminnasta, 
jossa hän pääsee tekemään lyhyt-
elokuvia. Ajatus tuntuu paljon elo-
kuvia katsovalta Tenhosta kiinnos-
tavalta. Ryhmässä Tenho kokeilee 
erilaisia elokuvan tekemisen rooleja 
ja huomaa, että häntä kiinnostaa 
erityisesti elokuvan editointityöt. 
Tenho pohtii, voisiko media-alan 
perustutkinto soveltua hänelle. 
Ryhmän päättymisen jälkeen Tenho 
keskustelee asiasta Ohjaamon 

työntekijän kanssa, joka ehdottaa, 
että Tenho kysyisi TE-toimiston 
virkailijalta mahdollisuutta päästä 
työkokeiluun media-alan yrityk-
seen. TE-toimistossa käynnin jäl-
keen, Tenho on yhteydessä media-
alan yritykseen ja saa hankittua 
itselleen työkokeilupaikan. Työko-
keilussa Tenho saa vahvistuksen 
siitä, että ala on hänelle sopiva. 
Tenho päättää hakea kouluun ke-
vään yhteishaussa.

tenhon polku: elokuvAnteostA 

mediA-AlAn hArJoitteluun

JAtkopolku
-Ohjaamon työntekijä kertoo Tenholle taidepainot-
teisesta projektista, jossa tehdään ryhmässä lyhyt-
elokuvia

-Tenho on yhteydessä TE-toimistoon, jossa selvite-
tään mahdollisuus työkokeiluun. TE-toimiston virkai-
lija auttaa eri media-alan yritysten kartoittamisessa.

-Tenho on yhteydessä mieleiseensä yritykseen ja 
kysyy itselleen työkokeilupaikkaa

-TE-toimisto, Tenho ja työnantaja allekirjoittavat työ-
kokeilusopimuksen, joka kestää kolme kuukautta.

-Ohjaamon työntekijää auttaa Tenhoa yhteishaussa

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa
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Tenho keskeyttää ammatilliset 
opintonsa toisena lukuvuotena.  
Koulukeskeytyksen vuoksi opinto-
ohjaaja ohjaa Tenhon etsivälle 
nuorisotyöntekijälle. ”Etsivä” 
neuvoo Tenhoa ilmoittautumaan 
TE-toimistoon työttömäksi työn-
hakijaksi ja kertoo hänelle ryhmäs-
tä, jossa tehdään yhdessä teatte-
ria. Ajatus esiintymisestä tuntuu 
Tenhosta pelottavalta, mutta 
hänelle kerrotaan, että teatterin 
tekemiseen liittyy paljon muitakin 
tehtäviä kuin esiintyminen. Tarvi-
taan myös henkilöitä, jotka ovat 
kiinnostuneita käsikirjoittamaan, 
lavastamaan sekä hoitamaan ääni- 
ja valotekniikkaa.  Tenho on pie-
nestä pitäen tykännyt kirjoittaa ja 
erityisesti masennus on herättänyt 

Tenhossa tarpeen purkaa ajatuk-
sia paperille. Ryhmässä Tenhon on 
aluksi vaikea saada sanottua omia 
mielipiteitään ääneen, mutta huo-
maa pian, että muut ryhmäläiset 
kuuntelevat häntä ja hänen ideois-
taan tulee osa esitystä.
 
Teatteriryhmän jälkeen Tenholle eh-
dotetaan, että hän menisi Nuorten 
pajoille kuntouttavaan työtoimin-
taan. Pajalle meno jännittää paljon, 
mutta teatteriryhmässä hän oppi 
kohtaamaan uusia tilanteita pelosta 
huolimatta. Tenho viihtyy pajalla 
hyvin ja hänelle tarjoutuu mahdol-
lisuus jäädä pajalle palkkatuettuun 
työhön. 

tenhon polku: teAtteristA rohkeuttA 

kuntouttAvAAn tYötoimintAAn

JAtkopolku

- Etsivä ohjaa Tenhon ilmoittautumaan työttö-
mäksi työnhakijaksi TE-toimistoon

- Tenho ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 
netin kautta 

- Kuntouttavasta työtoiminnasta on sovittu 
Tenholle tehdyssä aktivointisuunnitelmassa

- Kuntouttavan työtoiminnasta laaditaan sopi-
mus, jonka allekirjoittavat osallistuja, sosiaali-
työntekijä sekä työnantaja. 

- Tenho käy pajalla aluksi kolmena päivänä 
viikossa neljän tunnin ajan. Myöhemmin määrä 
nostetaan neljään päivään viikossa kuusi tuntia 
per päivä.

- Tenholle laaditaan kuuden kuukauden mittai-
nen työsopimus. Tuona aikana hän saa paitsi 
työkokemusta, myös valmennusta työ- ja koulu-
tusuraa varten.  

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa
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Tenho on suorittanut lukion kaksi 
vuotta sitten. Tenhon ammattihaa-
veena on työ, jossa pääsee esiin-
tymään. Valintakokeissa Tenho 
on jäänyt parin pisteen päähän 
ammattihaaveestaan. Tenho on 
viettänyt sen takia kaksi välivuot-
ta, jolloin hän on ollut pääsään-
töisesti työttömänä työnhakija-
na. Vuosi sitten Tenho siirrettiin 
Työvoiman palvelukeskuksen 
asiakkaaksi TE-toimistosta. TYP:n 
virkailija ehdottaa Tenholle osallis-
tumista sirkusryhmään kuntoutta-
vana työtoimintana. Ajatus tuntuu 
Tenhosta aluksi vieraalta, mutta 
kypsyteltyään sitä hetken, Tenho 

tajuaa, että hänen voimistelutaus-
tastaan voisi olla hyötyä sirkusryh-
mässä. Ryhmässä Tenho huomaa, 
että sirkus on paljon muutakin kuin 
fyysisesti hienoja temppuja ja hän 
huomaa oppineensa rohkeutta, 
toimimaan paremmin ryhmässä 
sekä sietämään epäonnistumisia. 
Ryhmässä Tenho huomaa, että 
alavaihtoehtoja on enemmän kuin 
hän oli ajatellut ja sellaiseen am-
mattiin, jossa pääsee esiintymään, 
on monta reittiä. Tenho keskuste-
lee asiasta TYP:n virkailijan kanssa.

tenhon polku: oivAlluksiA 

AlAvAihtoehdoistA sirkuksessA

JAtkopolku

- TYP:ssä Tenholle tehdään aktivointisuunni-
telma, jossa sovitaan hänen osallistumisestaan 
kuntouttavaan työtoimintaan.

