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1. Johdanto
Nuorten syrjäytyminen on noussut viime vuosina vahvasti yhteiskunnalliseen keskustelun
keskiöön. On laskettu, että yhden yhteiskunnasta syrjään jääneen nuoren kustannukset
yhteiskunnalle ovat 1,3 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhteiskunnassa käydään laajasti
keskustelua
kansalaisten
liikkumattomuudesta
ja
liikkumattomuuden
aiheuttamista
kustannuksista yhteiskunnalle. Toisaalta käydään keskustelua liikunnan hyvinvointia ja terveyttä
lisäävistä vaikutuksista.
Eri tutkimuksissa esitettyjen tietojen mukaan lähes kolmannes Suomen väestöstä (1,5–2 miljoonaa
ihmistä) liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja fyysinen kunto on heikentynyt lähes kaikissa
väestöryhmissä. Asia on tiedostettu jo pidemmän aikaa, mutta kehityskulkua ei ole saatu
käännettyä. Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä, että liikkumattomuuden syyt selvitetään
entistä tarkemmin eri ikäryhmissä. Riittämättömästi liikkuvien tavoittamiseen kohdennettujen
erillisten toimenpiteiden ja määrärahojen riittävyyttä (ohjelmat, hankeavustukset jne.) ja
vaikuttavuutta on arvioitu tarkemmin, koska asialla on myös suuri kansantaloudellinen merkitys.
Resursoinnissa ja toimenpiteissä on erityisesti huomioitava, että puberteetti‐ikäisillä nuorilla
vapaa‐ajan liikuntaharrastus ja muu fyysisen aktiivisuus vähentyy Suomessa enemmän kuin
muissa vastaavan elintason ja elintavan omaavissa länsimaissa (Valtion liikuntaneuvoston julkaisu
2014:2).
Tämä on Nuoresta Mittaa -hankkeen (2012–2015) loppuraportti. Nuoresta Mittaa -hanke oli
opetusministeriön rahoittama 3-vuotinen hanke nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä
yhteiskuntatakuun toteutumiseksi, missä toteutettujen toimenpiteiden keskiössä olivat liikunta ja
ravitsemus. Raportti etenee vaiheittain esitellen hankkeen tavoitteista johdetut toimenpiteet sekä
niiden käytännön toteutuksen.
Nuoresta Mittaa -hankkeen taustalla olivat yhteiskunnallinen tilanne sekä Oulun erityispiirteet
korkeassa nuorisotyöttömyydessä. Oulun kaupungilla on vahva ideologinen visio liikunnallisesta
ja hyvinvoivasta kuntalaisesta.
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2. Nuoresta Mittaa -hankkeen yhteiskunnallinen tarve ja
hankkeen tausta
Nuoresta Mittaa -hankkeen taustalla ovat valtakunnalliset terveysliikunnan linjaukset sekä Oulun
paikalliset strategiset linjaukset. Lisäksi hankkeen taustalla on nuorten syrjäytymiseen liittyvät
ajankohtaiset katsaukset sekä Oulun paikalliset erityispiirteet; väestörakenne, korkea
nuorisotyöttömyys sekä suuri nuorten osuus toimeentulotuen saajista.

