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1 JOHDANTO
Oulun kaupungin työpajapalvelujen vaikuttavuutta kuvaavan tulosraportin tavoitteena on
antaa selkeä ja monipuolinen kuva palvelujen kohteena olevista nuorista, palvelut tuottavasta organisaatiosta sekä toiminnalla aikaan saaduista tuloksista ja vaikutuksista.
Työpajatoiminnan vaikuttavuutta mittaava ja kuvaava järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014 ja toistetaan sen jälkeen joka toinen vuosi. Vuoden 2014 vaikuttavuusraportti jäi
mallin kehittämistyöstä johtuen osittain puutteelliseksi, mutta toimi pilottina ja hyvänä
testiversiona myöhempiä vuosia varten. Tämä vuoden 2016 tulosraportti kattaa koko kalenterivuoden ajalta kootut tiedot ja antaa siten kuvan koko vuoden toiminnasta ja tuloksista.
Vaikuttavuustietoja tarvitaan ja käytetään:







Pajatoiminnan, valmennusmenetelmien ja vaikuttavuuden kehittämiseen
Toiminnan ja talouden suunnittelun sekä päätöksenteon pohjana
Muutostarpeisiin vastaamiseen
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen
Asiakkaiden tavoitteiden ja palvelujen kohtaamisen parantamiseen
Monialaisen verkostoyhteistyön kehittämiseen

Vaikuttavuusraportin avulla saadaan raportointivuoden lisäksi myös pitkän aikavälin trenditietoa nuorten kohderyhmän ja palvelutarpeiden muutoksista. Vaikuttavuusjärjestelmä
on tärkeä pitkäjänteisen kehittämistyön väline.
Byströmin nuorten palvelut toteuttavat vastaavanlaista vaikuttavuuden arviointimallia.
Näin nuorisopalveluiden sosiaalisen vahvistamisen yksiköiden vaikuttavuudesta on saatavissa kokonaisvaltainen ja yhtenäinen kuvaus.