- TYP:n virkailija kertoo Tenholle erilaisista 
koulutusmahdollisuuksista ja he käyvät yhdessä 
läpi yhteishakua.

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa
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Sosiaalinen sirkus -hankkeen julkaisut

sosiAAlisen sirkuksen 

hYvien kÄYtÄnteiden opAs 

hYvinvointiA sirkuksestA

Vaikuttava sirkus -hankkeen julkaisu

”siellÄ on suupielet korvissA”

Tietoa investoinnin kannattavuuslaskennasta:
Yhteiskuntapolitiikka 6/2017, THL. 

sYrJÄYtYmisen hintA - cAse inves-

toinnin kAnnAttAvuuslAskelmAstA

linkkeJÄ:

Vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, 
tilaajalle ja tuottajalle:

tAtun JA soten tYökirJA (2015)

Taiteen soveltavien menetelmien toimintamalleja 
sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön

voimAA tAiteestA - mAlleJA tAiteen 

soveltAmiseen hYvinvointiAlAllA (2013)

Kuntoutusportin tietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta

tietoA sosiAAlisestA 

kuntoutuksestA

THL:n kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

kuntouttAvAn tYötoiminnAn 

kÄsikirJA

Avaimia omaan polkuun 1: 
Nuori palveluviidakossa

http://www.vaikuttavasirkus.fi/sosiaalinensirkus/uploads/images/Sosiaalisen_sirkuksen_hyvien_kaytantojen_opas.pdf
http://www.vaikuttavasirkus.fi/sosiaalinensirkus/uploads/images/Sosiaalisen_sirkuksen_hyvien_kaytantojen_opas.pdf
http://www.vaikuttavasirkus.fi/sosiaalinensirkus/uploads/images/kuntaesite.pdf
http://www.uta.fi/cmt/index/siella-on-suut-korvissa-web-2013.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
http://www.voimaataiteesta.fi/index.php?page=voimaa-taiteesta--opas
http://www.voimaataiteesta.fi/index.php?page=voimaa-taiteesta--opas
https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/kuntoutuksen-jaottelut/sosiaalinen-kuntoutus/
https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/kuntoutuksen-jaottelut/sosiaalinen-kuntoutus/
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja
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Tekstit: Anna Jussilainen (Lasten ja nuorten säätiö), 
Merja Nätkinniemi (Lasten ja nuorten säätiö), Tuomas 
Tirkkonen (Lasten ja nuorten säätiö)
Kuvitus ja taitto: Fanny Haga

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja 
nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus- 
tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella 
eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018. Ten-
hon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, 
Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus  
Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. 
Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalira-
hasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen 
oli sosiaali- ja terveysministeriö.
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AvAimiA omAAn 

polkuun 2
Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena



2322

nuori tAidetoiminnAssA

2
JohdAnto

Kun vaarana on kotiin jääminen, 
taidetoiminta voi auttaa nuorta 
pääsemään kiinni elämään. Se voi 
tavoittaa ja innostaa sellaisiakin 
nuoria, jotka eivät kiinnostu muis-
ta toiminnoista.

Taiteen hyvinvointivaikutuksista 
on vahvaa tutkimusnäyttöä. Tai-
detoiminta voi vahvistaa nuoren 
käsitystä omista vahvuuksista, 
lisätä kykyä sitoutua ja saavuttaa 
tavoitteita, vahvistaa itsetuntoa 
ja tukea yhteistyötaitoja – kaikki 
myös tärkeitä työelämätaitoja. 
Elämäntaitojen vahvistumisen 
myötä oman jatkopolun löytämi-
nen on helpompaa.

Taidetoiminnan keskiössä on 
tuottaa nuorelle kokemus siitä, 
että minä osaan ja pystyn. Nuo-
ri on siinä aktiivinen toimija, ei 
toiminnan kohde. Toimintaan 

osallistuminen ei vaadi mitään 
etukäteistaitoja, vaan jokainen 
osallistuu omista lähtökohdis-
taan. Keskeiset tavoitteet ovat 
sosiaalisia (esim. nuoren itse-
tunnon ja sosiaalisten taitojen 
vahvistuminen) ja tärkeintä on 
osallisuus ja yhdessä tekemi-
nen. Taiteelliset tavoitteet (esim. 
esityksen tai lyhytelokuvan 
valmistaminen) auttavat nuorta 
sitoutumaan tavoitteen saavut-
tamiseen ja näkemään itsensä 
uudella tavalla.

Parhaita tuloksia saadaan mo-
nialaisella yhteistyöllä, jossa 
toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa on taiteilijaohjaaji-
en lisäksi mukana muita nuorten 
kanssa työskenteleviä ammatti-
laisia. Myös nuoret itse on hyvä 
ottaa mukaan aina kun mahdol-
lista.

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa
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Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa
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Nuoren yhteiskunnasta syrjään 
jäämisestä aiheutuu inhimillisten 
menetysten lisäksi yhteiskunnalle 
taloudellisia kustannuksia, jotka 
johtuvat muun muassa erilaisten 
korjaavien palveluiden käytöstä 
sekä toimeentulon tuista ja mene-
tetyistä verotuloista.