2.1. Valtakunnalliset terveysliikunnan strategiset linjaukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti asettama Terveyttä
edistävän liikunnan ohjausryhmä (toimikausi 1.11.2011–31.5.2015) julkaisi lokakuussa 2013
valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Linjaukset ulottuvat
vuoteen 2020 ja niiden keskeisiä painopisteitä on konkretisoitu loppuvuodesta 2014 julkaistussa
toimenpidesuunnitelmassa.
Linjauksien tavoitteena on, että liikunta ja fyysinen aktiivisuus nähdään yksilön ja yhteiskunnan
terveyden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksenä. Linjaukset pohjautuvat tietoon siitä,
että suomalaiset istuvat liikaa ja liikkuvat liian vähän. Tavoitteena on nostaa liikunnan asemaa
suomalaisessa yhteiskunnassa ja edelleen nostaa liikkuminen keskeiseksi osaksi terveyden
edistämistä.
Julkaisussa nostetaan esille ammattiin opiskelevien liikkumattomuus, joka on heikompaa kuin
lukiolaisten. Erityisenä huolena ovat sosioekonomiset terveyserot, jotka ovat kasvaneet
toimenpiteistä huolimatta. Liikkumisen edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi tavoitteena on
muuttaa oppilaitosympäristöjä fyysistä aktiivisuutta suosiviksi.
Opetus- ja kulttuuripolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 strategisina tavoitteina on lasten ja
nuorten terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua
kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan.
Viime hallituskaudella toteutetuissa terveyden edistämisen sekä lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin politiikkaohjelmissa kiinnitettiin erityistä huomiota terveysliikunnan edistämiseen,
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, nuorten kansalaistaitojen ja osallisuuden tukemiseen sekä
nuorten terveellisten elintapojen edistämiseen ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn. Nämä
tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja niiden saavuttamiseksi tarvitsemme uudenlaisia,
innovatiivisia ja nuorten osallisuutta tukevia lähestymistapoja nuorille suunnattujen palveluiden
kehittämiseksi.
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2.2. Oulun kaupungin strategiset linjaukset
Väestön terveyttä ja hyvinvointia edistetään ja ongelmia ehkäistään parhaiten silloin, kun
päätösten terveysvaikutukset ja sosiaaliset seuraukset otetaan huomioon kaikilla yhteiskunnan
tasoilla ja sektoreilla. Paikallistasolla tärkeitä hyvinvointia ja terveyttä koskettavia päätöksiä
tehdään mm. kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisen suunnittelussa ja toteutuksessa,
liikennesuunnittelussa,
koulutuksessa,
työpolitiikassa
ja
luonnollisesti
sosiaalija
terveydenhuollon
järjestämisessä.
Eri
alojen
ammattilaisten
osaamisen
kokoavat
yhteistoimintamallit ovat hyvän suunnittelun perusta. Sosiaalisten ongelmien ja terveysongelmien
kasaantuminen edellyttää entistä enemmän ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu toimivaan ja joustavaan yhteistyöhön eri
toimijoiden – monien viranomaisten, järjestöjen ja yksityisten yritysten – kesken. Myös sosiaali- ja
terveydenhuoltoa on suunniteltava yhteisenä toiminnallisena kokonaisuutena ja yhteistyön
edellytyksiä onkin syytä vahvistaa uusissa palvelurakenteissa. Systemaattisen hyvinvoinnin ja
terveyden seurannan ja tietojärjestelmän avulla voidaan ehkäisevää toimintaa ja varhaista
puuttumista kohdentaa oikein. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan joustavaa
poikkihallinnollista johtamista ja yhteistyötä.
Uuden Oulun muodostuminen kuntaliitosten myötä vuonna 2013 mahdollisti uusien
palvelurakenteiden kehittämisen. Uuteen Ouluun kuuluvat nykyisin Haukipudas, Kiiminki, Oulu,
Oulunsalon ja Yli-Ii. Oulu on väestöpohjaltaan lapsi- ja nuorisovoittoinen, iältään Euroopan nuorin
kaupunki. Kuntalaisten keski-ikä oli 36 vuotta vuonna 2013.
Oulun hyvinvointikatsauksessa 2011 nuorten hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista nousi esiin
mm. koulutuksen keskeyttäneiden runsas määrä, korkea nuorisotyöttömyys ja ylipainoisuuden
lisääntyminen sekä mielenterveysongelmat.
Hyvinvointikatsauksessa mainitaan lisäksi nuorten toimeentulotuensaajien osuus väestöstä.
Oulussa tilanne oli heikompi vuonna 2011 kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin. Oulussa
korkeaan nuorten toimeentulotukea saavien määrään vaikuttaa nuorisotyöttömyyden korkea
taso. Alle 25-vuotiaiden nuorten osuus työttömistä oli 10/2013 (17 %) ja on edelleen 1/2015 (18,7
%) valtakunnallisesti korkeimpia. Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvän nuorisolain mukaisesti
alle 30-vuotiaiden osuus työttömistä oli 1/2015 huolestuttava (33,2 %).
Oulun kaupunkistrategiassa 2020 yhtenä strategisena painopistevalintana on ”asukkaat
osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa”, mikä velvoittaa eri hallintokunnat
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa edistämään kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä (Kuntalaki 1 §). Strateginen
palvelujen suunnittelu perustuu tietoon, jota kunnalla on käytettävissä kuntalaisten hyvinvoinnin
muutoksista sekä palvelujärjestelmän kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin. Oulun kaupungin
johtamisjärjestelmän mukaan päätöksenteon ja johtamisen tulee perustua luotettavaan tietoon ja
analyyseihin, selkeisiin vaihtoehtoihin sekä ennakointiin päätösten seuraamuksista. Tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa kansalaisten
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. Tieto tulee myös saattaa
sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää paitsi päätöksenteossa ja johtamisessa myös
palveluprosesseissa, palvelumuotoilussa ja palveluiden kehittämisessä sekä vuorovaikutuksessa
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eri toimijoiden kanssa (Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä ja Oulun kaupungin palvelumalli
2020).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Oulun kaupungin liikuntavirastolle (1.1.2013 lähtien
liikuntapalvelut) Miehestä Mittaa -hankkeelle terveyttä edistävän liikunnan erityisavustusta
vuosille 2009–2011 yhteensä 120 000 euroa. Hankkeen aikana kehitettiin moniammatillinen eri
hallintokuntien rajat ylittävä ja eri toimijoiden kumppanuuteen perustuvasta yhteistyömalli
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjaukseen. Toimintamallia on toteutettu kutsuntojen
ennakkotarkastuksissa, kutsunnoissa ja varusmiespalvelun keskeyttäneiden ohjauksessa. Esille
ovat nousseet erityisesti nuorten liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvät ohjaustarpeet. Nuoret
kaipaavat ohjausta eivät pelkästään ylipainon, vaan myös alipainoisuuden suhteen.
Nuori Suomen (2009–2010) selvitystyön mukaan lasten ja nuorten yleinen terveyserojen kasvu
näkyy myös liikunnassa; yli puolet lapsista ja nuorista eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi.
Erittäin vähän liikkuvien osuus on suurempi vanhemmissa ikäluokissa. Selvityksen mukaan
fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla voidaan tuottaa paljon lisäarvoa syrjäytyneiden lasten ja
nuorten
kohdalla
erityisesti
ennaltaehkäisevässä
työssä.
Jo
syrjäytyneiden
tai
syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille tarvitaan kohdennettuja liikuntapalveluja.
Miehestä Mittaa -hankkeen aikana kokeiltu toimintamalli on juurtunut pysyväksi toiminnaksi
Oulun kaupunkiin. Hankkeen aikana toiminta kohdistui kutsuntaikäisiin ja nyt Miehestä Mittaa hankkeessa hyväksi havaittuja toimintakäytäntöjä hyödynnetään nuorille suunnattujen
palveluiden kehittämiseksi osana Oulun kaupungin Byströmin nuorten palveluita.
(http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut )
Suoraan nuorille suunnattuna palveluina uudistetun nuorisolain 2/2010 hengen mukaisesti ja
Miehestä Mittaa -hankkeen tulosten perusteella Oulussa rakennettiin matalan kynnyksen
moniammatillinen palvelumalli nuorten 13–29-vuotiaiden asiakkaiden palveluohjaukseen ja
moniammatilliseen
yhteistyöhön
vastaamaan
paikallisiin
haasteisiin
syrjäytymisen
ennaltaehkäisemiseksi. Käytännössä moniammatillinen verkosto, joka koostuu nuorisotoimen,
terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja työvoimahallinnon ammattilaisista, koottiin saman katon alle
ja marraskuussa 2011 Byströmin talolle ja paikka sai nimekseen Byströmin nuorten palvelut.
Byströmin nuorten palveluista nuori saa ohjausta, tukea ja neuvontaa kaikenlaisissa elämän
asioissa. Byströmin nuorten palveluissa voi asioida myös ilman ajanvarausta. Nuoria asiakkaita
ohjataan Byströmin nuorten palveluihin eri toimipisteistä sekä kolmannen sektorin palveluista.
Myös nuoret itse sekä heidän vanhempansa ottavat yhteyttä.
Nuorille on tehty useita kyselyitä heidän omista toiveistaan ja tarpeistaan Byströmin nuorten
palvelujen kehittämiseksi.
Kyselyissä nousi esille nuorten toiveet henkilökohtaisen liikunta- ja ravitsemusneuvonnan
lisäksi ohjatuista, ei-kilpailuhenkisistä liikunnallisista ryhmätoiminnoista.
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3. Nuoresta Mittaa -hankkeen tavoitteet ja käytännön
toteutus
Nuoresta Mittaa -hankeen tavoitteena oli ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä aktivoida
nuoria omaehtoiseen terveyden edistämiseen ja elämänhallintaan. Hankkeen tavoitteena oli liittää
liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä nuorten liikuntapalvelut osaksi Byströmin nuorten palveluita
hyödyntämällä jo aiemmissa hankkeissa hyviksi havaittuja työkäytäntöjä.
Nuoresta mittaa -hankkeen pääkohderyhmänä olivat syrjäytymisuhan alla olevat 17–24-vuotiaat
nuoret. Hankkeen toimintoja kohdennettiin koulupudokkuuden uhan alla oleville,
koulupudokkaille, työpajoilla käyville nuorille sekä toisen asteen opintojen negatiivisille
keskeyttäjille.

3.1. Liikuntaneuvojien oppisopimuskoulutus

8

Nuoresta Mittaa -hanke mahdollisti yhteistyössä Virpiniemen liikuntaopiston, Lapin
urheiluopiston sekä Oulun seudun ammattiopiston (Osao:n) kanssa liikunnanohjauksen
perustutkinnon pilotoimisen ja järjestämisen oppisopimuskoulutuksena 2012–2014. Koulutus
kohdistettiin alle 25-vuotiaisiin työttömiin työnhakijoihin ja koulupudokkaisiin.
Koulutukseen haku käynnistyi elokuussa 2012, jolloin pidettiin infotilaisuus. Infotilaisuuteen
osallistui noin 60 nuorta. Nuorten hakuprosessi ohjattiin Byströmin nuorten palveluiden
Työpörssin kautta. Paikkoja haki noin 50 nuorta, joista 25 nuorta palkattiin kuukauden kestävään
työkokeiluun ja sen jälkeen lokakuussa 2012 alkavaan oppisopimuskoulutukseen. Nuoret
palkattiin oppisopimustyösuhteeseen Oulun kaupungin kouluihin. Kaksi nuorta palkattiin Oulun
kaupungin liikuntapalveluihin. Oulun kouluista liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutuksen pilottiin
lähtivät mukaan Oulunlahden koulu, Lintulammen koulu, Pohjankartanon koulu, Kaukovainion
koulu, Lämsänjärven ja Knuutilankankaan koulut, Korvensuoran ja Talvikankaan koulut,
Pöllönkankaan koulu, Tervatoppilan koulu sekä Kajaanintullin erityiskoulu. Jokaiseen kouluun
otettiin kaksi nuorta.
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LIIKUNTANEUVOJAN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTTAJAT
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Oppisopimusopiskelijan palkka koostui TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta, kaupungin
tuesta sekä koulutuskuntayhtymän oppisopimuskorvauksesta. Opiskelijoiden työnkuvaan
kuuluivat liikuntatunneilla avustajana toimiminen ja ohjaaminen, välituntiliikunta sekä
tapahtumien järjestäminen. Opiskelijat keskittyivät erityisesti vähän liikkuvien lasten ja nuorten
liikuttamiseen.
Oppisopimuskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ei käytetty Nuoresta Mittaa hankkeen projektirahoitusta vaan kaupungin osuuden kustannuksista rahoitti Oulun
kaupungin työllisyyspalvelut.