Taloudellisia näkökulmia
Kun starttivalmennuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön 2 000 työntekijän
palkkausta ja arviolta 150 miljoonan euron kokonaiskustannusta verrataan ansionmenetyksiin, työpajatoimintaan laitettujen kustannusten kattamiseen riittää, kun onnistutaan noin sadan nuoren osalta lähes 15 000 valmennettavasta nuoresta. Onnistuminen tarkoittaa kouluttautumista ja pääsyä keskimääräiselle 32 vuoden kestoiselle työuralle koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen sijaan. Jos siis starttivalmennus ja työpajatoiminta onnistuvat nuorten tukemisessa niin, että edes osa toimintaan
osallistuneista nuorista kouluttautuu, suorittaa tutkinnon ja työllistyy, valmennukseen käytetyt yhteiskunnalliset panokset ovat vain murto-osa niillä saatavista hyödyistä, jotka muodostuvat ansiotuloista, niistä maksetuista veroista ja eläkemaksuista sekä vältetyistä sosiaalisista tulonsiirroista.
Lähde: Jukka Ohtonen, Starttivalmennus ja työpajatoiminta, Taloudellisia näkökulmia
(TPY 2016)
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2 TIIVISTELMÄ
Raportointivuoden 2016 aikana vaikuttavuustarkastelun kohteena olevaan työpajavalmennukseen osallistui 300 oululaista nuorta, joista miehiä 169 ja naisia 131. Valmennuspäiviä
kertyi yhteensä 14 900. Työpajatoiminta toteutettiin Intiön kasarmialueella sijaitsevassa
Nuorten pajakeskuksessa sekä Haukiputaan ja Kiimingin kaupunginosissa. Vakinaista ja vakinaisluonteista henkilöstöä työpajatoiminnassa oli 24 ja määräaikaisia viisi.
Vaikuttavuuden mittaaminen perustui kuuden pääkategorian mukaiseen ryhmittelyyn ja toteutettiin kolmena erillisenä Zef-kyselynä, jotka kohdistuivat pajajakson päättäneisiin nuoriin, työpajatoiminnan keskeisiin sidosryhmiin sekä henkilöstöön. Nuorten palautekysely oli
avoinna koko vuoden ja nuoret vastasivat siihen pajajaksonsa päättymishetkellä. Sidosryhmä- ja henkilöstökyselyt tehtiin kertakyselyinä loka-marraskuussa.
Indikaattoreiden arviointiasteikko on 0 – 10. Nolla kuvaa tilannetta ”ei lainkaan” ja kymppi
on olosuhteisiin ja tilanteeseen nähden korkein mahdollinen. Yhteenvedoissa tulokset ilmoitetaan pääsääntöisesti annettujen vastausten keskiarvolukuina. Esimerkiksi keskiarvoluku viisi (5) kuvaa jo sitä, että kysytyssä asiassa on tapahtunut edistymistä.
Ensimmäisessä pääkategoriassa arvioitiin nuorten elämänhallintaa ja voimaantumista pajanuorille kohdistetuilla kysymyksillä.
Vastaustensa perusteella nuoret olivat saaneet pajalta henkilökohtaista tukea (7,7) ja
heidän elämäntilanteensa oli selkiytynyt pajajakson aikana (6,9). Heidän arjenhallintansa
oli vahvistunut, mistä osoituksena oli vuorokausirytmin säännöllistyminen (7,0) ja vastuun ottaminen omista asioista (6,8).
Myös työ- ja toimintakyky oli kehittynyt. He olivat oppineet työelämän sääntöjä (6,8) ja
arvioivat työelämässä suoriutumisensa vahvistuneen tasolle 6,7. Sosiaalisten taitojen
kehittymistä kuvaa se, että 62 % vastanneista oli saanut uusia ystäviä tai kavereita ja uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaaminenkin oli helpottunut (5,9).
Toisessa pääkategoriassa arvioitiin nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukemista
nuorille kohdistetuilla kysymyksillä, jotka perustuivat heidän koulutustaustansa mukaisiin
alakategorioihin.
Peruskoulu kesken -kategoriaan kuuluvia vastaajia oli vain yksi, joten tuloksia ei julkaista.
Peruskoulu käyty, ei ammattia -kategoriassa ammatinvalinnan selkiytymisen, opiskeluvalmiuksien kehittymisen ja opiskelusuunnitelman syntymisen arvot sijoittuivat 6,3 ja
6,5 välille. Jatkosuunnitelmansa toteuttamiseen he olivat vielä sitoutuneempia (7,7).
Toisen asteen koulutus kesken -kategoriassa vaikuttavuus jäi koulutustaustakategorioiden alhaisimmaksi. Ammatinvalinnan selkiytymisen, opiskeluvalmiuksien kehittymisen ja
opiskelusuunnitelman arvot sijoittuivat 5,0 ja 5,4 välille. Jatkosuunnitelman toteuttaminen ylsi arvoon 6,4.
Lukio suoritettu -kategorian nuorilla vaikuttavuus oli korkealla tasolla. Ammatinvalinnan
selkiytyminen, opiskeluvalmiuksien kehittyminen ja opiskelusuunnitelma ylsivät arvojen
6,4 ja 7,0 välille. Jatkosuunnitelmien toteuttamiseen sitouduttiin arvon 8,0 edestä.
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Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu -kategorian kohdalla vaikuttavuus oli likimain
samaa tasoa kuin lukion suorittaneilla. Ammattitaidon kehittyminen ylsi arvoon 6,2 ja
työllistymismahdollisuuksien paraneminen arvoon 6,8. Työllistymissuunnitelman syntymisen arvoksi tuli 7,2 ja jatkosuunnitelman toteuttamisen 7,8. Ammattitutkinnon suorittaneista 45,9 % aikoi kouluttautua edelleen tai hankkia lisäosaamista jollakin muulla tavalla.
Kolmannessa, monialaista yhteistyötä kuvaavassa pääkategoriassa kysymykset kohdistuivat
pääosin sidosryhmille, yksi kysymys osoitettiin henkilöstölle.
Sidosryhmät arvioivat työpajahenkilöstön ammattitaitoiseksi (8,6), myös luottamus työpajahenkilöstöön yhteistyökumppanina ja yhteistyön sujuvuus saivat vastaavaa tasoa
olevat arvosanat. Työpajahenkilöstö antoi puolestaan yhteistyöverkoston toimivuudelle
arvosanan 6,8.
Sidosryhmät tunsivat työpajapalvelut hyvin (8,2) sekä tiesivät, milloin työpaja on nuorelle sopiva palvelu (8,3), mutta näkivät asiakkaiden työpajalle pääsyssä jossain määrin
haasteita (7,0). Sidosryhmät pitivät työpajapalveluja nuorille hyödyllisinä, mutta työpajalta saatujen dokumenttien hyödyntämisessä on edelleen kehittämistä.
Neljännessä pääkategoriassa arvioitiin työpajatoiminnan paikallista ja alueellista vaikuttavuutta.
Työpajapalvelujen vaikutusta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen mitattiin tilastotietojen avulla, vertaamalla työpajapaikkojen määrää alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrään. Vertailuluvut osoittivat, että noin joka kymmenennellä oululaisella
työnhakijanuorella oli teoreettinen mahdollisuus päästä työpajalle. Siitä, kuinka moni
ilman koulutus- ja työpaikkaa oleva nuori ei ole työnhakijana, ei ole saatavissa tietoa.
Syrjäytymisen ehkäisemistä kuvaavana tekijänä arvioitiin myös sitä, kuinka hyvin työpajan toimialat vastaavat nuorten tarpeita. Nuoret itse arvioivat toimialojen vastaavuudeksi (7,9), sidosryhmät ja henkilöstö antoivat hieman alhaisemmat arviot (7,2 ja 6,8).
Sidosryhmien mielestä työpajapalvelujen sisältö vastasi nuorten tarpeita ja he saivat pajalta koulutukseen ja työelämään siirtymisessä tarvitsemiaan valmiuksia. Sidosryhmien
vastauksista ilmeni myös, että työpajan vaikutus nuorisotyöttömyyteen ja työpajan rooli
työllisyydenhoidon kehittäjänä olivat selvästi kasvaneet kahden vuoden takaisesta mittauksesta, yhteistyökumppaneiden tarpeiden huomioiminen oli puolestaan hieman vähentynyt.
Nuorten osallisuutta pidetään työpajatoiminnassa tärkeänä ja se sai heiltä itseltään seuraavat arvosanat: Omaan pajajaksoon vaikuttaminen 7,5, yhdenvertaisuus työyhteisön
jäsenenä 8,2 sekä yhteiskunnan jäsenyys 6,6.
Viides pääkategoria kuvaa työpajahenkilöstöä heidän omasta näkökulmastaan.
Henkilöstö arvioi oman perustehtävän tuntemuksensa (ammattitaitonsa) arvoksi 9,1 sekä nuorten edistymisen työnsä motivoijana erittäin korkealle arvoksi 8,7. Oman työn arvostus sai arvosanan 7,9. Henkilöstöresursseja arvioitiin henkilöstön riittävyydellä (7,4)
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ja osaamisresursseilla (7,7), jotka molemmat arvioitiin kahden vuoden takaista kyselyä
korkeammiksi.
Osaamisen kehittämismahdollisuus ja henkilöstön tarpeiden huomioiminen olivat taantuneet tasolle 6,7 ja 6,2. Oma halu hyödyntää kehittymismahdollisuuksia oli entisellä tasolla (8,8).
Työyhteisön toimivuuden kohdalla omaan työhön vaikuttaminen arvioitiin korkeimmalle
(8,9), kun taas esimiehen tuki, työstä saatu palaute, työyhteisön ilmapiiri ja työhyvinvoinnin tukeminen olivat tasolla 6,3 – 6,9. Positiivisin muutos oli tapahtunut henkilöstön
näkemyksessä toiminnan järjestämisresursseista, mikä oli noussut kahden vuoden takaisesta (6,3) tasolle 7,4.
Kuudennessa pääkategoriassa kaikki vastaajaryhmät kirjasivat ylös työpajatoiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
Vahvuudet
Nuorten kirjaamista vahvuuksista yleisimmiksi nousivat nuorten henkilökohtainen tukeminen ja kannustaminen (yksilöllisyys), hyvät ja ammattitaitoiset valmentajat, monipuoliset ja vaihtelevat työt sekä yhteisöllisyys.
Sidosryhmien listaamista vahvuuksista yleisimpiä olivat yksilöllinen ohjaus, elämänhallinnan tukeminen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Useissa vastauksissa toistuivat myös
jatkopolut ja tulevaisuuden suunnittelu sekä yhteisöllisyys ja vertaisryhmät.
Henkilöstön vastauksissa eniten esiintyneitä vahvuuksia olivat henkilöstön ammattitaito,
motivaatio ja sitoutuminen sekä monialainen ja -ammatillinen yhteistyöverkosto. Useissa vastauksissa toistuivat myös nuorten yksilöllinen tukeminen sekä yksilö- ja työvalmennus.
Kehitettävää
Nuorten kirjaamissa kehittämiskohteissa hajonta oli suuri. Muita useammin toistuivat
näkemykset, joissa toivottiin monipuolisempia töitä, lisää yksilöllistä keskustelua nuorten elämäntilanteista, helpompi pääsy yksilövalmentajalle sekä tutustumisjaksoja toisille
aloille ja pajoille.
Sidosryhmien kehittämiskohteista nousivat selkeästi esille heikossa tilanteessa olevien
nuorten yksilöllinen ja kokonaisvaltainen tukeminen sekä joustaminen työpajan säännöissä haastavien nuorten kohdalla. Monipuolisempaa ammattialatarjontaa ja lisää pajapaikkoja toivottiin myös.
Henkilöstön kirjaamista kehittämiskohteista selkeä ykkönen oli nuorten palvelujen kehittäminen, johon listattiin parikymmentä eri alakohtaa ja tarkennusta. Toiseksi yleisimmäksi osoittautuivat henkilöstön koulutukseen liittyvät asiat. Myös nuorten ohjautumisessa pajalle, oppilaitos- ja verkostoyhteistyössä sekä pajojen välisessä yhteistyössä nähtiin parannettavaa.
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3 PERUSTIEDOT
Työpajatoiminnan perustietoina kuvataan työpajan toiminta-ajatus, kohderyhmät ja niiden
tavoitteet, organisaatio ja palvelut, henkilöstö sekä yhteistyöhön osallistuvat sidosryhmät.
Perustiedoissa kerrotaan myös raportointivuoden keskeiset tilasto- ja taloustiedot.