Tarkkaa arviota yhteiskunnasta 
syrjään jääneen nuoren kustan-
nuksista yhteiskunnalle on vaikea 
saada. 2010-luvulla julkisessa kes-
kustelussa syrjään jääneen nuoren 
kustannuksena on pidetty noin 
miljoonaa euroa, mutta luku on 
varsin karkea. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen ja Sitran tutkimuksen mukaan 
peruskoulun varaan jäävä nuori 

aiheuttaa elinaikanaan keskimäärin 
230 000 – 370 000 euron mene-
tyksen julkishallinnolle verrattu-
na koulutuksen saaviin. (Lähde: 
Syrjäytymisen hinta - case inves-
toinnin kannattavuuslaskelmasta 
(pdf))

Oppaassa kuvattu toiminta voi-
daan nähdä interventiona, jolla 
tarkoituksena on ehkäistä nuoren 
jäämistä yhteiskunnan ulkopuolel-
le. Taidetoiminnan suoraviivaista 
vaikutusta yhteiskunnallisiin sääs-
töihin on vaikea laskea. Siitä huo-
limatta se on todettu tehokkaaksi 
tavaksi vaikuttaa siihen, että nuori 
pääsee kiinni yhteiskuntaan.

tAidetoimintA

kAnnAttAA

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa

http://www.nuori.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
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Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa
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Tenho on saanut etsivältä nuoriso-
työntekijältä suosituksen osallistua 
teatteritoimintaan osana sosiaa-
lista kuntoutusta. Teatteritoimin-
nassa Tenho ja muut ryhmäläiset 
tutustuvat teatterin eri osa-alu-
eisiin, kuten improvisaatioon, 
varjo- ja naamioteatteriin, puvus-
tukseen ja lavastukseen, luovaan 
kirjoittamiseen ja teatteritekniik-
kaan. Tenho ja muut ryhmäläiset 
suunnittelevat yhdessä ohjaajien 
kanssa, millaisen esityksen ryhmä 
voisi valmistaa, mikä on esityksen 
yleisö ja minkälaisia tehtäviä kukin 
ryhmäläinen haluaa esityksen 

eteen tehdä. Tenho on tyytyväinen 
siihen, että ohjaajat eivät pako-
ta osallistujia tekemään sellaista, 
mitä ei itse halua. Prosessin aikana 
Tenho ja muut osallistujat käsit-
televät omaan elämäänsä liittyviä 
teemoja. Tenho ja muut osallistujat 
valmistavat pieniä esityksiä pro-
sessin aikana, ja kokoavat yhdessä 
tuotetusta materiaalista lopulta 
varsinaisen esityksen. Ryhmästä 
on syntynyt Tenholle tärkeä yh-
teisö, jossa oman mukavuusalu-
een ulkopuolelle astuminen on 
mahdollista, ja siitä voi jopa oppia 
nauttimaan.

teAtteri

”opin, ettÄ JÄnnitYskin on Joskus hYvÄ. 

ettÄ Jos JÄnnittÄÄ JA AhdistAA se ei 

tArkoitA, ettÄ pitÄÄ AntAA periksi, vAik-

kA onkin kAmAlA olo ennen esitYstÄ (tAi 

ihAn missÄ tAhAnsA tilAnteessA). esiintY-

misen JÄlkeinen onnistumisen tunne voit-

tAA JÄnnitYksen!” 

– Teatteritoimintaan osallistunut nuori

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa



3332

Tenho saa Ohjaamon kautta tie-
don sirkusryhmästä, joka kokoon-
tuu tulevan kahden kuukauden ai-
kana. Sirkusryhmässä Tenho oppii 
lämmittelemään kehoa ja virittä-
mään mieltä toisten ryhmäläisten 
kanssa erilaisten pelien ja leikkien 
avulla. Tenho pääsee kokeilemaan 
jongleerausta, akrobatiaa ja muita 
sirkuksen välineitä ja osa-alueita. 
Tenho ja muut ryhmäläiset nos-
tavat ryhmässä esiin erilaisia 
omiin elämäntilanteisiinsa liittyviä 

teemoja, joita käsitellään sekä 
sirkuksen että keskustelujen ja 
muiden harjoitusten avulla. Tenho 
tutustuu mielekkääseen liikunnan 
muotoon ja yhteisten lämmittely-
jen ja sirkusharjoitusten lomassa 
ottaa kontaktia toisiin osallistujiin 
ja rakentaa luottamustaan pariak-
robatiaharjoitusten kautta. Tenho 
tuntee kuuluvansa ryhmään, jossa 
hän pitkästä aikaa uskaltaa kokei-
lemaan uudenlaisia asioita.

sirkus

”opin rohkeuttA JA itsevArmuuttA JA sen, 

ettei Asioiden, tAitoJen kokeiluA kAnnAtA 

pelÄtÄ tAi ottAA niin vAkAvAsti. on höl-

möÄ ollA kokeilemAttA AJAtellen, ettei 

osAA tAi ettÄ on huono.” 

– Sirkustoimintaan osallistunut nuori

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa
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Tenho on hakeutunut alueen so-
siaalitoimiston palvelujen piiriin ja 
osallistuu sosiaalitoimiston kautta 
lyhytelokuvatyöpajaan. Tenho 
osallistuu elokuvan aiheen valin-
taan ja käsikirjoituksen tekemiseen 
muiden nuorten kanssa yhdessä. 
Elokuvan kuvaamiseen sovitaan 
yhteisesti suunnitelma, johon on 
otettu mukaan kuvauspäivät ja 
kuvauspäivien sisällöt. Kuvausti-
lanteessa Tenho kokeilee erilaisia 
rooleja: hän näyttelee elokuvassa, 
ohjaa yhden kohtauksista, toimii 
kuvaajana ja äänitarkkailijana. 

Kuvausten jälkeen Tenho ja muut 
nuoret jakavat jälkitöiden teke-
mistä keskenään. Tenho päättää 
keskittyä elokuvan musiikkien 
tekemiseen ja työskentelee tiiviisti 
leikkausta tekevän toisen osallistu-
jan kanssa. Tenho kokee olevansa 
tärkeä osa elokuvan tekoa, vaikka 
ei olisi uskonut hänen pystyvän 
niin monenlaisiin eri rooleihin. 
Ryhmän tekemä yhteistyö eloku-
van parissa huipentuu paikallises-
sa elokuvateatterissä järjestettä-
vään elokuvan ensi-iltaan.

elokuvA

”proJektistA on hYötYÄ monelle elÄmÄn-

tilAnteeseen kAtsomAttA. se mAhdollis-

tAA monenlAiseen tekemiseen osAllistu-

misen JA AntAA vApAuden toteuttAA omiA 

visioitA. vApAus vAlitA tApA, JollA on 

mukAnA, on hYvÄ Juttu sellAisille, Joiden 

sYYstÄ tAi toisestA ei ole mAhdollistA 

osAllistuA tÄYsin sitovAsti JA hAluAA 

kuitenkin ottAA osAA.”

