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Esityksen sisältöEsityksen sisältö

• Arvioinnin tarpeestaArvioinnin tarpeesta
• Lyhyesti aineistosta ja menetelmästä
• Tutkimustulokset• Tutkimustulokset
• Johtopäätökset
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Arvioinnin tarpeestaArvioinnin tarpeesta

• Toiminnasta on 12 vuoden aikana tehty paljon opinnäytetöitä ja arviointeja• Toiminnasta on 12 vuoden aikana tehty paljon opinnäytetöitä ja arviointeja

• Laajempi kuva puuttuu
– toiminnan asemoitumisesta kaupungin palvelujärjestelmään– toiminnan asemoitumisesta kaupungin palvelujärjestelmään, 
– toiminnan onnistumisista ja
– yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

• Tutkimus toimii valmistuttuaan apuvälineenä:
– nuorten parissa toimiville

• Helsingissä mutta myös muualla Suomessa• Helsingissä mutta myös muualla Suomessa
– kaupungin virkamiehille ja päätöksentekijöille 

• mm. vuonna 2013 uusi kaupunginvaltuusto päättää uusien lasu-
hankkeiden rahoituksesta
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Aineistosta ja menetelmästäAineistosta ja menetelmästä
• 35 haastattelua

• Monitahoarviointi menetelmänä• Monitahoarviointi menetelmänä
– Arviointiin pyritty osallistamaan Luotsi-toiminnasta tärkeää informaatiota omaavia toimijoita 

(mm. asiakkaat, työntekijät, hallinnolliset esimiehet, Luotsin johtoryhmä jne.)
– Eri haastattelujen tuloksia on peilattu seuraavilla haastateltavilla sekä Luotsin työntekijöillä 

keväällä 2012keväällä 2012

• Aikaisemmissa Luotsi-selvityksissä on haastateltu lisäksi yli 50 toimintaan osallistunutta nuorta 
sekä yli 100 muuta Luotsi-informanttia

• Keskeisten sidosryhmien mielipiteitä toiminnasta (n=55) selvitetty Länsiluotsin projektiarvioinnissa 
(Heimonen 2010) 

– Vastaajina mm.: koulujen kuraattorit, terveydenhoitajat ja lääkärit, perheneuvolan 
sosiaalityöntekijät, nuorisotalojen nuorisotyöntekijät ja nuorisopsykiatrian poliklinikaty j j y j j y

• Osittain päällekkäisiä vastaajia edellä mainittujen kanssa on toiminnassa systemaattisesti 
kerätyissä nuorten asiakasprosessien loppuarvioinneissa

– Näissä eri näkemyksiä toimintaan ja nuorten asiakasprosesseihin on vuosien 2000–2012 
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LähestymistapaLähestymistapa

P l l jä j t l ä j k ilöt tPalvelujärjestelmä- ja yksilötasot

• Mikä on Luotsin paikka ja rooli Helsingin 
kaupungin palvelujärjestelmässä?

• Kenelle toiminnasta on hyötyä?

• Millaista hyötyä toiminnasta on/on ollut?
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Luotsin paikka 
l l jä j t l ä ä j j i tpalvelujärjestelmässä ja rajapinnat 

muihin palveluihin

• Selvitetty nuorille suunnattujen palveluiden kenttää 
Helsingissä

• Kerätty yhteen haastatteluissa esille nostettuja muita 
palveluitap
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Luotsin asema 
t l l j ki jnuorten palvelujen kirjossa 

- toiminnan erityispiirteitä
• Luotsi on välimaaston toimija

– Ehkäisevän lastensuojelun ja lastensuojelun välissä
T i i j id i il i i lä di k j i i i i ä– Tavoittaa nuoria, joiden oireilu ei vielä vaadi korjaavampia toimenpiteitä

– Toiminnan neutraali imago mahdollistaa palvelujärjestelmän 
intervention nuoren ja perheen haasteisiin (usein ensimmäistä kertaa)

• Toiminta on monipuolista
– Yksilöllinen tuki, ryhmätoiminta, toiminnallisuus, verkostotyöskentely

M i tilli j k hd lli t til t k t i i– Moniammatillisuus, joka mahdollistaa nuoren tilanteen katsomisen eri 
ammattikuntien viitekehyksistä