24 liikuntaneuvojan palkkausmenot aikavälillä 8.10.2012 - 7.10.2014. Neljällä henkilöllä
oppisopimuskoulutus päättyi ennen 7.10.2014.

Palkkausmenot

EUR 962 599,53

Laskennallinen valtion palkkatuki

EUR 383 895,76

Oulun kaupungin nettokustannus

EUR 578 703,77

Opiskelijoista valmistui liikuntaneuvojiksi 21, joista 14 on alan töissä koko- tai osaaikaisesti, yksi muuten työllistynyt, kolme jatko-opinnoissa ja yksi suorittamassa
varusmiespalvelustaan. Kahden opiskelijan osalta ajankohtaisesta tilanteesta ei ole
varmuutta.
Koulutusyhteistyö eri toimijoiden kesken jatkuu edelleen, mutta toiminnan ja koulutusten
laajuus edellyttävät koulutuksen järjestämislupien saamista Virpiniemen liikuntaopistolle.
Asukasmäärät mahdollistavat jatkuvan koulutuksen järjestämisen Oulussa, mutta käytännön asiat
näyttötutkintokoulutusta järjestettäessä satojen kilometrien päässä olevien yhteistyökumppanien
kanssa on hankalaa, eikä takaa aina opiskelijalähtöistä aikataulutusta ja toimintaa.

Liikuntaneuvojaksi oppisopimuksella nuorten kokemuksia
Vastaajina P: Petra 22-vuotias oululainen ja M: Mila 22 -vuotias oululainen.
Ennen oppisopimuskoulutusta?
P: ”Uintiharrastuksen kautta kouluttauduin uimaopettajaksi ja ohjasin lasten uimakouluja apu- ja
pääohjaajana Kempeleessä sekä valmensin nuoria kilpauimareita opiskeluiden ohessa. Opiskelin
kaksoistutkintona peruskoulun jälkeen Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon ja valmistuin
kesäkuussa 2012 sisustajaksi ja ylioppilaaksi. Olen ollut opintojen aikana myös kesätöissä
kaupungilla uimaopettajana. Valmistuttuani, pääsin toista kertaa kesäuimaopettajaksi
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kuukaudeksi. Opintojen päättymisen aikana etsin aktiivisesti alan töitä ja muistaakseni jo silloin
silmäilin henkilökohtaisen avustajan töitäkin. Aluksi en ollut ajatellut lähteä heti opiskelemaan
vaan keskittyä työn tekemiseen. Mutta kun törmäsin Oulun kaupungin työpörssissä
liikuntaneuvojan koulutukseen, kiinnostuin siitä ja oppisopimuskoulutus kiinnosti minua.
Kuukauden työttömyyden jälkeen pääsin haastatteluiden kautta oppisopimuskoulutukseen Oulun
kaupungin liikuntapalveluihin”.
M: ”Peruskoulun jälkeen mietin haenko Rovaniemelle liikunnanohjaajaksi, mutta päädyin jäämään
Ouluun. Opiskelin Laanilan lukiossa, josta valmistuin 2012 keväällä. Lukion jälkeen ajattelin pitää
välivuoden ja etsiä töitä. Kesällä kuulin tästä uudesta oppisopimuskoulutuksesta ja kiinnostus
heräsi heti. Kuukauden työttömyyden jälkeen aktiivisuuteni palkittiin ja lokakuussa Oulun
kaupungin liikuntapalveluihin vapautui yksi oppisopimuspaikka, johon hain ja pääsinkin
aloittamaan koulun lokakuun puolessa välin”.
Oppisopimusopiskelu?
P: ”Opintojen aikana työnkuva oli vaihteleva ja suunniteltavissa opintojen etenemisen ja omien
kiinnostusten mukaan. Ensin kuljettiin Milan kanssa liikunnanohjaajien mukana ohjauksissa ja
vähitellen saimme vastuuta ohjata itse ja opintojen loppuvaiheella ohjasimme itsenäisesti ryhmiä.
Esimerkiksi aluksi koulussa oli aiheena lasten ohjaaminen ja sitä sai harjoitella töissä uimakoulujen
ja lasten liikuntaryhmien parissa. Meidän piti valita myös kaksi valinnaista ainetta perusopintojen
lisäksi, myöhemmässä opintojen vaiheessa tuli erikoistuminen soveltavaan liikuntaan ja
terveysliikuntaan, niin silloin sain tutustua monipuolisesti erityisryhmien liikuntaan ja terveyttä
edistävän liikunnan ohjaamiseen. Ne aiheet kiinnostivat minua heti opintojen alusta lähtien.
Aiempaa kokemusta minulla ei ollut eri vammaryhmien tai ikääntyneiden liikunnasta, mutta löysin
siitä minun vahvuuteni ja minun juttuni. Lisäksi olen iloinen, että olen saanut kouluttaa itseäni lisää
työn ohessa, esim. suoritin erityisuimaopettajan, vauva- ja perheuinninohjaajan ja
kuntonyrkkeilyohjaajakurssin”.
M: ”Oppisopimus opiskelumuotona kiinnosti. Koulussa sai teoriaopetusta ja työpaikalla pääsi heti
kokeilemaan ja opiskelemaan asioita käytännössä. Koulussa opiskeltavat asiat ja työt menivät
melko lailla käsi kädessä; kun koulussa opiskeltiin lasten liikuntaa, töissä olimme enemmän lasten
ryhmissä ja ohjasimme lasten liikuntaa. Työpaikalla kuunneltiin tosi paljon omia kiinnostuksen
kohteita ja toiveita esim. mille tunneille halusi enemmän mukaan. Liikuntapalvelut on paras
mahdollinen oppisopimus työpaikka, työ on erittäin monipuolista ja työpaikkaohjaajalta ja
työkavereilta sai aina apua kun tarvitsi. Lisäksi pääsimme työpaikan kautta moniin koulutuksiin ja
saimme käydä esim. erityisuimaopettajakurssin. Kahden opiskelu vuoden aikana olimme mukana
monessa ja teimme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Saimmekin luotua laajan verkoston
koulun ja työn avulla, josta on ollut paljon hyötyä myöhemmin. Oppisopimus opiskelussa on myös
mahtavaa se, että jo valmistuessa minulla oli kahden vuoden työkokemus. Siitä on paljon hyötyä
työnhaussa!”
Haasteita?
P: ”Minulle opiskeluiden aikana oli haasteena koulussa opeteltavat peruskoulun liikuntalajit, sillä
joukkuelajit eivät ole olleet minun vahvuuksiani. Vahvuuteni ovat vähän liikkuvien kannustaminen
ja ohjaaminen sekä erityisliikkujat. En ole luoneeltani ’personal trainer’ tyyppi.
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Opinnot olivat uutta sekä Virpiniemelle, työpaikoille kuin opiskelijoille, joten välillä oli haasteita
työn ja opintojen organisoinnissa. Kun itse otti vastuuta ja piti huolta aikataulutuksesta ja
koulutehtävistä ja kokeista, sain kaikki ajallaan valmiiksi. Oppisopimuskoulutus vaatii sinnikkyyttä
ja huolellisuutta”.
M: ”Koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa ja oli hieman haasteita niin opiskelijoilla,
Virpiniemessä kuin työpaikallakin. Tiedonkulku koulun ja työpaikan välillä vähän tökki välillä,
mutta itse koin ainakin, että aina tarvittaessa sain apua joko opettajilta tai työpaikkaohjaajalta.
Suurin haaste itselle alkuun oli ehkä aikatauluttaa kaikki niin, että ehti käydä koulussa, hoitaa
koulutehtävät, näytöt, käydä töissä ja että aikaa jäi vähän vielä muullekin elämälle. Töissä saimme
todella hyvin aikaa tehdä koulutehtäviä ja näyttöjä työajalla. Ja aina jos tarvitsi apua tehtävien tai
näyttöjen kanssa, sitä kyllä työpaikkaohjaajalta ja työkavereilta sai. Esimerkiksi näyttöjä
suunnitellessa oli mahtavaa, kun oli niin monen eri asian osaajia, joilta kysyä apua ja vinkkejä”.
Koulutuksen jälkeen?
P: ”Valmistuimme lokakuussa ja etsin töitä liikunnanohjaukseen liittyen. Hyödynsin opintojen
aikana luomaa verkostoa. Tuija soitti kesällä ja kertoi Lintulammen asukasyhdistyksen tulevasta
Eväitä elämään -hankkeesta ja, että kiinnostaisiko ja tulisinko haastatteluun. Kävin haastattelussa
ja tulin valituksi projektiin työntekijäksi. Nyt toimin Eväitä elämään -hankkeessa
työpaikkaohjaajana alle 25-vuotiaille nuorille, joista valmistuu parin vuoden päästä uusia liikuntaavustajia henkilökohtaista apua tarvitseville vanhuksille ja vammaisille”.
M: ”Valmistuin lokakuussa 2014 ja heti valmistumisesta seuraavana päivänä pääsin jatkamaan
töitä liikuntapalveluissa uimaopettajana. Uimaopettajana olin vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2015
alusta työt jatkuivat niin että maanantain ja tiistain ohjasin liikuntapalveluiden ryhmiä Kiimingissä
ja loppuviikon tein uimaopettajan töitä. Tällä hetkellä Kiimingin ohjaukset jatkuvat tämän kauden
loppuun ja lisäksi olen töissä Lapanen-hankkeessa 20h/vk, jota jatkuu tämän vuoden loppuun. Eli
erittäin hyvin on asiat järjestynyt opiskeluiden jälkeen”.
Tulevaisuuden suunnitelmat?
P: ”Minua kiinnostaisi täydentää osaamistani erityisryhmien parissa, esimerkiksi viittomakielen
opintoja jatkan Oulu Opistossa iltakurssina. Syksyllä alkaa kuntoutumisen tukemisen -opinnot
Osaolla liikunta-avustajaopiskelijoiden mukana ja tulevaisuudessa erityispedagogiikka avoimessa
yliopistossa kiinnostaa tai lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinto”.
M: ”Tulevaisuudessa todellakin kiinnostaa tehdä alan töitä. Selvästi oma ala on nyt löytynyt! Olen
ajatellut opiskella mahdollisesti ravitsemusta tähän liikunnan tueksi sekä käydä Personal trainer tutkinnon. Mahdollisesti opiskelut alkavat jo ensi syksynä töiden ohella. Tämä liikuntaneuvojan
oppisopimuskoulutus oli aivan mahti juttu!”
Milan ja Petran kokemuksista voi myös katsoa videon Oulun kaupungin liikuntapalveluiden
hankkeiden sivulta (http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/hankkeet ).
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3.1.1. Liikuntatutor-toiminta
Yhteistyössä aloitetun liikunnanohjauksen perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen yhtenä
tavoitteena oli eri yksiköissä opiskelevien nuorten aktiivisuuden lisääminen. Eräänä
toimintamallina oli liikuntatutor-toiminnan levittäminen yläkoulujen lisäksi ammatillisiin
oppilaitoksiin.
Oulun
seudun
ammattiopisto
(OSAO)
palkkasi
kaksi
nuorta
oppisopimuskoulutukseen. Opiskelijoiden toimenkuvaan kuuluu liikunta- ja kulttuuripalveluiden
edistäminen hyödyntäen mm. Oulun korkeakoululiikuntaa ja Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliiton (SAKU ry:n) palveluita.
Peruskouluihin sijoitettujen opiskelijoiden toimenkuvaan liittyi välituntien sekä oppituntien
liikunnallistaminen, kerhotoiminnan kehittäminen sekä henkilöstön liikunta- ja ravintoneuvonta.
Lisäksi työnkuvaa sisältyi erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja markkinointi.
Enemmän tietoa OSAO:n liikuntatutor-toiminnasta löytyy MOPOTuning -hankkeen www-sivuilla
olevasta Liikuntatutor toiminta 2. asteelle raportista. 1
Lisäksi oppisopimusopiskelijat olivat töissä kesäaikana erilaisissa tehtävissä, kun koulut olivat
kiinni. Oppisopimusopiskelijoiden työpanos osaltaan mahdollisti nuorille suunnatun
maksuttoman kesäajan liikunnan Kesä Action – toiminnan kehittämisen sekä toteuttamisen. Myös
Kesä Action -toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastasi MOPOTuning -hanke
yhteistyössä Oulun kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.
Oulun kaupungin
työllisyyspalvelut antoi taloudellista tukea ja mahdollisti kesätyösetelillä apuohjaajien
palkkaamisen mm. Kesä Action - toimintaan. Lisää Kesä Action -toiminnasta, toiminnan
kehittämisestä sekä tuloksista löytyy MOPOTuning -hankkeen www-sivuilla olevasta Kesä Action
raportista 2.