– Elokuvatoimintaan osallistunut nuori

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa
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linkkeJÄ:

Taidetoimintaan liittyviä käsitteitä lisää 

tAikusYdÄmen kÄsiteosiossA

Tutkimuskatsaus taiteen hyvinvointivaikutuksista

vAikuttAvAA? tAiteen hYvinvointi-

vAikutusten tArkAsteluA

Kai Lehikoinen ja Elise Vanhanen (toim.):

tAide JA hYvinvointi - kAtsAuksiA 

kAnsAinvÄliseen tutkimukseen 

Vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle 
ja tuottajalle: 

tAtun JA soten tYökirJA (2015)

Minna Hautio (toim.): 

tAide YhdistÄÄ - moniAlAisuus osAllistA-

vAn tAiteen voimAvArAnA

MAPSI Guide Book: 

Avaimia omaan polkuun 2: 
Nuori taidetoiminnassa

sosiaalinen kuntoutus, nuorelle 
harkinnanvarainen toimeentulotuki

kuntouttava työtoiminta, nuorelle 
työmarkkinatukikorvaus
vapaaehtoinen toiminta, osana Ohjaamon 
tai muiden ohjaus- ja palveluverkoston 
palveluja

-

-

-

nuorten pAlvelut,

Joihin tAidetoimintA sopii:

https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/kasitteet/
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522166159
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522166159
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2017/12/taide-yhdistaa-monialaisuus-osallistavan-taiteen-voimavarana-minna-hautio.pdf
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2017/12/taide-yhdistaa-monialaisuus-osallistavan-taiteen-voimavarana-minna-hautio.pdf
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mAnAGinG Art proJects with 

societAl impAct in A nutshell 

MAPSI Study Book for Students, Stakeholders and 
Researchers: 

mAnAGinG Art proJects with 

societAl impAct

Yhteiskuntapolitiikka 6/2017, THL. 

sYrJÄYtYmisen hintA - cAse inves-

toinnin kAnnAttAvuuslAskelmAstA
Tekstit: Anna Jussilainen (Lasten ja nuorten säätiö), 
Merja Nätkinniemi (Lasten ja nuorten säätiö), Tuomas 
Tirkkonen (Lasten ja nuorten säätiö)
Kuvitus ja taitto: Fanny Haga

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja 
nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus- 
tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella 
eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018. Ten-
hon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, 
Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus  
Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. 
Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalira-
hasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen 
oli sosiaali- ja terveysministeriö.

http://www.mapsi.eu/mapsi/wp-content/uploads/2016/02/MAPSI_Guide_Book.pdf
http://www.mapsi.eu/mapsi/wp-content/uploads/2016/02/MAPSI_Guide_Book.pdf
http://www.mapsi.eu/mapsi/wp-content/uploads/2016/02/MAPSI_Study_Book.pdf
http://www.mapsi.eu/mapsi/wp-content/uploads/2016/02/MAPSI_Study_Book.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135714/YP1706_Hilliym.pdf?sequence=2


AvAimiA omAAn 

polkuun 3
Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena
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tAideohJAAJAn eri roolit

3
JohdAnto

Taideohjaaja on erityisesti oman 
taiteenalansa ammattilainen. 
On kuitenkin tärkeää huomioi-
da, että taideohjaajalla on tyy-
pillisesti useita rooleja silloin, 
kun työskennellään soveltavan 
taiteen menetelmin eri alojen 
kuten sosiaali- ja terveysalan 
sekä nuorisopuolen rajapinnoil-
la. Jos taideohjaaja tekee työtä 
haasteellisessa elämäntilanteessa 
olevien nuorten, sosiaalisen kun-
toutuksen tai muun kuntouttavan 
toiminnan piirissä, tulisi hänen 
ymmärtää ja tietää, mihin toimin-
ta tai palvelu tähtää ja mihin se 
perustuu sekä millaisia reunaeh-
toja työhön liittyy. Pelkkä taiteen 
tuntemus ei siis riitä. Taide-
ohjaajalla on oltava myös ym-
märrystä ja osaamista sekä nuor-
ten ja ryhmän ohjaamiseen että 
yhteistyötahojen ja sidosryhmien 
kanssa työskentelyyn liittyen. 

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit

Kaiken toiminnan ydintavoit-
teena on nuoren toimijuu-
den tukeminen. Ohjaaja voi 
esittää itselleen esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä:

Ovatko nuoret oman toimintani 
kohteena vai tehdäänkö toimintaa 
yhdessä nuorten kanssa? 

Voivatko nuoret vaikuttaa sekä 
ilmaista ajatuksiaan ja mielipitei-
tään? 

Tässä luvussa avataan taideoh-
jaajan työhön liittyviä rooleja. 
Tarkemmin perehdytään rooleihin 
suhteessa nuoreen ja ryhmään, 
jonka lisäksi käydään lyhyesti läpi 
yhteistyöverkostoon ja työyhtei-
söön liittyviä osaamisalueita.
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nuori on AinA toiminnAn 

keskiössÄ ei vAin kohteenA 

vAAn AktiivisenA osAllistuJAnA 

JA vAikuttAJAnA. nÄin huolimAttA 

siitÄ, missÄ roolissA tAideohJAAJA 

toimii tAi millAistA toimintA on.

tAideohJAAJAn roolit 

suhteessA nuoreen JA rYhmÄÄn

tAiteiliJA
tukee ja ohjaa taiteellista prosessia ja on oman 
taiteenlajinsa osaaja

tAidon ohJAAJA
auttaa oppimaan taiteen tekemiseen liittyviä 
taitoja ja tietoja

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit
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rYhmÄosAAJA

puheeksiottAJA JA 

rAJoJen AsettAJA

tukee hyvän ilmapiirin syntymistä ryhmässä

tunnistaa ja pitää huolta ryhmän asia- ja 
tunnetavoitteista

tukee ryhmäläisten keskinäisen vuoro-
vaikutuksen syntymistä ja vertaisuutta 

tukee sosiaalisten taitojen vahvistumista 
ryhmälähtöisesti

havaitsee, ottaa puheeksi ja toimii tilanteen 
edellyttämällä tavalla

tunnistaa huolenaiheet ja puuttuu niihin

pitää huolta sekä omista että ryhmän rajoista

Mä en tänään 
jaksa tehä 
mitään...