3.1 Toiminta-ajatus
Visio
Työpajatoiminnan visio on kiteytetty sanoihin TYÖPAJA, SILTA TAVOITTEISIIN
Arvot
Reiluus
• Olemme reiluja, rehellisiä ja lojaaleja kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan
• Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti
• Teemme työmme huolella ja autamme toisiamme
• Jaamme saman tiedon kaikkien kanssa, joita asia koskee
• Olemme luottamuksen arvoisia
Rohkeus
• Uskallamme toimia omana itsenämme – onnistua ja epäonnistua
• Tartumme rohkeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin
• Tuomme esille uusia ideoita ja ajatuksia
• Kehitämme itseämme ja työyhteisöämme
Vastuullisuus
• Teemme työmme parhaamme mukaan ottaen vastuun niin onnistumisista kuin virheistäkin
• Pidämme huolta sekä omasta että työyhteisön työkyvystä, ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista
• Kannamme vastuuta nuorten asiakkaittemme hyvinvoinnista ja osallisuudesta
• Käytämme työhömme annetut resurssit tehokkaasti
• Huolehdimme korkeasta työmoraalista
Toiminta-ajatus
Työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellisia työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja moniammatillisesti. Toiminnalla tuetaan nuoren hyvinvointia ja osallisuutta, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä tuetaan koulutukseen ja työelämään hakeutumista.
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Strategiset päämäärät ja strategia
Työpajatoiminnan strategiset päämäärät pohjautuvat Oulun kaupungin strategiaan, minkä mukaan nuorten työpajatoiminta:
 Edistää nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla
 Vahvistaa nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia
 Edistää kestävää kehitystä
 Osallistuu aktiivisena toimijana yhteistyöverkostoihin nuorten elinolojen parantamiseksi
 Kehittää laadukasta ja vaikuttavaa työpajatoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa
 Huolehtii henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja hyvinvoinnista hyvällä henkilöstöpolitiikalla
 Perustuu sosiaalipedagogiseen ajattelumalliin

Sosiaalipedagoginen ajattelumalli
Työpaja toteuttaa yksilön lähtökohdat huomioivaa sosiaalipedagogista ajattelumallia,
jossa työn sekä henkilökohtaisen ja ryhmäohjauksen avulla tuetaan nuoren kouluttautumista ja työllistymistä sekä elämänhallintaa. Lähtökohtana ovat kunkin nuoren henkilökohtaiset tarpeet. Työskentelyssä nuori itse on aktiivinen toimija.

Työpajapalvelun merkitys nuorelle














Elämäntilanteen selkiytyminen
Arjen taitojen vahvistuminen
Jatkosuunnitelmien hahmottuminen
Sosiaalisten taitojen kehittyminen
Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen
Opiskeluvalmiuksien kehittyminen
Koulutukseen motivoituminen ja valmentautuminen
Peruskoulun loppuun suorittaminen
Ammatinvalinnan selkiytyminen
Keskeytyneiden opintojen jatkaminen
Työelämävalmiuksien kehittyminen
Työkokemus ja ammattitaidon kehittyminen
Koulutukseen ja työelämään sijoittuminen
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3.2 Kohderyhmät ja tavoitteet
Oulun kaupungin työpajatoiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työnhakijana olevat 17 – 24 -vuotiaat oululaiset nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutukseen
ja työelämään siirtymisessä.
Nuorten lähtötilanteen mukaiset tavoitteet ja ohjaavat työpajapalvelut
Työpajatoiminnan kohderyhmä on jaoteltu nuorten lähtötilanteen, sitä vastaavien tavoitteiden sekä tavoitteiden toteutumista edistävien ohjauspalvelujen mukaiseen kuuteen
pääryhmään.
Peruskoulu kesken

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Peruskoulu kesken

Tavoite
 Peruskoulun loppuun suorittaminen
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Opiskeluvalmiuksien kehittyminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytysten turvaaminen
 Peruskoulun loppuun suorittaminen
pajajakson aikana (puuttuvat opintosuoritukset yhteistyössä työpajan ja
perusopetuksen kanssa)
 Työpajassa opitun hyväksilukeminen
 Valmentautujan ohjaaminen oppilaitokseen suorittamaan puuttuvat
opinnot (peruskoulu, kansanopisto…)

Peruskoulu käyty – ei ammattia

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Peruskoulu käyty, ei
ammattia

Tavoite
 Ammatinvalinnan selkiytyminen
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Lisäpisteitä jatkokoulutukseen
 Opiskeluvalmiuksien kehittyminen
 Opiskelupaikan hakeminen/
saaminen (II-asteen koulutus)

11

Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytysten turvaaminen
 Peruskoulun arvosanojen korottaminen tarvittaessa (yhteistyössä perusopetuksen kanssa)
 Työpajassa opitun hyväksilukeminen
 Ammatinvalinnanohjauksen järjestäminen (TE-toimisto)
 Tutustumiset työpaikkoihin ja oppilaitoksiin
 Valmentautujan ohjaaminen opiskelupaikan hakemisessa (koulumuotoinen-/oppisopimusopiskelu)
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Toisen asteen koulutus kesken

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Toisen asteen koulutus kesken (ammatillinen koulutus tai lukio)

Tavoite
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen
 Keskeytyneiden opintojen
jatkaminen
 Uuden koulutusalan selkiytyminen
 Opiskelupaikan hakeminen/
saaminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytyksien turvaaminen
 Puuttuvien opintojen suorittaminen/
täydentäminen työpajassa (yhteistyössä oppilaitosten kanssa)
 Tarvittaessa ammatinvalinnanohjauksen järjestäminen sekä valmentautujan tukeminen uuden opiskelupaikan
hakemisessa/saamisessa (ammatillinen koulutus)
 Työpajassa opitun hyväksi lukeminen