3.1.2. Pajanuorten liikunnan kehittäminen
Oulun kaupungin liikuntapalveluihin palkatut liikuntaneuvojaopiskelijat hoitivat nuorten
työpajojen viikoittaisen liikunnanohjauksen. Liikunta suunniteltiin vuorovaikutteisesti nuorten
kanssa yhdessä. Pajanuoret kokivat liikunnan mukavana osana arkea. Toiminta sisälsi nuorilta
saatujen palautteiden perusteella tutustumisia erikoisempiin liikuntalajeihin, kuten seinäkiipeilyyn,
kartingiin, jousiammuntaan, melontaan, karateen ja joogaan.
Monilla nuorilla oli taustallaan ikäviä kokemuksia koululiikunnasta, jotka edelleen vaikuttivat
negatiivisena asennoitumisena liikuntaa kohtaan. ”Koululiikuntamaisuutta” vältettiin tarjottavissa
liikuntamahdollisuuksissa. Tärkeimpänä mottona oli liikunnasta iloa. Pajanuorten kohdalla
tarjottujen liikuntamahdollisuuksien vaihtelevuudella on ollut tärkeä merkitys liikunnan
mielekkyyden kannalta.

1
2

http://www.tuunaamopo.fi/tiedostot/Tietopankki/Liikunta%20ja%20terveys/Liikuntatutor_raportti_020414.pdf
http://www.tuunaamopo.fi/tiedostot/Tietopankki/Liikunta%20ja%20terveys/KesActiontoimintamalli.pdf
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Kehittämisehdotuksina pajanuorten liikuntaan liittyen nousi esille liikunnan sisältyminen
osaksi pajojen normaalia toimintaa. Jotta liikunta saataisiin pysyväksi osaksi pajojen toimintoja
se edellyttää pajaohjaajien kouluttamista liikunta-asioissa sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa yhteistyön kehittämistä, esimerkiksi hankkimalla liikuntapalveluita
urheiluseuroilta.