– Toiminta on joustavaa nuoren kohdalla
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Luotsin kumppanuudet ja rajapinnat muihin palveluihin
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Luotsin asema nuorten palvelujen kirjossa
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Toiminnan tuloksellisuus 
t il lvertailun valossa

• Luotsia tarkasteltu suhteessa lastensuojelun avohuollon j
työmuotoihin Vinssiin ja Nopsaan:
– Toiminnan organisointi

T i i k tt– Toiminnan kattavuus
– Asiakasvalinta
– Toiminnan kestoToiminnan kesto
– Toiminnan sisältö
– Toiminnan kustannukset
– Vaikuttavuuden arviointi

• Myös suhteessa esim lastensuojelun kustannuksiin
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Toiminnasta hyötyvät nuoretToiminnasta hyötyvät nuoret

• Haastateltujen kertoman ja päätulosyiden perusteella 
toiminnasta hyötyvät eniten kaksi pääluokkaa:

• Syrjäänvetäytyneet

• Käytöksellään oireilevat nuoret
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Luotsin asiakkaaksi tulemisen syyt vuosina 2001–2011 (%)
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Tavoitteiden saavuttaminen 
i 2001 2011vuosina 2001-2011
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Mitä vaikutuksia 
Luotsi-toimintaan osallistumisella 

on ollut nuorten elämään?on ollut nuorten elämään?
• Luotettavan aikuisen tuki

• Koulunkäynnin tuki

• Vuorovaikutustaitojen paraneminen

• Luotsi vaihtoehtojen tuojana vapaa-ajalle

 L t i i li t hd lli k i t tt j
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Luotsi sosiaalisten 
hd lli k i t tt jmahdollisuuksien tuottajana

Nuorten kokemuksista summattua:

• Toiminnan positiivinen, rohkaiseva, kannustava 
lähestymistapa

• Ei vain pahoinvointia poistava, vaan myös hyvinvointia 
lisäävä

• Ei vain puhe riskeistä, vaan nähdään myös 
hd lli k i

Socca 15Socca

mahdollisuuksia
Maria Ohisalo



Luotsi sosiaalisten 
hd lli k i t tt jmahdollisuuksien tuottajana
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Luotsi riskinhallintakeinonaLuotsi riskinhallintakeinona
• Usein puhutaan peruskoulun käyneistä työelämän ja jatkokoulutuksen ulkopuolelle 

jääneistä 
– Ulkopuolisuuden riskit alkavat nousta 18 ikävuodesta (mm. Myrskylä 2012)

– Entä varhaisempi ennaltaehkäisy nivelvaiheissa (ala-asteelta yläasteelle, josta 2. 
asteelle)
ennen lastensuojelun asiakkuutta?– ennen lastensuojelun asiakkuutta?

• Luotsin kytkökset palvelujärjestelmään  toiminnalla hyvät mahdollisuudet tavoittaa 
nuoria

• Ammatti- ja hallintokuntien rajat ylittävällä työllä voidaan tukea nuoria, jotka 
palvelutarpeineen asettuvat niin sanotusti ”ei kenenkään -maalle” eri hallintokuntien 
väleihin tai tiettyihin marginaaleihinväleihin, tai tiettyihin marginaaleihin

• Toiminnassa syrjäytyminen nähdään riskinä, jota ennakoivat tekijät täytyy tunnistaa ja 
joihin täytyy vastata hyvissä ajoin
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”Ei kenenkään maalta”
k ikki llkaikkien maalle

• Vuodesta 2000 Luotsi laajentunut projektista pysyväksi toiminnaksi

• Samalla myös lainsäädäntö tuonut velvoitteita esim. monihallinnollisuudelle,
– tässä Luotsi ollut edelläkävijöitä Helsingissä 

• ”Kaikkien maa” kuvaa laajaa vastuusta, joka eri toimijoilla on lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistäjänä sekä syrjäytymisen ehkäisijänä.

• ”Kaikkien maalla” kyse on ennaltaehkäisemisestä: 
– puhuttaessa nuorten syrjäytymisestä ei puhuttaisikaan vain 

pudokkaiden pelastamisesta, vaan puututtaisiin syihin, jotka johtavat 
syrjäytymiseen 
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Täytyy toimia myös siellä, y yy y ,
missä pahoinvointi on mahdollista, 

ei vielä todellistaei vielä todellista

i hi l @h l fi
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