Lukio suoritettu

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Lukion oppimäärä
suoritettu/ylioppilas

Tavoite
 Jatkokoulutukseen motivoituminen ja valmentautuminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen ja opiskeluvalmiuksien kehittyminen
 Ammatinvalinnan ja koulutustavoitteiden selkiytyminen
 Jatko-opiskelusuunnitelma ja
opiskelupaikan hakeminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Jatko-opiskeluvalmiuksien selvittäminen ja opiskeluun kannustaminen
 Ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustuminen
 Ammatinvalinnanohjauksen järjestäminen (tarvittaessa)
 Tuki ja ohjaus opiskelusuunnitelman
laatimisessa ja opiskelupaikan hakemisessa
 Opiskeluedellytysten turvaaminen

Ammatillinen koulutus (tutkinto suoritettu)

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Ammatillinen koulutus
(tutkinto suoritettu)

Tavoite
 Työllistymisedellytysten tunnistaminen ja vahvistaminen
 Työelämävalmiuksien kehittyminen
 Työkokemuksen hankkiminen
ja ammattitaidon kehittyminen
 Aktiivinen työn hakeminen/
työllistyminen
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Tavoitetta edistävät palvelut
 Työ- ja opiskeluvalmiuksien arviointi
ja toimenpiteisiin ohjaaminen
 Ammatilliseen jatkokoulutukseen
ohjaaminen
 Työpaikkatutustumiset
 Tuki työpaikkojen etsimisessä ja työhön hakeutumisessa
 Työhönvalmennus
 TE-toimiston aktiivipalveluihin ohjaaminen
 Työllistymistä tukevat lyhytkoulutukset (korttikoulutukset)
 Osaamisen osoittaminen
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Alentunut työ- ja toimintakyky

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Alentunut työ- ja toimintakyky, mm;
 psyykkiset ja fyysiset
rajoitteet
 päihderiippuvuus
 neuropsykiatriset häiriöt
 oppimisvaikeudet
 kognitiiviset rajoitteet
(heikkolahjaisuus)
 sosiaaliset ongelmat

Tavoite
 Elämäntilanteen selkiytyminen
 Päivittäisen työ- ja toimintakyvyn kehittyminen (kuntoutuminen)
 Sosiaalisten taitojen kehittyminen
 Jatkosuunnitelmien hahmottuminen ja jatkotoimenpiteisiin valmentautuminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Elämäntilanteen selvittäminen
 Työ- ja toimintakyvyn havainnointi
 Asiakaskohtainen palveluohjaus:
o soveltuvaan työpajavalmennukseen ohjaaminen
o päihde-, mielenterveys- tms. palveluun ohjaaminen
o tukeminen opiskelupaikan hakemisessa
o tukeminen työkokeilu-/työpaikan
hakemisessa
o elämänhallinnalliset asiat

Kaikilla nuorilla on edellisten lisäksi tavoitteena oppia työyhteisössä toimimista, saada lisää itseluottamusta sekä kehittää elämänhallintataitoja. Koko pajajakson ajan nuorten
osallisuutta tuetaan eri tavoin; mm. palautekyselyin, huomioimalla ideat, ehdotukset ja
tarpeet sekä antamalla heidän ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.
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3.3 Työpajapalvelut ja organisaatio
Työpajapalvelut kuuluvat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin, nuorisopalveluihin ja ovat keskeinen osa sosiaalisen vahvistamisen yksikköä. Jäljempänä olevassa kaaviossa organisaatio on kuvattu 1.1.2016 tilanteen mukaisena.
Työpajaorganisaatio
Työpajapalvelut tuotetaan kaupungin keskustassa toimivassa Nuorten Pajakeskuksessa
sekä Haukiputaan ja Kiimingin taajamissa sijaitsevissa pajayksiköissä. Haukiputaan ja Kiimingin pajayksiköistä käytetään yhteisnimitystä Pohjoisen alueen pajat.

TYÖPAJAPALVELUT
Palvelupäällikkö Anneli Koistinen, 044 703 8206
Suunnittelija Sirpa Alapiessa, 044 7038252
Suunnittelija Tenho Jaakola, 0400 274322

Pajakeskus

Pohjoinen alue

Lähiesimies Anu Puhakka, 044 7038283
Yksilövalmentaja Jaakko Vetämäjärvi,
044 7038312
Yksilövalmentaja, Heidi Rutanen,
044 7038207
Pajakeskus
 Puutyöpaja
 Autopaja
 Polkupyörä-, pienkonekorjaus- ja metallipaja
 Kiinteistöhuolto-, kunnossapito- ja ympäristöpaja
 Keittiöpajat (ammatti- ja kotitalous-)
 Puhtaanapitopaja
 Kädentaitopaja
 Taide- ja mediapaja
 Viestintäpaja
 Starttipaja

Lähiesimies Tuula Väisänen, 044 4993240
Yksilövalmentaja Esa Salonen,
040 5817789

Haukiputaan pajat
 Eräpaja (ohjelma- ja luontopalvelu, erätuotteet)
 Puhtipaja (puu- ja rakennustyö)
 Tuunipaja (kädentaidot, elämänhallinta)
Kiiminki
 Sisustuspaja

Yhteensä 36 pajapaikkaa

Yhteensä 80 pajapaikkaa

Työhönvalmennus
Työelämävalmentaja
 Yrityksiin työllistäminen (työelämään valmennus; työkokeilu ja palkkatukityö)

Pajayksiköt ja yhteystiedot:
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorten-tyopajat1

14

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

Pajakeskuksen ja Pohjoisen alueen pajoissa on yhteensä 116 pajapaikkaa. Pajatoiminnan
läpivirtaustavoitteeksi vuodelle 2016 asetettiin 310 nuorta, mistä jäätiin kymmenen nuoren verran.
Pajakeskuksessa toimii myös perusopetukseen kuuluva pajakoulu (Kajaanintullin koulun
työpainotteiset luokat), jossa on 30 oppilaspaikkaa. Työpaja tekee päivittäistä yhteistyötä
pajakoulun kanssa, mutta sen toiminta ei sisälly työpajan vaikuttavuusjärjestelmään.
Palveluun ohjautuminen
Nuoret hakeutuvat työpajapalveluun pääsääntöisesti kaupungin Työpörssi verkkosivuston kautta. Tämän lisäksi palveluun ohjaudutaan TE-toimiston, Monialaisen
yhteispalvelun (TYP), kaupungin hyvinvointipalvelujen, työllisyyspalvelujen sekä Byströmin nuorten palvelujen, etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten ja muun yhteistyöverkoston kautta.
Työpajan valmennuspalvelut