3.1.3. Maahanmuuttajien liikuntamahdollisuuksien edistäminen
Yksi liikuntaneuvojaopiskelijoista aloitti oppisopimuskoulutuksensa Oulun Seudun Setlementti
Ry:n Monikulttuurisessa Ystävyystalossa.
Liikuntaneuvojaopiskelija työskenteli sekä
maahanmuuttajanaisten, -miesten, -lasten ja -nuorten kanssa ja oli mukana kehittämässä
maahanmuuttajien liikuntaa.
Hän toimi ohjaajana Oulun Seudun Setlementissä mm.
Ystävyystalon ja Oulun kansalaisopiston järjestämässä maahanmuuttajanaisten liikuntaryhmässä,
Naisten koulussa toteutetuilla terveysneuvontatunneilla, perheleirillä ja naisten illoissa. Lisäksi hän
tutustui Oulun kansalaisopiston ryhmäliikuntatunteihin ja oli mukana Oulun kaupungin “I Love
Sport” -liikunnan ohjaajana naisten kuntosaliryhmässä sekä koto-koulutusten liikuntatunneilla.
Maahanmuuttajat tutustuivat suomalaiseen liikunta- ja ruokakulttuuriin.
Liikuntaneuvojaopiskelija teki yhteistyötä Oulun vastaanottokeskuksen kanssa keväällä 2013. Hän
ohjasi siellä maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaryhmiä sekä aikuisryhmiä.
Vastaanottokeskuksessa toteutetut yt-neuvottelut lopettivat yhteistyön liikunnan ostopalvelun
osalta.
Kehittämisehdotuksina maahanmuuttajien liikunnanohjauksessa nousi esille kotouttamisen
näkökulman
huomioiminen.
Toiminnasta
saatujen
kokemuksien
mukaan
monien
maahanmuuttajien tieto terveellisestä ravitsemuksesta oli erittäin suppea. Tähän tarpeeseen
vastattiin kevään 2014 aikana maahanmuuttajille suunnatulla Ystävyystalossa kokeillulla
viikoittaisessa maksuttomalla liikunta- ja terveysneuvontapalvelulla.
Kehittämisehdotuksena jatkoon ehdotetaan, että hyvien käytäntöjen juurruttamista ja edelleen
kehittämistä jatkettaisiin esim. I Love Sport -hankkeessa 3, jolla on voimassa olevaa
aluehallintoviraston myöntämää rahoitusta vuoden 2015 loppuun.

3.1.4. Liikuntaneuvonta osana nuorten palveluita
Miehestä Mittaa - sekä MOPO -hankkeiden yhteistyönä kehitetty kutsuntaikäisten
liikuntaneuvonnan palveluohjausmalli siirrettiin Nuoresta Mittaa -hankkeen myötä myös
muihinkin nuorten ikäluokkiin. Koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat ja Byströmin nuorten
palveluiden moniammatillinen henkilökunta ohjaavat nuoria kaupungin liikuntapalvelujen

3

https://fi-fi.facebook.com/ILOVESPORTOULU
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liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvontapalvelua on Nuoresta Mittaa -hankkeessa kohdennettu
erityisesti työttömiin, työpajoilla oleviin ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleviin nuoriin.
Kehittämisehdotuksena tulevaisuutta ajatellen nousi esille terveystarkastusten kytkeminen
osaksi
työttömien
nuorten
prosesseja.
Tämä
kehittämistyö
jatkuu
Oulun
Diakonissalaitoksen ODL:n koordinoimassa HEP! -hankkeessa, missä Oulun kaupunki on
osatoteuttajana.

3.2. Hyvinvoinnilla työelämään -kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli
Oulun kaupunki oli sitoutunut eri menetelmin nuorten yhteiskuntatakuuseen. Tilanne Oulun
seudulla on erityisen haastava nuoren väestörakenteen ja korkean nuorisotyöttömyyden vuoksi.
Tarvitsimme uudenlaisia innovatiivisia tapoja vastata yhteiskuntatakuun haasteeseen. Oulun
kaupungin strategiassa on nostettu esille terveysliikunnan vaikutusten arviointi ja kaupunki pyrkii
toimillaan turvaamaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuden liikkua terveytensä kannalta
riittävästi.
Yhdistettynä
liikunnan
terveysvaikutukset
kuntouttavaan
työtoimintaan
moniammatillisessa yhteistyössä koimme lähtökohtaisesti saavuttamamme hyviä tuloksia nuorten
hyvinvoinnin lisääntymiseen ja sitä kautta heidän etenemismahdollisuuksiensa parantamiseen
kohti opiskelua ja työelämää.
Ennakkoluulot ja epäilykset moniammatillisesta toimintamallista olivat alkuvaiheessa
suuret. Toimijat olivat kuitenkin erittäin motivoituneita ja toimintamalliin uskovia.
Nuoresta Mittaa -hankkeessa kehitettiin Hyvinvoinnilla työelämään -kuntouttavan työtoiminnan
malli monialaisessa yhteistyössä Oulun kaupungin liikuntapalveluiden 4, Oulun työvoiman
palvelukeskuksen 5, Oulun kaupungin aikuissosiaalityön 6, Byströmin nuorten palveluiden 7 sekä
Oulun kaupungin mielenterveyspalveluiden kanssa. Lisäksi toiminnan kehittämisessä olivat
mukana kolmannen sektorin palveluista Pohjois-Pohjanmaan Martat ry sekä Oulun Kriisikeskus.
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan keskiössä olivat liikunta ja ravinto.
Hyvinvoinnilla
työelämään
-kuntouttavan
työtoiminnan
pääkohderyhmänä
olivat
yhteiskuntatakuun piirissä olevat 18–25-vuotiaat nuoret, jotka olivat toimeentulotuen asiakkaina
ja joiden tilanteen aktivointisuunnitelman osalta katsottiin edellyttävän kuntoutustoimenpiteitä
ennen opiskeluun ja työelämään liittyviä suunnitelmia ja toimenpiteitä. Toimintaa kohdennettiin
myös muille yhteiskuntatakuun piirissä oleville nuorille.
Hyvinvoinnilla työelämää -toiminnasta laadittiin esite (liite 1) yhteistyössä Nuorten työpajojen
viestintäpajan kanssa ja toimintaa markkinoitiin Oulun työvoiman palvelukeskuksessa, Oulun
kaupungin aikuissosiaalityössä, Byströmin nuorten palveluissa sekä Facebookissa 8.

4

http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/etusivu
http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/tyovoiman-palvelukeskus
6
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/aikuissosiaalityo
7
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut
8
https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki
5
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Hyvinvoinnilla työelämään -kuntouttavan työtoiminnan jakso oli 3 kuukautta kerrallaan ja
ryhmään otettiin 10–15 nuorta. Osa nuorista jatkoi toiminnassa mukana useamman jakson
omasta toimintakyvystään riippuen.
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminta sisälsi liikuntaa monessa eri muodossaan sekä ruoanlaittoa
yhteistyössä Marttojen kanssa. Lisäksi nuoret kävivät tutustumassa nuorten työpajakeskukseen ja
heille pidettiin luentoja oppisopimukseen, opiskeluun ja ammatteihin liittyen. Toimintaan
sisällytettiin kriisikeskuksen tarjoama LOT – Löydä oma tarinasi, mikä oli 10 kokoontumiskertaa
sisältävä voimavaroja ja itsetuntoa vahvistava ryhmätoiminto. Lisäksi Hyvinvoinnilla työelämään toiminta sisälsi vanhusten avustamista Hiirosen hoivakodin kuntoutus- ja vuorohoito-osastolla.
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnasta on laadittu esittelyvideo, jonka toteutuksesta vastasivat
nuorten työpajojen viestintäpajan nuoret yhteistyössä Hyvinvoinnilla työelämään -toimintaan
osallistuvien nuoren kanssa. Hyvinvoinnilla työelämään -toimintaa on myös dokumentoitu
toimintaan osallistuneen nuoren henkilökohtaisella haastattelulla, mikä on videoitu Nuoresta
Mittaa -hankkeen päättöseminaarissa 27.3.2015. Haastattelun videoinnista vastasi Nuorten
työpajojen media- ja viestintäpajan nuoret.

3.2.1. Tutkimustietoa Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnasta
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnasta on tehty ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jonka
tavoitteena oli saada esille nuorten kokemuksia ryhmämuotoisesta kuntouttavasta työtoiminnasta
sekä tietoa siitä, millaisia muutoksia nuorten arjessa on tapahtunut ryhmätoiminnan aikana.
Tutkimus on luettavissa Oulun kaupungin liikuntapalveluiden internet-sivuilta osoitteesta
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/hankkeet.