Joo.
Ahistaa
tehdä.

Mahtaako sua jännittää 
vai mihin tää olo liittyy?

Hyvä, että sanoit ääneen. 
Jännittääkö tai ahdistaako tää 
päivä jotakuta muuta?

Muakin 
ahistaa.

Nii
mua-
kin.

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit
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kAsvun JA osAllisuuden 

tukiJA

tukee nuorta löytämään, kehittämään 
ja toteuttamaan omaa potentiaaliaan

auttaa nuorta tunnistamaan ja oppimaan 
tunteiden ja reaktioiden säätelyä

rohkaisee ja innostaa yksilöä ja ryhmää: 
yksilöä ryhmässä, ryhmää ryhmänä 

edistää jokaisen yksilön kuulluksi ja 
nähdyksi tulemista

tukee osallisuutta ja kunnioittaa 
itsemääräämisoikeutta 

tukee nuorta hänen tiellään toiminnan 
kohteesta oman elämänsä toimijaksi

Hienoa, nyt nuoret toimivat 
ryhmänä.

Kamera!

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit
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hYvinvointiosAAJA 

itsensÄ tuntiJA JA 

reflektoiJA

huomioi fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 
turvallisuusnäkökulmat 

tietää ja ymmärtää mielenterveyteen, päihtei-
siin yms. liittyvistä teemoista ja tekijöistä

tunnistaa niitä tekijöitä, joita oman työskente-
lyn taustalla vaikuttaa, ja on käsitellyt 
riittävällä tavalla omaan elämäänsä liittyviä 
tapahtumia

huolehtii, että on työkykyinen ja tarvittaessa 
osaa hakea tukea ja apua

pystyy reflektoimaan omia kokemuksiaan ja 
tuntemuksiaan, ja ei siirrä niitä suoraan nuoren 
kannettavaksi

osaa erottaa, mitkä ajatukset ja tunteet ovat 
itsestä ja mitkä toisista lähteviä

uskaltaa palata ja kysyä, jos jokin asia jää 
mietityttämään

seuraavana päivänä

Nyt tarvitsisin
tukea, en selviä 
tästä yksin.

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit

Ohjaajan ankea yö
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tAideohJAAJAn roolit 
suhteessA YhteistYötAhoihin  JA tYöYhteisöön

Nuorten ryhmän lisäksi taideohjaaja työskentelee aina myös erilaisten sidos-
ryhmien kanssa. Sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi sosiaalityöntekijät, nuori-
sotyöntekijät, järjestötyöntekijät, mahdollisen hankkeen työntekijät tai vaikka-

pa paikallislehden toimittaja. 

YhteistYöneuvotteliJA

suunnitteliJA

BYrokrAAtti

verkostomAisen tYön tekiJÄ

nÄkYvÄksi tekiJÄ

JAtkopolun tukiJA

Taideohjaaja on usein mukana tai jopa vastuussa kunnan tai 
vastaavan tahon kanssa käytävistä neuvotteluista. Sovittavia 
asioita voivat olla esim. resurssit sekä toiminnan sijoittuminen 
osaksi alueen palvelukokonaisuutta. 

Taideohjaaja suunnittelee toimintaa tavoitelähtöisesti jatku-
van kehittämisen periaatteella reflektoiden kokemuksia ja 
prosesseja.

Taideohjaaja vastaa usein myös toimintaan liittyvistä paperi-
töistä, kuten lomakkeista, budjetista, laskuista, raportoinnista

Osa taideohjaajan työtä on olla osa nuorten kanssa työsken-
televien ammattilaisten verkostoa sekä hyödyntää sitä työs-
sään nuoren hyväksi.

Taidetoiminnan läpinäkyvyys ja näkyväksi tekeminen aktiivi-
sen esittelyn, tiedottamisen ja kouluttamisen kautta edistää 
toiminnan juurtumista, tunnettavuutta ja uskottavuutta. 
Taideohjaaja ja nuoret tuntevat parhaiten toiminnan sisällön.

Taidetoimintaan osallistuminen on yksi etappi nuoren elämäs-
sä. Onkin tärkeää mahdollistaa ja tukea nuorta hänen polul-
laan eteenpäin muun muassa kannustamalla, innostamalla ja 
joskus ohjaamalla konkreettisesti nuori esimerkiksi palvelui-
den piiriin.  

Avaimia omaan polkuun 3:
Taideohjaajan eri roolit
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linkkeJÄ:
  

Hyvinvoinnin välitystoimiston julkaisu 12/2016:
Työkirjassa tutustutaan ohjaajana toimimisen käy-

täntöihin ja annetaan vinkkejä ohjaustyöhön. 

vuorovAikutus osAllistAvAn tAi-

teen rYhmÄnohJAuksessA - tYökir-

JA AloittelevAlle 

rYhmÄnohJAAJAlle

Hyvinvoinnin välitystoimiston julkaisu, 9/2015:
Opas on suunnattu taiteilijalle, tilaajalle ja tuottajal-
le. Se on kirjoitettu alalla toimivien ammattituottaji-
en tai tuottajan töitä tekevien henkilöiden ja taiteili-

joiden haastattelujen sekä kyselyn pohjalta.

tAtun JA soten tYökirJA -

 vinkkeJÄ osAllistAvAn tAiteen 

tuotAntoon tAiteiliJAlle, tilAA-

JAlle & tuottAJAlle. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi 33/2017:
Julkaisussa avataan osallisuuden perusteita sekä 

kerrotaan osallisuuteen liittyviä esimerkkejä.

mitÄ osAllisuus on? osAllisuuden 

viitekehYstÄ rAkentAmAssA

Tekstit: Ira Stiller (Laurea-ammattikorkeakoulu), 
Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusseura)