Työkokeilu
Työllistäminen palkkatuella
Kuntouttava työtoiminta (sisältää starttivalmennuksen)
Oppilaitosyhteistyö (perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus)
Työhönvalmennus
Muut yksilölliset valmennuspalvelut (esimerkiksi ohjaus ennen ja jälkeen pajajakson, yhdyskuntapalvelu jne.)
 Asiantuntijapalvelut
Työpajan valmennusmenetelmät














Työvalmennus
Yksilövalmennus
Työelämävalmennus
Palveluohjaus
Ryhmävalmennus
Koulutukset ja kurssit
Opintokäynnit ja tutustumiset
Perusopetuksen arvosanojen korottaminen ja näyttö
Ammatillisten opintojen täydentäminen
Osaamistodistus
Opiskelu- ja työhyvinvointitodistus
Kansainvälinen toiminta
Arviointi ja palaute

15

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

3.4 Henkilöstö
Työpajatoimintaa ja sen kehittämistä johti palvelupäällikkö, jonka alaisuudessa työpajatoimintaa toteutti 29 henkilöä (henkilöstötilanne 1.1.2016).
Työpajahenkilöstö






Lähiesimies, 2
Suunnittelija, 2
Yksilövalmentaja, 5
Työvalmentajat ja ohjaajat, 19
Työelämävalmentaja, 1

Suurin osa henkilöstöstä oli vakinaisia (24). Määräaikaisten lukumäärä vaihteli ajankohdasta riippuen. Valmentava henkilöstö mitoitettiin siten, että yksi valmentaja/ohjaaja vastasi keskimäärin viiden valmentautujan ohjaamisesta kerrallaan.

3.5 Sidosryhmät
Työpajatoiminnan keskeisimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat:
Oulun kaupungin toimintayksiköt
 Byströmin nuorten palvelut
 Konsernipalvelut, kaupungin työllisyyspalvelut
 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen yksiköt (perusopetus, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut)
 Hyvinvointipalvelut (sosiaali- ja terveystoimen palvelut)
 Muut kaupungin yksiköt ja liikelaitokset (Tekli ym.)
Muut toimijat
 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
 Monialainen yhteispalvelu (TYP)
 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
 Oulun seudun ammattiopisto
 Ammattiopisto Luovi
 Oulun Aikuiskoulutuskeskus
 Oulun palvelualan oppilaitos
 Oulun Diakonissalaitos/Diakoniaopisto
 Oulun Ammattikorkeakoulu
 PSK-aikuisopisto
 Vuolle Setlementti
 KELA
 Oulun seudun ulosottovirasto
 Puolustusvoimat
 Oulun Ev.-Lut. seurakunta
 Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys
 Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
16
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Ehyt ry
Kynnys ry, SAMAT -toiminta
Oulun Seudun Mielenterveysseura ry, Oulun Kriisikeskus
Valtakunnalliset nuorisokeskukset
Oulun talousalueen yritykset

3.6 Tilastotietoja
Vuoden 2016 aikana työpajapalveluihin osallistui 300 valmentautujaa. Valmentautujista 169
(56,3 %) oli miehiä ja 131 (43,7 %) naisia.
Toteutuneet valmennuspäivät (läsnäolopäivinä):
Työkokeilu
Kuntouttava työtoiminta
Palkkatukityö
Työssäoppiminen (2-aste)
Ohjauspalvelu
Muut toimenpiteet
Yhteensä

8 749
3 734
1 286
788
181
162
14 900

Valmentautujien ikäjakauma

TILASTOTIETOJA 2016
Valmentautujien ikäjakauma, prosenttia kaikista valmentautujista (n = 300)
Alle 17

0,3

17 - 20

37,3

21 - 24

53,3

25 - 28

8,7

29 ja vanh.

0,3
0,0

10,0

20,0

Nuorin valmentautuja oli 16 ja vanhin 30 vuotta.
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Koulutustausta

TILASTOTIETOJA 2016
Koulutustausta, prosenttia kaikista valmentautujista (n = 300)
Peruskoulu kesken

2,0

Peruskoulu

47,7

Ammatillinen koulutus

36,7

Lukio/yo

12,0

Ammattikorkeakoulu

0,3

Muu koulutus

0,7

Ei tietoa

0,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

124 valmentautujaa oli ennen pajajaksolle tuloa keskeyttänyt ammatilliset opinnot. Heistä 65 oli keskeyttänyt yhden kerran, 40 kaksi kertaa, 16 kolmesti, kaksi neljästi ja yksi viisi kertaa.

Lähettävä taho

TILASTOTIETOJA 2016
Lähettävä taho, prosenttia kaikista valmentautujista (n = 300)
Ammatillinen oppilaitos

10,3

Lukio

0,3

TE-toimisto

25,0

Työvoiman palvelukeskus

10,3

Työllistämisprojekti

8,7

Sosiaalitoimi

15,0

Mielenterveyspalvelut

0,7

Rikosseuraamusvirasto

1,0

Etsivä nuorisotyö

3,3

Suoraan pajalle

11,7

Muu

13,7
0,0

5,0

Muu: Pääsääntöisesti Byströmin nuorten palvelut.
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Harjoittelumuoto

TILASTOTIETOJA 2016
Harjoittelumuoto, prosenttia kaikista valmennusjaksoista (n = 397)

Työsuhde

7,8

Työkokeilu

40,6

Kuntouttava työtoiminta

22,9

Työssäoppiminen (2. aste)

7,1
20,2

Ohjauspalvelut
Yhdyskuntapalvelu

0,8
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Valmennusjaksojen määrä on suurempi kuin raportointivuoden valmentautujamäärä, koska yhdellä
valmentautujalla on voinut olla pajajakson aikana useita eri valmennusjaksoja (harjoittelumuotoja).

Valmennustoiminnan ulkopuoliset kontaktit
Henkilöstö käytti raportointivuoden aikana työpanostaan 556 varsinaisten valmennuspalvelujen ulkopuoliseen kontaktiin.