”Ainaki silleen se on vaikuttanu. Rytmin on kääntäny ja paljo virkeämpi olo. Jaksaa paljo paremmin
ku liikkuu joka päivä. Piristyyhän sitä ku on jotain tekemistä.”
”Mää niinko jaksan paremmin. Ja tykkään niinko joka päivä lähteä uusiin haasteisiin. Ei oo niinko
semmosta väliinputoaja fiilistä. Että ei oo oikein missää, eikä oikeen tee niinko mittää. Se on, on se
niinko muuttunu. Mää oon niinko semmonen aktiivinen nuori, että on se niinko silleen muuttanu
mun asioita.”
”On nyt paljo pirteempi aina, liikunta tekkee varmaan.”
”On

vaikuttanut

vapaa-aikaan,

alkoi

käymään

jossakin

ja

näki

ihmisiä.”

Tutkimustulokset osoittivat, että pitkään työttömänä olleet nuoret kokivat toiminnan tuoneen
muutosta heidän arkeensa. Toiminnalla on ollut nuorten elämään aktivoiva ja sisältöä tuova
merkitys. Säännöllinen ohjattu toiminta tuki päivärytmiä, kohensi mielialaa ja itsetuntoa sekä lisäsi
sosiaalisia suhteita. Toimintaan sisältyvä ryhmässä tekeminen ja liikkuminen koettiin myönteisenä
asiana.
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”Nii ny voi olla niiku ylypiä itestä.”
”Huomaa ettei meekkää nii huonosti. Kyllä sitä pärjää ku mennee vaan ja yrittää tai silleen että ei
ookkaa nii huonosti asiat ku luulis.”
”Heti näkkee ne kaverit ja on mukava olla siellä. Päässy mukkaan mielekkääseen toimintaan ja
hyvvään porukkaan”
”Jos ei oo mittään tuommosta sosiaalista verkostoa niin se on aika raskasta aina yksin yrittää. Se
niinku, olla skarppina. Kyllähän tuo varmaan tukee niinku siinä jollain tavalla.”
Kielteisiä kokemuksia tuli esille vain vähän. Nämä kokemukset liittyivät ulkopuolisuuden
tunteeseen ja osittain toiminnan sisältöön. Kielteisenä koettiin myös se, että kaikki ryhmään
osallistujat eivät sitoutuneet sovittuihin aikatauluihin.
”Välillä koen itteni ulkopuoliseksi.”
”Aina välillä porukka lintsaa, kyllä se vähä niinko harmittaa…mitäköhän ne on tekemässä ku ei oo
viittiny tulla paikalle.”
”Se on ehkä se ainut negatiivinen asia, että ei oo tutustunu sillee.”
Hyvinvoinnilla työelämään -toimintaan osallistumisella oli myös monelle nuorelle taloudellista
merkitystä. Osa toimintaan osallistuvista nuorista oli ennen toimintaan osallistumista tulottomina
toimeentulotukiasiakkaina. Toiminnan ajalta nuoret saivat tulokseen Kelan työmarkkinatuen ja
ylläpitokorvauksen ja lisäksi kuukausittain matkakulukorvausta paikallisliikenteen kuukausikortin
summan verran.
”No saa sen työmarkkinatuki ja yheksän euroa päivältä. Niin on se paljon enemmän kuin silloin sai
toimeentulotukea.”
”Se oli sitte vaan plussaa, että sai enempi rahhaa”
”Ei oo soskussa tarvinnut käyvä ja hakia tukia mikä on aivan mahtavaa. Pittää viiä lippusia ja
lappusia, jos on tullu tilille rahhaa pittää selittää neki kaikki”
”On niinku taloustilanne totta kai parantunu ku saaha enemmän rahhaa. Jus se, että me ei ikinä
olla niinku persauki.”

JERRYN TARINA
Ensimmäisessä Hyvinvoinnilla työelämään -ryhmässä aloitti 22-vuotias nuori aikuinen, jolla oli
jalkapallotaustaa 15-vuotiaaksi saakka. Hänen koulunkäyntinsä oli jäänyt peruskouluun ja elämä
oli muutenkin mennyt huonoon suuntaan. Jerryn elämään olivat tulleet mukaan huumeet hänen
ollessaan 15-vuotias.
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Jerry oli saanut tiedon Hyvinvoinnilla työelämään -ryhmätoiminnasta sosiaaliohjaajaltaan, johon
oli aikanaan tutustunut Aikalisäpalvelun kautta varusmiespalveluksen keskeytyessä. Jerry oli
aloittanut korvaushoidossa juuri ennen kuntouttavan työtoiminnan alkamista. Jerry osallistui
kuntouttavaan työtoimintaan kolmen jakson ajan. Toiminnan aikana liikunnasta tuli uudelleen
merkittävä osa hänen arkeaan ja elämäänsä. Tupakointi oli jäänyt pois toiminnan alkuvaiheessa ja
ravitsemukseen tuli kiinnitettyä enemmän huomiota. Liikunnasta oli tullut niin iso osa elämää että
hän aloitti sarjatasolla harrasteryhmissä futsalin ja salibandyn.
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan aikana Jerryllä tuli ensimmäistä kertaa ajatuksia
tulevaisuuden suunnitelmista ammatinvalinnan suhteen. Hän koki vahvuutensa löytyvän
liikunnasta. Syksyllä 2014 Jerry aloitti liikuntapalveluissa ensin kuntouttavassa työtoiminnassa,
sitten työkokeilussa ja tavoitteena aloittaa liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutus syksyllä 2015.