Kuvitus ja taitto: Fanny Haga

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja 
nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus- 
tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella 
eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018. Ten-
hon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, 
Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus  
Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. 
Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalira-
hasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen 
oli sosiaali- ja terveysministeriö.

http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
http://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2015/10/HVVT_Tatu-Sote-Tyokirja_net.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1


AvAimiA omAAn 

polkuun 4
Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena



5958

nuoruus elÄmÄnvAiheenA

4
JohdAnto

Nuoren elämä on kokonaisuus ja 
taidetoimintaan osallistuminen 
osa tätä kokonaisuutta. Toimin-
ta ei siis ole saari, joka antaisi 
yksinään tuen nuorelle hänen 
elämäntilanteessaan.  
Nuoruuteen elämänvaiheena 
liittyy eri osa-alueita, jotka kaikki 
osaltaan vaikuttavat nuoren 
toimijuuteen. Onkin merkityksel-
listä, mitä nuoren elämänpiirissä 
on aiemmin tapahtunut, miten 
nuori kokee nykyisen tilanteensa 
sekä millaisia ajatuksia hänellä on 
tulevaisuudesta. 
 

Tässä tekstissä nuoruudella 
viitataan nimenomaan keski-
nuoruuden loppuvaiheeseen 
sekä  myöhäisnuoruuteen (noin 
17-25-vuotiaat). Tällöin nuoren 
elämässä tapahtuu paljon bio-
logisia, psyykkisiä, sosiaalisia 
ja kulttuurisia muutoksia sekä 
erilaisia siirtymiä. Siirtymiä ovat 
esimerkiksi ura- ja koulutusva-
linnat, omilleen muutto, työelä-
mään siirtyminen, parisuhde sekä 
perheen perustaminen. 

Avaimia omaan polkuun 4:
Nuoruus elämänvaiheena
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Eevi on valmistunut kokiksi, mutta ei ole vielä löytänyt 
omalta alueeltaan töitä aktiivisesta hakemisesta huolimatta. 
Eeville taidetoiminta on toimintakykyä ylläpitävää.

Tero on aloittanut muutamassa eri oppilaitoksessa, mutta 
keskeyttänyt opinnot. Nyt Tero hakee suuntaa elämälleen 
ja taidetoiminta voidaan hänen kohdallaan nähdä etsikko-
aikana. 

Riikka on ollut kahdeksan vuoden ajan mielenterveyspal-
velujen piirissä ja toipumisprosessi on nyt siinä vaiheessa, 
että hän kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toi-
mintaan. Riikalle taidetoiminta on kuntouttavaa ja tuottaa 
positiivisia kokemuksia.

Antti on kokenut koulussa kiusaamista ja peruskoulun jäl-
keinen elämä on kulunut lähinnä kotona ilman sosiaalisia 
suhteita. Antille jo kotoa lähteminen on iso ponnistus ja 
se on tapahtunut etsivän nuorisotyöntekijän avulla. Antti 
työstää tällä hetkellä arkielämän hallintaan liittyviä perus-
taitoja ja ryhmässä tehtävä taidetoiminta osoittautuu vielä 
liian haastavaksi.

(Esimerkit pohjautuvat Tenho-hankkeen kokemuksiin, 
mutta ovat kuvitteellisia.)

Nuoruus on herkkä elämänvaihe, jossa keskeistä 
ovat identiteetin rakentuminen ja itsenäistymi-
nen. Se, miten paljon ja millä tavoin nuori voi 
vaikuttaa oman elämänsä kulkuun riippuu useis-
ta tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 
nuoren perhe ja kasvuympäristö sekä yhteiskun-
nalliset rakenteet kuten alueelliset asumis-, opis-
kelu- ja työmahdollisuudet . Tärkeää onkin, että 
taideohjaajalla on ymmärrys siitä, että nuoren 
elämää rakentavat useat tekijät, jotka ovat toi-
sistaan ‘riippuvaisia’: yksi tekijä muuttaa toista, 
joka muuttaa kolmatta ja neljättä. Kun tökkäiset 
yhtä, vaikutus voikin näkyä muilla elämänalu-
eilla. Näiden muuttuvien elementtien kautta 
rakentuvat paitsi nuoren käsitys itsestään myös 
mahdollisuudet valintojen tekijänä ja toimijana. 
Seuraavalla aukeammalla olevassa infograafissa 
on kuvattu nuoruutta ikävaiheena sekä nuoren 
elämään vaikuttavia tekijöitä yksilötasolta glo-
baaliin ympäristöön. 

Avaimia omaan polkuun 4:
Nuoruus elämänvaiheena

nuoriA erilAisissA 

elÄmÄntilAnteissA
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linkkeJÄ:
Nuorten mielenterveystalossa on luotettavaa tietoa, 

omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta nuorten 
mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. 

Nettipalvelu on avoin kaikille. Tarjoaa tietoa ja apua 
nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille.

mielenterveYstAlo

Alpo Heikkinen ... et al. 
SOCCAn ja Heikki Waris - instituutin julkaisusarja

nÄe minut - kuule minuA: 

kokemuksiA rYhmistÄ 

Nuorten oma verkkosivusto, jossa teemana mm. 
päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyt-

tö, masennus, kiusaaminen ja paljon muuta. 
A-klinikkasäätiö.

nuortenlinkki

Nuorisotutkimusverkostolta löytyy lukuisia nuoriin 
liittyviä verkkojulkaisuja. Aihealueita ovat muun 

muassa elämäntavat, nuorten palvelut, liikunta ja 
toimijuus. 

nuorisotutkimusverkoston 

JulkAisuJA

Tekstit: Ira Stiller (Laurea-ammattikorkeakoulu),
Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusseura)

Kuvitus ja taitto: Fanny Haga

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja 
nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus- 
tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella 
eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018. Ten-
hon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, 
Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus  
Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. 
Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalira-
hasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen 
oli sosiaali- ja terveysministeriö.