TILASTOTIETOJA 2016
Valmennustoiminnan ulkopuoliset asiakaskontaktit, prosenttia kontakteista (n = 556)
Ei saapunut varatulle ajalle

7,9

Esittely ammattilaisille

12,6

Esittely asiakaskohderyhmille

15,8

Ryhmätoiminta

10,8
39,6

Yksittäinen asiakas
Muut ryhmät

13,3
0,0
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Sijoittuminen kolme kuukautta pajajakson päättymisen jälkeen

TILASTOTIETOJA 2016
Sijoittuminen 3 kk. pajajakson jälkeen, % pajajakson päättäneistä (n = 245)

Koulutuksessa

27,8

Työelämässä

5,7

Edelleen pajalla

0,8

Muu ohjattu toimenpide

5,3

Muualla

4,5

Työttömänä

27,3

Ei tietoa

28,6
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Valmennusjakso päättyi raportointivuoden aikana 245 nuorella. Sijoittuminen on tarkistettu lähettämällä jokaiselle pajajakson päättäneelle henkilökohtainen tiedustelu sillä hetkellä, kun jakson päättymisestä on kulunut kolme kuukautta. Ei tietoa -ryhmän huomattava osuus johtuu siitä, ettei osaa valmentautujista tavoitettu ja osa ei vastannut tiedusteluun. Ei tietoa -ryhmä sisältää myös hyvin lyhyelle
tai muutoin poikkeavalle pajajaksolle osallistuneita valmentautujia, joiden kohdalla työpajan vaikutusta sijoittumiseen ei voida osoittaa. Viranomaistahojen kautta sijoittumistietoja ei ole saatavissa.
Muu ohjattu toimenpide sisältää muuhun työkokeilupaikkaan, perhekuntoutukseen ja vastaavaan palveluun sijoittuneet. Muualla olevat ovat esimerkiksi armeijassa, äitiysvapaalla tai sairaslomalla.
Koulutukseen, työhön ja muuhun aktiiviseen toimintaan sijoittui kaikkiaan 44,1 % pajajakson päättäneistä.
Pajajakson jälkeen työttömiksi tilastoituneita nuoria on ohjattu Byströmin nuorten palveluihin, TEtoimiston ja TYP:n palveluihin sekä hyvinvointipalveluiden asiakkuuteen. Osa nuorista on jäänyt pajajakson jälkeen odottamaan työttömänä opintojen alkamista. Joitakin nuoria on jäänyt tilapäisesti työttömiksi myös ennen armeijan tai äitiysloman alkamista.

3.7 Talous
Työpajatoiminnan kokonaiskustannukset olivat 2 310 604 euroa ja nettokustannukset olivat
1 919 993 euroa. Kustannukset sisältävät palkkatuella työllistettyjen kustannukset.
Työpajatoiminnan rahoitus
Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan (OKM/AVI)
Muu julkinen rahoitus (OKM/AVI; ALU-toimintakorvaus)
TE-hallinnon palkkatuki
Tulorahoitus
Kaupungin rahoitus
Rahoitus yhteensä
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246 500
6 000
35 784
102 327
1 919 993
2 310 604
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Työpajatoiminnan perusrahoitus sisältyi Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alaisten nuorisopalveluiden talousarvioon. Työllistämisen kustannukset sisältyivät kaupungin konsernihallinnon
työllisyyspalveluihin.

4 MITTAAMINEN JA TULOKSET
Vaikuttavuuden mittaaminen perustuu nuorten työpajasta saamien hyötyjen kategoriointiin eli mahdollisimman homogeeniseen ryhmittelyyn. Kategorioinnin tavoitteena on luoda koottavasta vaikuttavuusaineistosta järkevä ja ymmärrettävä kokonaisuus, jota sovelletaan työpajapalvelujen laadullisten vaikutusten arviointiin.
Oulun kaupungin työpajojen vaikuttavuusaineiston raportointi pohjautuu opiskelijatyönä
tehtyyn selvitykseen; Pietarinen J., Minkälaista hyötyä pajalla olleet nuoret ovat kokeneet
saaneensa pajajaksolta vuosina 2000 -02.
Vaikuttavuuden raportointimalli

Perustehtävä

Tavoitteet

VAIKUTTAVUUS
Kategoriat ja alakategoriat
Merkitysyksiköt
Indikaattorit

Vaikuttavuuden dokumentointi
Tilastointi
Tulosten julkaiseminen
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Kategoriat
Vaikuttavuusjärjestelmässä käytettävät kategoriat on johdettu työpajan toimintaajatuksen sekä nuorten lähtötilanteen mukaisten tavoitteiden toteutumista edistävien
työpajapalvelujen pohjalta.
Vaikuttavuuden mittaamisen pääkategoriat
1. Nuorten elämänhallinta ja voimaantuminen
2. Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen
3. Monialainen yhteistyö
4. Paikallinen ja alueellinen vaikuttavuus
5. Henkilöstö
6. Työpajapalvelujen kehittäminen
Merkitysyksiköt
Merkitysyksiköt ovat vaikuttavuusaineistosta erotettuja kategorioita yksityiskohtaisempia
osioita. Tutkimustehtävän kannalta merkitysyksiköt sisältävät vain yhden merkityksen,
josta voidaan johtaa helposti ymmärrettäviä indikaattoreita.
Mittaaminen
Vaikuttavuutta mitattiin kolmen kohdennetun ZEF-kyselyn avulla; nuorten palautekysely,
henkilöstökysely ja sidosryhmäkysely.
Nuorten palautekyselyyn vastasi raportointivuoden aikana 95 pajajakson päättänyttä
nuorta. Kaikkia nuoria koskeneiden kysymysten vastausmäärä vaihteli 91 ja 80 välillä.
Henkilöstökysely tehtiin lokakuussa 2016 ja kohdennettiin koko sen hetkiseen henkilöstöön. Vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin 27 ja 23 välillä.
Sidosryhmäkysely lähetettiin vuoden 2016 marraskuussa 147 yhteistyötahojen edustajalle. Saatujen vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin 37 ja 30 välillä.
Tulokset
Tulokset esitetään kategorioittain graafisina kuvioina, joissa palkin pituus kuvaa pääsääntöisesti annettujen vastausten keskiarvoa. Graafisten kuvioiden informaatiota on täydennetty sanallisin tekstein ja vastaajien kommenttilainauksin.
Osa kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä, joiden yhteenvedot on tiivistetty luettelomuotoon siten, että useimmin esiintynyt vastaus on ylimmäisenä.
Tulosgrafiikassa on vastaukset nimetty kysymysten otsikon mukaan. Kysymysten tarkka
muoto ja arviointiasteikko on kuvattu liitteessä 6.2 Indikaattorit, sivu 54
Tulosgrafiikassa vastaajaryhmän tunnistaa värisymboleista:
Nuorten palaute
Sidosryhmä
Henkilöstö
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4.1 Nuorten elämänhallinta ja voimaantuminen
Nuorten elämänhallintaa ja voimaantumista kuvataan seuraavista alakategorioista johdettujen indikaattorien avulla:





Elämäntilanteen selkiytyminen pajajakson aikana
Arjenhallinnan vahvistuminen pajajakson aikana
Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen pajajakson aikana
Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana

4.1.1 Elämäntilanteen selkiytyminen pajajakson aikana

4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.1 Elämäntilanteen selkiytyminen pajajakson aikana
Nuorten palaute 2016
n = 91/89
Elämäntilanteen selkiytyminen

6,85

Henkilökohtainen tuki

7,73

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tulosten mukaan valmentautujat ovat saaneet pajalta henkilökohtaista tukea tarpeisiinsa nähden hyvin ja pajajakso on myös pystynyt selkiyttämään elämäntilannetta.