3.2.2. Hyvinvoinnilla työelämään – toiminnan arviointia ja kehittämisehdotuksia
Koska toiminta toteutettiin Oulun kaupungin omin työntekijäresurssein osana
työntekijöiden perustyötä, oli toimintamalli helppo juurruttaa pysyväksi Oulun kaupungin
työllisyyspalveluksi. Toiminnan työntekijöinä olivat liikuntapalveluista 2 ohjaajaa, Byströmin
nuorten palveluista 1 ohjaaja, työvoiman palvelukeskuksesta 1 ohjaaja, aikuissosiaalityöstä 1
ohjaaja, mielenterveyspalveluista 1 ohjaaja sekä toiminnan raportoinnista ja nuorille teetetyistä
kyselyistä
vastasi
1
työntekijä.
Toiminnan
päävastuu
oli
hyvinvointipalveluissa
(aikuissosiaalityö/TYP), koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua. Asiakkaille laadittiin
aktivointisuunnitelmat sekä tarvittavat kuntouttavan työtoiminnan päätökset sekä nimettiin omat
ohjaajat.
Vuoden 2014 aikana Hyvinvoinnilla työelämään -toimintamallia laajennettiin myös muille kuin
nuorille pitkäaikaistyöttömille ja vuoden 2015 alusta aloitti Lapanen -hanke; Lapsiperheiden
liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen myötä perhepalveluihin.
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan pilottiryhmässä kiinnitettiin erityistä huomiota osallistujien
ryhmäytymiseen. Ryhmäytyminen ostettiin Virpiniemen liikuntaopistolta. Jatkoryhmien osalta
ryhmäytyminen prosessina jäi toiminnasta pois. Ryhmäyttämisen poisjäänniltä oli havaittavissa
selkeää vaikutusta nuoren sitoutumiseen ryhmään ja ryhmän toimintoihin.
Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa ryhmäyttämiseen tulee kiinnittää huomiota.
Ryhmäyttämisen on todettu vahvistavan nuoren kiinnittymistä ryhmän toimintaan. Onnistunut
ryhmäytyminen sitouttaa nuorta ryhmän toimintaan ja luo mahdollisuuksia tuntea tarpeellisuutta,
olla tärkeänä ja mahdollistavana osana ryhmän toimintaa. Onnistunut ryhmäytyminen vahvistaa
nuorta toimimaan ja toteuttamaan itseään ryhmässä. Hyvin toimivassa ryhmässä nuori voi kokea
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.
Liikunnan merkitys nuorille korostui positiivisina palautteina ohjaajille. Osa nuorista innostui
salibandyn pelaamisesta niin paljon, että päätettiin perustaa oma maksuton salivuoro
salibandystä kiinnostuneille nuorille. Osa nuorista lähti mukaan myös salibandy- ja futsalharrasteporukoihin, joissa ovat kilpailleet muun muassa SM-tasolla Mielenterveyden keskusliiton
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järjestämässä mestaruusturnauksessa. Osa nuorista on mukana salibandy-ryhmässä, osa
jalkapalloryhmässä ja osa futsal-ryhmässä. Jotkut nuorista käy kaikissa kolmessa ryhmässä.
Nuoria on myös lähtenyt harrastamaan urheiluseura FC Oulun Palloon (FC OPA). Jatkossa olisi
hyvä kehittää seura- ja yhdistysyhteistyötä nuorten omaehtoisen harrastamisen tueksi.
Marttojen osuudesta saatujen palautteiden perusteella nuoret halusivat oppia laittamaan
ravitsevaa ja edullista kotiruokaa. Nuoret halusivat tietoa kodinhoidosta, pyykkihuollosta sekä
myös muista kotia koskevista asioista.
Kehittämiskohteita Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan ajalta nousi esille monenlaisia.
Merkittävin kehittämisen kohde on nuoren omaohjaajan osallisuus nuoren asioissa ja
jatkosuunnitelmien teossa. Nuorten antamissa palautteissa nousi esille, etteivät he olleet täysin
selvillä omista jatkosuunnitelmistaan ja kokivat tarvitsevansa apua ja tukea asioidensa eteenpäin
viemiseksi. Saatuun palautteeseen on reagoitu ja jatkoon on sovittu, että omaohjaajat
pyrkivät tapaamaan asiakastaan kerran kuukaudessa.
Pilottiryhmän loppuvaiheessa myös hanketyöntekijät huolehtivat nuorten jatkopoluista. Osa
nuorista jatkoi kuntouttavassa työtoiminnassa, osa työkokeilussa, osa nuorten työpajoilla ja osa
hakeutui opiskelemaan. Lisäksi muutama nuori ohjattiin päihdepalveluihin.
Nuorten antamissa palautteissa toiminnan kehittämiseksi nousi myös kulttuurin
esimerkiksi musiikin ja taiteen sisällyttäminen kuntouttavaan työtoimintaan samalla tavalla
kuin liikunta ja ravinto ovat olleet Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan keskiössä. Nuoret
kokivat ryhmätoiminnot merkittävinä, mutta toivat esille myös joidenkin toimintojen
räätälöintimahdollisuuden
ryhmään
osallistujan
henkilökohtaiset
tavoitteet
ja
kiinnostuksen kohteet huomioiden esim. päiväkoti vs. vanhainkoti.
Johtopäätöksenä nuorten antamista palautteista sekä työntekijöiden kokemuksista
voidaan todeta, että vastaavanlaista toimintaa olisi hyvä tarjota kaikille pitkään
työttömänä olleille henkilöille heidän iästään riippumatta. Toimintaan tulisi sisällyttää
liikunnan ohella myös kulttuurin osa-alueita ja käytännössä tehtävää työtä asiakkaan
omien kiinnostusten sekä ammatillisten osaamisten mukaisesti.