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
http://www.socca.fi/files/91/http://Nae_minut_kuule_minua_kokemuksia_ryhmista.pdf 
http://www.socca.fi/files/91/http://Nae_minut_kuule_minua_kokemuksia_ryhmista.pdf 
https://nuortenlinkki.fi
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut
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AvAimiA omAAn 

polkuun 5
Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena
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moniAmmAtillinen YhteistYö

5
JohdAnto

Moniammatillisuuden ja työpari-
työskentelyn etu on jakamisessa 
ja täydentävässä tiedossa - ei 
siinä, että molemmat tekevät 
puolillaan omaa juttuaan. 

Moniammatillisesta yhteistyöstä 
puhutaan paljon. Sitä pidetään 
tärkeänä, ja yleisesti ymmär-
retään, että moniammatillisen 
yhteistyön avulla saavutetaan 
enemmän kuin yksin tehden. 
Yhteistyö jää kuitenkin helposti 
sanahelinäksi eri toimijataho-
jen välille, jos siihen osallistuvat 
ammattilaiset eivät itse usko sen 
avulla saataviin hyötyihin tai ar-
vostavat vain omaa rooliaan. On 
hyvä muistaa, että myös työpari 
voi olla moniammatillinen tiimi, 
jossa yhdistyvät eri osaamisalu-
eet ja näkökulmat.

Nuorta tukeva yhteistyö vaatii 
kaikilta siihen osallistuvilta si-
toutumista nuoren hyvinvoinnin 
kokonaisvaltaiseen edistämiseen 
sekä kykyä kuulla ja kunnioittaa 
kaikkia mukana olevia - myös 
nuorta. Myös moniammatillisessa 
yhteistyössä nuori on aina  kes-
kiössä. Nuorelta voi aina kysyä, 
miten hän kokee moniammatilli-
sen yhteistyön ja mitä se hänen 
kannalta tarkoittaa.

“Mitä mä toivon, että te ymmär-
rätte mun työstä, ja mitä te toi-
votte, että mä ymmärrän teidän 
työstä.”

Avaimia omaan polkuun 5:
Moniammatillinen yhteistyö
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mitÄ on moniAmmAtillisuus?

Moniammatillinen yhteistyö ei 
synny ilman yhteistä työtä. Mah-
dollisista aiemmista kokemuk-
sista ja positiivisesta asenteesta 
huolimatta avoin keskustelu 
toiminnan luonteesta, sisällöstä 
ja kontekstista on tehtävä yhteis-
työn alkuvaiheessa. Lähes poik-
keuksetta toimijoilla on yhteinen 
tahtotila hyvän edistämiseksi. 
Jaettu tavoite ei kuitenkaan 
automaattisesti takaa yhteisiä 
toimintatapoja. Törmäyksiä ta-
pahtuu ja niitä tuleekin tapahtua. 
Työskentely aktiivisen toiminnan 
merkityksessä on väylä yhteis-
ten tavoitteiden toteutumiselle. 
Kullakin toimijalla tulee olla oma 
selkeä nuorta tukeva rooli siten, 
että eri osapuolet, nuori itse mu-
kaan lukien, ymmärtävät koko-
naisuuteen liittyvät vastuualueet. 
Moniammatillisen yhteistyön 
tietoinen rakentaminen antaa 
mahdollisuuden uuden tiedon, 
taidon ja käytänteiden syntymi-
selle (Pärnä 2012).

Erilainen osaaminen ja am-
mattitaito hyödyttävät toimin-
taa ja nuorta. Työntekijöiden 
osaamisalueiden tunteminen 
ja kunnioittaminen luo pohjan 
vertaisoppimiselle. Tämä auttaa 
suuntaamaan tekemistä yhtei-
seen suuntaan, sen sijaan, että 
toimijat kilpailevat esimerkiksi 
siitä, kuka osaa parhaiten aut-
taa nuorta. Moniammatillisessa 
yhteistyössä ja työparityös-
kentelyssä kyse on toisen työn 
arvostamisesta sekä puheen että 
tekojen tasolla. 

Moniammatillisen työn perusta 
on ymmärrys siitä, että nuor-
ta voi ja tulee auttaa monesta 
erilaisesta näkökulmasta käsin. 
Voisi puhua talosta, jossa yhdes-
tä ikkunasta näkee vain yhden 
huoneen, ei koko taloa. Onkin 
tärkeä ymmärtää nuoren elämä 
kokonaisuutena. 

Toiminnan perustana tulee olla 
yhteinen käsitys siitä, mitä ja 
miksi ollaan tekemässä sekä 
siitä, mihin toiminnassa pyritään. 
Myös nuori on mukana luomassa 
yhteistä näkemystä.

Moniammatillista yhteistyötä voidaan toteuttaa taidetoiminnassa 
hyvinkin eri tavoin.

 
Nuorten parissa toimivat ammattilaiset ohjaavat nuoria taidetoimin-
taan. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisvastuu on 
taidetoimijalla. Moniammatillinen yhteistyö keskittyy erityisesti käy-
tännön asioihin. 

Nuorten palvelusta vastaava ammattilainen on koko taidetoiminnan 
ajan aktiivisesti yhteyssä taideohjaajaan sekä käytännön että nuoren 
kuulumisiin liittyvissä asioissa. Hän voi esimerkiksi käydä joillakin 
toimintakerroilla. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonais-
vastuu on taidetoimijalla. 

Nuoret tulevat taidetoimintaan muun palvelun piirissä toimivana “val-
miina” ryhmänä. Ryhmän kanssa työskentelevä ammattilainen tulee 
nuorten mukana toimintaan sekä osallistuu ja on läsnä taidetoimin-
nassa. Taideohjaajalla on vastuu taidetoiminnan suunnittelusta ja oh-
jauksesta. Ryhmänohjaajalla on kokonaisvastuu ryhmästä ja ryhmän 
käytäntöihin liittyvien asioiden sopiminen. 

Taidetoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä moniammatil-
lisessa tiimissä, johon voi kuuluu taideohjaajan lisäksi esimerkiksi sosi-
aalityöntekijä tai nuorisotyöntekijä. Moniammatillisen tiimin jäsenet 
vastaavat omista osaamisalueistaan.

Avaimia omaan polkuun 5:
Moniammatillinen yhteistyö
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moniAmmAtillinen 

JArGon?