”Työpaja auttoi selkiyttämään mitä aion seuraavaksi tehdä. Työpajajakso auttoi
minua motivoitumaan hakemaan enemmän töitä ja olemaan enemmän aktiivinen
ja puhumaan tulevaisuuden suunnitelmista.”
”Sain tukea aina kun tarvitsin. Ohjaajat auttoivat minua tarpeen mukaan.”
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4.1.2 Arjenhallinnan vahvistuminen pajajakson aikana

4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.2 Arjenhallinnan vahvistuminen pajajakson aikana
Nuorten palaute 2016
n = 87/83/82

Vuorokausirytmin säännöllistyminen

7,01

Vastuu omista asioista

6,75

Vapaa-ajan aktiivisuus

5,32
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Valmennuksella on ollut selvästi vaikutusta vuorokausirytmin säännöllistymiseen ja kykyyn ottaa vastuuta omista asioista. Sen sijaan vaikutus vapaa-ajan aktiivisuuden muuttumiseen on ollut vähäisempää.

”Vuorokausirytmi muuttui hieman paremmaksi. Toki aikasin nukkumista pitäisi
vielä petrata, on vaikea löytää ihan täydellistä rytmiä kun on tottunut olemaan
valveilla kuukausia niin myöhään.”
”Jaksaa tehä enemmän, ja sain aloitettua omia projekteja kuten piirtämistä ja kirjoittamista.”

4.1.3 Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen pajajakson aikana

4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.3 Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen pajajakson aikana
Nuorten palaute 2016
n = 85/84
Työelämän säännöt

6,82

Työelämässä suoriutuminen

6,68
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Valmentautujat ovat oppineet pajajakson aikana työelämässä noudatettavia sääntöjä. Myös luottamus suoriutua työelämässä on vahvistunut.
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”Työelämän säännöt tulivat tutuiksi.”
”Kyllä se suoriutuminen työelämässä oli jo vahva ennen pajajakson alkua, kun vaan
löytäisi töitä näyttää ne.”

4.1.4 Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
Nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä mitattiin kysymällä saivatko he pajajakson aikana
uusia ystäviä tai kavereita sekä muuttuiko uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen helpommaksi.
Myös nuorten muita elämänmuutoksia kartoitettiin avoimella kysymyksellä: Millä muulla tavalla pajajakso muutti elämääsi.

4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.4 Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
4.1.4.1 Ystävät ja kaverit
Nuorten palaute 2016
n = 89, tulos % vastanneista
Sain uusia ystäviä tai kavereita

61,8

En saanut ystäviä tai kavereita

19,1

En osaa/halua sanoa

19,1
0,0
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Lähes 62 % vastanneista on saanut pajajakson aikana uusia ystäviä ja kavereita.

”Muutamia ystävyyssuhteita tein ja oli mukavaa kun oli mukavat työkaverit”
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4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.4 Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
Nuorten palaute 2016
n = 83

4.1.4.2 Uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaam

5,91
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Uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen on muuttunut helpommaksi pajajakson aikana.

”Sosiaalinen ahdistus ja uusien ihmisten kohtaaminen helpottui.”
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4.1. NUORTEN ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAANTUMINEN
4.1.4 Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
4.1.4.3 Muut elämänmuutokset
Nuorten palaute 2016
n = 33
Millä muulla tavalla pajajakso muutti elämääsi:
 Reipastuin myös työn ulkopuolella
 Vahvisti ammatin valintaa
 Pääsin takaisin "normaaliin" rytmiin parin vuoden kotona olon jälkeen
 Masennusoireet helpottui jonkin verran. Turvallisempi olo lähitulevaisuudesta. Aktiivisuus






























on parantunut merkittävästi jakson aikana. Urheiluun pääsin takaisin ainakin jakson aikana
Pajajakson aikana ruokailu säännöllistyi ja jaksamista työhön / opiskeluun syntyi
Uusi asunto ja koulupaikka
Ihmisten välinpitämättömyys ei enää yllätä niin pahasti
Emt
Älysi enemmän kuinka paljon erilaisia ihmisiä on, ja ehkä pitämään suun kiinni useammin
eikä väittämään vastaan vaikka jonkun jutut ei miellytä
Sain varmuutta työntekoon ja ruokaa
En osaa sanoa
Öö liikunta oli kivaa ja tupakointi väheni
Enemmän rahaa, säännöllinen viikkorytmi ja tekeminen
Sain töitä pajajakson ansiosta
Pajatoiminta auttoi paljon saamaan uni- ja päivärytmiä kuntoon sekä sosialisoitumaan
Oli tekemistä päivisin
Unirytmi on realistisempi. Lääkkeitä tulee syötyä säännöllisemmin. Jaksaa tehä asioita jopa kotona. Asiat ei jaksa stressata niin palijo ku on muutaki tekemistä ku niitten miettiminen
Ei muuta vaikutusta omaan elämään kuin ammatinvalinnan selviytyminen
Elämäni oli hyvin selkeää ennen pajajakson aloittamista. Ainoastaan liikunnallisesti muutti
Ei millää
Rohkaistuin ehkä hieman
Elämäni oli huomattavasti onnellisempaa kuin työttömänä ollessani. Säännölliset päivärytmit ja vastuu töissäkäynnistä antoi makua siitä, minkälaista on elää aikuisen ihmisen arkea
Tuli väsymys
Päivärytmi, että en ole vain kotona koko päivää
Työttömyyden jälkeen "virkistyi" tekemään asioita enemmän
Työkokemusta, rutiinia. Kerkesi miettiä, et mitä mahdollisesti tekee sit myöhemmin
Sain elämään säännöllisen rytmin jota kautta henkinen ja fyysinen hyvinvointi parani
huomattavasti
Työkokemuksella
Säännöllisyyttä
Rytmiä ja syömistä elämään
Tiedän mitä en halua
Oli jottain tekemistä
Kului aika
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4.2 Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen
Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukemista kuvataan seuraavista alakategorioista
(koulutustaustasta) johdettujen indikaattorien avulla:






Peruskoulu kesken
Peruskoulu käyty, ei ammattia
Toisen asteen koulutus kesken
Lukio suoritettu
Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu

1 vastaaja
24 vastaajaa
12 vastaajaa
13 vastaajaa
40 vastaajaa

Kyselyyn vastanneesta 95 valmentautujasta 90 ilmoitti koulutustaustansa.