3.2.3. Työttömille maksuttomat liikuntapalvelut
Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan kokemusten ja nuorilta saatujen palautteiden perusteella
laajennettiin liikuntamahdollisuuksien tarjoamista myös työttömille sekä muissa
kuntouttavan työtoiminnan toiminnoissa oleville.
Kaupunki järjesti ensimmäisen kerran syksyllä 2013 työttömille suunnatun kolmen kuukauden
maksuttoman liikuntapalvelun. Työttömällä oli mahdollisuus käyttää kolme kertaa viikossa
kaupungin liikuntapaikkoja (kuntosaleja ja uimahalleja). Toiminnan suosio yllätti ja käyntikertoja
vuoden 2013 aikana oli 15 000.
Työttömien maksuton liikuntakampanja otettiin vuosittaiseen käyttöön kuntalaisten hyvinvoinnin
tukemiseksi sekä terveyden edistämiseksi. Lisäksi vuonna 2014 otettiin käyttöön maksuton
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liikuntapassi kaikille kuntouttavassa työtoiminnassa oleville (lähes 1000 asiakasta vuonna 2014).
Liikuntapassissa ei ole aikarajoitusta vaan se on voimassa uimahallien ja kuntosalien
aukioloaikoina (2014 käyntikertoja 1458). Työttömien liikuntakäynnit rahoittaa kaupungin
työllisyyspalvelut.
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4. Hankkeen kokonaisarviointi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Nuoresta Mittaa -hanketta 110 000 eurolla.
Hankerahoituksella on palkattu noin yksi henkilötyövuosi kolmen vuoden ajan.
Nuoresta Mittaa -hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä aktivoida
nuoria omaehtoiseen terveyden edistämiseen ja elämänhallintaan. Hankkeen tavoitteena oli liittää
liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä nuorten liikuntapalvelut osaksi Byströmin nuorten palveluita
hyödyntämällä jo aiemmissa hankkeissa hyviksi havaittuja työkäytäntöjä.
Nuoresta mittaa hankkeen pääkohderyhmänä olivat syrjäytymisuhan alla olevat 17–24-vuotiaat
nuoret. Hankkeen toimintoja kohdennettiin opintojen keskeyttämisuhan alla oleville,
koulupudokkaille, pajanuorille sekä toisen asteen opintojen negatiivisille keskeyttäjille.
Nuoresta Mittaa -hanke on onnistunut tavoitteissaan erinomaisesti. Hanke yksistään ei ole
saavuttanut raportoituja tuloksia, vaan hanke on onnistuneesti verkostoitunut ja luonut
monialaisessa
yhteistyössä
uudenlaisia
toimintamalleja
nuorten
syrjäytymisen
ennaltaehkäisemiseksi sekä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Onnistunutta
verkostoitumista on edesauttanut hanketyöntekijän laaja-alainen kuntapalvelukentän tuntemus
sekä aikaisemmat kokemukset monialaisten hankkeiden yhteistyöstä.
Oulun kaupungin oma panostus Nuoresta Mittaa -hankkeeseen sekä hankkeen toimenpiteisiin on
ollut mittava. Liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutukseen valittujen 21 nuoren palkkamenoista
Oulun kaupungin nettokustannukset olivat 578 703,77 euroa. Lisäksi kaupunki tarjosi
liikuntatilat, kokoustilat ja projektityöntekijöiden työtilat maksutta käyttöön.
Hyvinvoinnilla työelämään -kuntouttavassa työtoiminnassa kaupungin panos ohjaajien
työntekijäresurssina oli merkittävä. Virpiniemen liikuntaopistolta sekä Martoilta hankittiin
ostopalveluna heidän osaamistaan toiminnan sisältöjen täydentämiseksi toiminnan ja hankkeen
tavoitteet huomioiden. Tämä toimintatapa varmisti sen, että kuntouttavan työtoiminnan
malli on jo juurrutettu kaupungin normaaliksi työllisyyspalveluksi ja laajennettu koskemaan
myös iäkkäämpiä pitkäaikaistyöttömiä.
Nuoresta mittaa -hankkeen myötä Ouluun on koottu toimijaverkosto eri organisaatioiden ja
järjestöjen edustajista, jotka työskentelevät ja järjestävät liikuntapalveluita eri elämäntilanteissa
oleville nuorille. Toimijaverkostoon kuuluu edustaja MLL:n Vanhempien Akatemiasta, OSAO:lta,
Byströmin nuorten palveluista, MOPO-hankkeesta, PAKU-hankkeesta, Tyttöjen talolta, Poikien
talolta, I Love Sport -hankkeesta, Liikkuva koulu -hankkeesta ja Oulun kaupungin
liikuntapalveluista.
THL:n palkittuna hankeyhteistyönä Nuoresta Mittaa -hanke ja MOPO- hanke jatkavat tiivistä
yhteistyötä mm. kohdentamalla yhteistyössä koulutusta nuorten parissa työskenteleville eri alojen
ammattilaisille.
Hyvinvoinnilla työelämään -toimintamalli sisältöineen vastasi jo ennakkoon 1.4.2015
uudistuneeseen sosiaalihuoltolain muutoksiin. Uuteen sosiaalihuoltolakiin on sisällytetty myös
sosiaalipalveluita koskeva nuorten yhteiskuntatakuu sekä sosiaalinen kuntoutus osana tarjottavia
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palveluita. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on vastannut molempiin uuden lain
mukaisiin velvoitteisiin.
Hyvinvoinnilla työelämään toiminnan yhtenä konkreettisena haasteena oli se, ettei nuoria
ohjautunut tarpeeksi sosiaali- ja työllisyyspalveluista. Sosiaalipalveluiden osalta työn sisältöjä
määrittää hyvin pitkälle mm. toimeentulotukilakiin sisältyvä palvelutakuu. Nuoret asiakkaat
saattavat asioida kirjallisessa toimeentulotukimenettelyssä useampia kuukausia, jopa vuosia
ennen kuin heidät kutsutaan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle palveluntarpeen
arviointiin, mitä kautta nuoria voidaan muun muassa ohjata erilaisiin työllistämistä edistäviin
tukitoimiin. Tähän haasteeseen Oulun kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto
hyväksyi 5 sosiaaliohjaajan lisäresurssin nuorten sosiaalityöhön vuodelle 2015.
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5. Tulevaisuuden visiot ja kehittämistoimenpiteet
Tulevaisuuden visiona nähdään erittäin tärkeänä, että Virpiniemen liikuntaopisto saa
liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutuksen järjestämisluvan. Tämä mahdollistaa jatkoyhteistyön
oppisopimuskoulutuksiin ja koulutuksien kohdentamisen kaupungin tarpeita vastaavaksi.
Joulukuussa 2014 aloitti järjestyksessään viides liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutusjakso.
Tähän koulutusjaksoon on kytketty vammaispalvelujen kehittämistarpeista noussut vammaisten
liikunta-avustaminen muun avustustyön ohella. Lintulammen asukasyhdistys on saanut
työvoimapoliittisen Eväitä elämään hankerahoituksen (2014 – 2017). Eväitä elämään -hankkeessa
toteutetaan koulutustoimintaa vammaispalvelualalle. Tämän oppisopimuskoulutuksen myötä
vammaisten oikeus arkiliikuntaan mahdollistuu. Oppisopimuskoulutettavat ovat alle 25-vuotiaita
nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvia nuoria. Oppisopimuskoulutus omalta osaltaan vastaa
myös Oulun kaupungin paikallisiin haasteisiin korkean nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.
Nuoresta Mittaa -hankkeen Hyvinvoinnilla työelämään -toiminnan aikana nousi esille nuorten
asiakkaiden terveydentilaan liittyvät asiat. Oulussa on järjestetty työttömien terveystarkastuksia jo
useampia vuosia, mutta tämä ei ole systemaattista. Tulevaisuuden kehittämistarpeena nähdään
terveystarkastuksen kytkeminen systemaattisesti nuorten työttömien asiakkaiden prosesseihin.
Tämä kehittämistyö jatkuu ODL:n koordinoimassa HEP! -hankkeessa (2014–2016), missä Oulun
kaupunki on osatoteuttajana. Nuoresta mittaa -hanke on tehnyt yhteistyötä HEP! -hankkeen
kanssa tuottamalla tietoa niistä kehittämiskohteista, joita syrjäytymisuhkaisten nuorten liikuntaan
ohjaamisessa on tullut esille. Laajalla yhteistyöllä pyritään kohderyhmän palveluiden entistä
tehostetumpaan ja vaikuttavampaan kehittämiseen.
HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! -hankkeen kohderyhmänä ovat 20–30-vuotiaat
syrjäytymisuhkaiset nuoret. Hankkeen tavoitteena on selvittää kohderyhmänuorten
terveysliikunnan edistämisen ja terveyttä edistävien palveluiden ohjaustarve. Tavoitteena on myös
lisätä nuorten hyvinvointiaktiivisuutta ja edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia
liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Tarkoitus on myös luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja
ja
tuottaa
kohderyhmänuoriin
painottuva
erityisliikunnanjuonne
liikunnanohjauksen
perustutkintoon.
Jatkokehittämishaasteeksi nousi myös Hyvinvoinnilla työelämään -toimintamallin laajentaminen
myös työttömien pienten lasten vanhemmille ja pitkään kotihoidontuella olleille
ammattikoulutusta vailla oleville vanhemmille. Tähän haasteeseen osaltaan vastaa Lapanen –
hanke; Lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen, jolle on
aluehallintoviraston projektirahoitus 2015 lähtien. Projektin tavoitteena on sosiaalisen
syrjäytymisen ehkäisy liikunnan avulla lapsiperheissä, liikunnan puheeksi ottamisen mallin
kehittäminen ja käyttöönotto lastenneuvoloissa sekä uuden innovatiivisen toimintamallin
luominen liikuntapalvelumuotoilua kehittämällä. Päämääränä on estää liikunnan eriarvoistuminen
lasten ja lapsiperheiden keskuudessa.
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Lähteet
Arviointi valtion liikuntatoimen määrärahojen kasvun tuloksista hallituskaudella 2007‒2011.
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja (2013:8)
Hyrrä -hankkeen loppuraportti 2011
Mikä maksaa? Valtion liikuntaneuvoston julkaisu 2014:2
Mopo Tuning -hankkeen hankekortti.
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään
liikuntaan 2020. Opetus- ja kulttuuripolitiikan kehittämisohjelma 2012 - 2015. STM julkaisuja
2013:10.
Oulun hyvinvointikatsaus 2011
Oulun kaupungin hyvinvointikertomus 2013–2016
Oulun kaupungin työllisyysohjelma 2013–2016
Oulun kaupunkistrategia 2020
Oulun palvelumalli 2020
Valtion liikuntaneuvoston talousarvio 2012, 2013, 2014
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Liite 1. Hyvinvoinnilla työelämään kuntouttavan työtoiminnan esite

Hyvinvoinnilla työelämään -kuntouttavan työtoiminnan ryhmä nuorille
Toiminta on suunnattu 18–25 (-29)-v uotiaille oululaisille nuorille, joilla ei ole
tutkin toa ja jotka tarvitsevat kuntou tusta ennen työ- ja opis keluelämään s iirtymistä.
Kuntouttava työtoiminta kestää kolme kuukautta. Toimintaa on 3-4 päivänä viikossa,
4-6 tuntia päivässä. Kuntouttava työtoiminta on aikavälillä 1.9–28.11.2014
Kuntouttava
työtoiminta
perustuu
henkilökohtaiseen
suunnitelmaan,
jonka
toteuttamista nuori arvioi toiminnan aikana oman ohjaajansa kanssa. T ulona
toimintaan osallistumisen ajalla on Kelan työmarkkinatuki sekä ylläpitokorvaus
osallistu mispäiviltä.
Toiminnan alus tava runko ajalla 1.9–28.11.2014:
Ma liikuntaa eri mu odossaan
Ti 2.-30.9.14 Löy dä oma tarinasi -ryhmä
To 6.10 alkaen liiku nta/vanhukset Hiirosen hoivakoti kuntoutusosasto
Pe kuntosali/sähly + Martat / muu yhteistyökumppani
Oulun työvoiman palvelukeskus
Torikatu 34–40 A, 1. krs. 90100 Oulu
P. vaihde 0295056500
Pasi Anttila p. 044 703 4845

Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5A, 90100 Oulu
P. 0505992293
Janne Helttunen p. 044 703 4878

Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
Kajaaninkatu 36, 90100 Oulu
P. 010 8385 620

Oulun kaupungin aikuissosiaalityö
Mäkelininkatu 33 A, 2 krs. P. 050 575 045
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Liite 2. Työttömien maksuttoman liikuntakampanjan esite
Työttömien maksuttoman liikuntakampanjan esite / kortti
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Liite 3. Kuntouttavan työtoiminnan (KUTY) -liikuntapassi