Kullakin ammattiryhmällä on oma 
kielensä ja käsitteensä - “ammat-
tijargon”. Sanojen merkitykset 
voivat olla hyvinkin erilaisia ja 
väärinymmärrykset mahdolli-
sia. Yhteisen kielen löytäminen 
vaatii hermoja ja pitkäjänteisyyt-
tä. Hämmennys voi tapahtua jo 
yhteistyön alkumetreillä. Miten 
määritetään se kohderyhmä, jon-
ka kanssa työskennellään? Työs-
kennelläänkö nuoren, asiakkaan 
vai potilaan kanssa? Taidetoimi-
jalle sosiaali-, terveys- tai nuori-
soalan palvelurakenne ja siihen 
liittyvät käsitteet voivat myös olla 
täysin uusia.

Käsitteiden ja sanojen sokkelois-
sa eivät rimpuile vain taidetoimi-
jat. Sosiaali- ja terveyspuolen tai 
nuorisotyön ammattilainen voi 
tuntea epävarmuutta toimintaa 
kuvaamaan pyrkivien sanojen 
edessä. Mitä ihmettä tehdään 
sirkuksessa? Voiko siihen oikeasti 
osallistua kuka vaan? Kielimuurin 
sietäminen ja kuuntelemaan kes-
kittyminen ovatkin avainasemas-
sa käsitteisiin ja sanoihin liittyvien 
haasteiden ylittämisessä (Kuure 
& Lidman 2013).

“Yksi ei ole vÄÄrÄssÄ, 

muttA ei nÄe koko 

totuuttA”

Tieto kohderyhmän tarpeista ja 
soveltuvuudesta ei ole vain yh-
den asiantuntijan hallussa. 
Eri ammattialoilla toimitaan 
hyvin erilaisten ja erilaisis-
sa tilanteissa olevien nuorten 
kanssa. Keskeisen kohderyhmän 
löytäminen vaatii aina aktiivista 
keskustelua. Millaisessa tilantees-
sa oleva nuori voisi hyötyä toi-
minnasta? Milloin nuorta ei tulisi 
ohjata ryhmämuotoiseen taide-
toimintaan? Millä tavalla nuor-
ten yhdenvertaisuus ryhmässä 
toteutuu siten, ettei esimerkiksi 
eri ryhmäläisten saama tuki vaih-
tele merkittävästi. Tuki voi liittyä 
esimerkiksi taloudelliseen tukeen 
tai muihin nuorille tarjolla oleviin 
palveluihin. 

Tieto kohderyhmän tarpeista ja 
soveltuvuudesta ei ole vain yh-
den asiantuntijan hallussa. Tällai-
sen hajautuneen asiantuntijuuden 
toimivuuden edellytys on yhdes-
sä tuotetut ratkaisut, johon liittyy 
myös nuorten omat näkemykset 
ja kokemustieto.

Usein kunnan työntekijät, ku-
ten sosiaalityöntekijät, kantavat 
virkavastuuta työskentelystään. 
Tämä vastuu sisältää paljon sel-
laisia asioita, jotka eivät näyttäy-
dy aina “mukavina” toimenpitei-
nä. Tällaisia vastuita ovat lakeihin 
perustuvat toimenpiteet yms. 
Läpinäkyvyys näihin liittyen on 
tärkeää, jotta vältyttäisiin tilan-
teelta, jossa osa toimijoista on 
“hyviä” ja osa “pahoja” tyyppejä.

luukuton 

moniAmmAtillisuus

Miten varmistaa tiedonkulku ja 
läpi prosessin jatkuva yhteys 
siten, että taidetoiminnasta ei 
muodostu nuorelle jälleen ”uutta 
luukkua”? Nuoren kannalta kes-
keiset teemat eivät myöskään saa 
jäädä rakenteiden väleihin. Yksin-
kertaisimmillaan eri osapuolten 
keskenään tekemä toimintasuun-
nitelma siitä, kehen tarvittaes-
sa otetaan yhteyttä, ratkaisee 
useimmat eteen tulevat tilanteet. 
Myös nuoren tulee olla tietoinen 
sovituista askelmerkeistä viimeis-
tään siinä vaiheessa, kun suun-
nitelma otetaan käyttöön. Nuori 
voi mielellään osallistua toiminta-
suunnitelman tekemiseen.

Avaimia omaan polkuun 5:
Moniammatillinen yhteistyö
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moniAmmAtillisuus JA 

tYöpAritYöskentelY 

kÄYtÄnnössÄ

Selitä, mitä tarkoitat - käyttämäsi sanat voivat merkitä 
toiselle jotain muuta tai ei mitään.

Sovi keskinäisistä vastuista ja rooleista. Myös nuorten 
on hyvä tietää, mistä kukin toimija vastaa.

Huomioi, että kaikki mitä tapahtuu työntekijöiden välil-
lä, välittyy ryhmään.

Huolehdi, että keskinäinen reflektio ja palaute on 
avointa, vastaanottavaa ja toista kunnioittavaa.

Korosta ja helli sekä omia että toisen vahvuuksia. 

Huolehdi yhteisen tunnekuorman purkaminen esimer-
kiksi yhteisen työnohjauksen avulla.

Ole osa kokonaisuutta ja kiinnostunut muiden teke-
mästä työstä. 

Muista, että nuori on aina keskiössä, mutta ei koskaan 
pelkkä toiminnan kohde.

Aina voi palata ja kysyä. 

Tekstit: Ira Stiller (Laurea-ammattikorkeakoulu), 
Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusseura)
Kuvitus ja taitto: Fanny Haga

Avaimia omaan polkuun -opas on tehty Lasten ja 
nuorten säätiön Tenhossa. Tenhossa ilman koulutus- 
tai työpaikkaa olevat nuoret tekivät taidetta kuudella 
eri paikkakunnalla Suomessa vuosina 2015-2018. Ten-
hon toteuttajia olivat Lasten ja nuorten säätiön lisäksi 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura, 
Oulun Tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus  
Magenta, Vaara-kollektiivi sekä Varkauden teatteri. 
Kolmevuotisen Tenhon rahoitti Euroopan sosiaalira-
hasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen 
oli sosiaali- ja terveysministeriö.
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