
TEEMA: Perustili

Toimeenpano ratkaisee perustilimallin 
onnistumisen
Ehdotetussa perustilimallissa nousevat keskiöön nuoren osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen  
sekä elämänsuunnittelu. Parhaimmillaan uudistus purkaisi palveluviidakkoa ja kannustaisi nuorta 
 aikuista ottamaan aktiivisempaa roolia omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Viime vuosikymmenen aikana on toteutettu nopealla tah
dilla koko joukko kasvatuksen, koulutuksen ja hyvinvoin
nin reformeja. Reformien toimeenpano ja vaikutusten 
systeeminen ja systemaattinen arviointi on kuitenkin ollut 

ongelmallista [1]. 
Yksi toteutuneista uudistuksista on matalan kynnyksen moni

alainen ohjaus ja neuvontapalvelu Ohjaamo [2], joka muotoiltiin 
osana nuorisotakuun toimeenpanoa. Pyykkönen ym. (2021) ehdotta
vat Ohjaamoa keskeiseksi toimijaksi perustilin toimeenpanossa [3]. 

Ohjaamoilta puuttuu kuitenkin lainsäädännöllinen perusta. Niiden 
toimintaa ohjaa väljä asiakirja Ohjaamon perusteet.

Ohjaamojen toiminnan vaikuttavuudesta on ilmestynyt laaja 
 arviointi, jonka mukaan monialaiset ohjaus ja neuvontapalvelut 
ovat makrotasolla toimivia. Arviossa nousi kuitenkin esiin havain
to, että työote palveluissa on enemmän ”intuitiivinen” kuin suunni
teltu ja tasalaatuinen [4]. 

Tutkimusryhmämme arvioi kahdessa kenttätutkimuksessa 
asiakasosallisuuden ja monialaisen ohjauspalvelun toteutu mista 
Ohjaamoissa [5]. Keskeisinä tuloksina voi todeta, että nuorten 
asiakasosallisuus toteutuu vaihtelevasti aktiivisesta osallisuudesta 
osattomuuteen [6]. Aineistossa ilmeni jopa ns. pakkoosallisuutta: 
nuori joutui tekemään ratkaisuja tilanteessa, jossa hän koki olevan
sa neuvoton. Myös ohjauspalvelujen monialaisuus toteutui hyvin 

heterogeenisesti. Monialaisen työn konkreettisia muotoja esiintyi 
niukasti. Lisäksi työntekijän ammatillinen orientaatio vaikutti pal
velun laatuun. 

Perustilimallin toimeenpanossa tulisi välttää vastaavat suden
kuopat. Nähdäkseni mahdollisen ”omatyöntekijän” rinnalle tarvi
taan monialaisesti organisoitua erikoistuneempaa osaamista. 
 Yhden ammattilaisen osaaminen ei riitä kattamaan kaikkia tarpei
ta, kuten elämänsuunnittelua [7], asumisneuvontaa [8] sekä talous 
ja velkaneuvontaa. 

Ohjaamot tarvitsevat riittävän säädöstasoisen ohjaavan perustan 
nykyisen epäselvän asemansa selkiyttämiseksi ja palvelujen laadun 
varmistamiseksi.  ●
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Triangeli-keskustelu

Ammattilaisen puheenvuoro

”Mahdollisen ”omatyöntekijän” 
 rinnalle tarvitaan monialaisesti 
 organisoitua erikoistuneempaa 
 osaamista.”
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