4.2.1 Peruskoulu kesken
Vain yksi vastaaja, tietoja ei julkaista.

4.2.2 Peruskoulu käyty, ei ammattia

4.2. NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN
4.2.2 Peruskoulu käyty ei ammattia
Nuorten palaute 2016
n = 19
Ammatinvalinnan selkiytyminen

6,26

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen

6,43

Opiskelusuunnitelma

6,53

Jatkosuunnitelman toteuttaminen

7,68
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Kuvio kertoo siitä, että peruskoulupohjaisten ammatinvalintaa ja jatko-opiskelua koskevalla valmennuksella on ollut vaikutusta. Jatkosuunnitelmia on syntynyt ja niitä aiotaan toteuttaa.

”Sain hieman rohkeutta mennä kouluun kun tännekkin uskalsin tulla.”
”Aion mennä kouluun ja parhaani mukaan suoriutua siitä.”
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4.2.3 Toisen asteen koulutus kesken

4.2. NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN
4.2.3 Toisen asteen koulutus kesken
Nuorten palaute 2016
n = 10/9/10/10
Ammatinvalinnan selkiytyminen

5,09

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen

5,46

Opiskelusuunnitelma

5,38

Jatkosuunnitelman toteuttaminen

6,44
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Toisen asteen koulutus kesken -kategoriaan kuuluvilla valmentautujilla olivat työpajan vaikutukset
ammatinvalintaan, opiskeluun ja jatkosuunnitelmiin vaikuttavuusjärjestelmän kohderyhmistä heikoimmat. Toki heilläkin vaikutuksia on näkyvissä.
Aikaisemmat opiskelukokemukset ja keskeyttämiset saattavat vaikuttaa asiaan.

”Pajajakso selkiytti jatko-opintoja.”
”Motivaatio heräsi myös jatko-opintoihin. Myös vuorokausirytmi auttoi opinnoissa.”

4.2.4 Lukio suoritettu

4.2. NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN
4.2.4 Lukio suoritettu
Nuorten palaute 2016
n = 12/11/9/11
Ammatinvalinnan selkiytyminen

6,43

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen

6,95

Opiskelusuunnitelma

6,95

Jatkosuunnitelman toteuttaminen

8,02
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Kuten olettaa sopii, suhtautuivat lukiopohjaiset valmentautujat myönteisesti ammatinvalintaan ja
opiskeluun liittyviin asioihin. He olivat myös sitoutuneita jatkosuunnitelmansa toteuttamiseen.
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”Tuli vielä enemmän motivaatio että pakko päästä opiskelemaan, ei voi jatkaa
työttömänä tai työkokeilussa.”
”Jakson aikana tutustuttiin oppilaitokseen ja hain kouluun yms. joten opiskelusuunnitelma tuli tehtyä pajajakson aikana ja se myös auttoi sen tekemisessä.”

4.2.5 Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu

4.2. NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN
4.2.5 Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu
Nuorten palaute 2016
n = 36/34/35/38
4.2.5.1 Ammattitaidon kehittyminen

6,24

4.2.5.2 Työllistymismahdollisuuksien paranem

6,82

4.2.5.3 Työllistymissuunnitelma

7,19

4.2.5.4 Jatkosuunnitelman toteuttaminen

7,83
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Ammattitutkinnon suorittaneet kokivat ammattitaitonsa edelleen kehittyneen työpajalla ja he uskoivat työllistymismahdollisuuksiensa parantuneen. He kokivat pajajakson auttaneen myös työllistymissuunnitelmiensa laatimisessa ja he olivat valmiita toteuttamaan ne.

”Kyllähän siinä kehittyi ja harjaantui omalla alalla kun teki päivittäin niitä hommia.”
”Suunnitelma pitää ja aion hakea pajajakson jälkeenkin ahkerasti töitä ja miettiä
tulevaa eri vaihtoehtoja.”
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4.2. NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN
4.2.5 Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu
4.2.5.5 Jatkokouluttautuminen
Nuorten palaute 2016
n = 37, tulos % vastanneista
Aion jatkokouluttautua omalla alallani

16,2

Aion kouluttautua toiselle alalle
Aion hankkia lisäosaamista muulla tavalla

24,3
5,4

En aio täydentää opintojani

10,8

En osaa sanoa

43,2
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Lähes puolet ammattitutkinnon suorittaneista aikoi tavalla tai toisella jatkaa kouluttautumistaan tai
täydentää opintojaan.

”Mietinnässä on tradenomi tai yliopistoon lukemaan matikkaa.”

Edellä kuvatuissa nuorten elämänhallintaa ja voimaantumista sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukemista kuvaavissa kategorioissa olivat ensimmäisen vaikuttavuuskyselyn (pilotointi 2014) vastaajamäärät niin pieniä, ettei tulosten vertailua trendimuutosten tunnistamiseksi pidetä luotettavana. Jäljempänä olevissa sidosryhmä- ja henkilöstökyselyihin liittyvissä
kysymyksissä olivat vastaajamäärät suurempia ja trendimuutoksia on kirjattu vastausgrafiikoiden yhteyteen.
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4.3 Monialainen yhteistyö
Monialaista yhteistyötä kuvataan seuraavista alakategorioista johdettujen indikaattorien
avulla:





Työpajayhteistyön ammattimaisuus
Työpajayhteistyön laatu
Työpajayhteistyön saavutettavuus
Yhteistyön hyöty nuorille

4.3.1 Työpajayhteistyön ammattimaisuus
Työpajayhteistyön ammattimaisuutta mitattiin kysymällä sidosryhmiltä, onko työpajahenkilöstö asiansa osaavaa.

4.3. MONIALAINEN YHTEISTYÖ
4.3.1 Työpajayhteistyön ammattimaisuus
Sidosryhmäkysely 2016
n = 37
Henkilöstön ammattitaito

8,56
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Sidosryhmäkyselyn vastausten keskiarvo oli hieman korkeampi kuin edellisessä, vuonna 2014 tehdyssä
kyselyssä.

”Kokemus on että ammattilaisia ovat, helppo tehdä yhteistyötä kaikkinensa.”
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4.3.2 Työpajayhteistyön laatu
Työpajayhteistyön laatua mitattiin kolmella indikaattorilla, joista kaksi kohdistettiin sidosryhmille ja yksi henkilöstölle. Sidosryhmiltä kysyttiin luottavatko he työpajahenkilöstöön yhteistyökumppanina sekä onko työpajan kanssa tehtävä yhteistyö sujuvaa ja joustavaa. Henkilöstöltä kysyttiin, onko työpajalla riittävän laaja ja tuloksekkaasti toimiva yhteistyöverkosto.

4.3. MONIALAINEN YHTEISTYÖ
4.3.2 Työpajayhteistyön laatu
Sidosryhmäkysely 2016
n = 37
Henkilöstökysely 2016
n = 27
Työpajahenkilöstö yhteistyökumppanina

8,89

Yhteistyöverkoston toimivuus

6,75

Yhteistyön sujuvuus

8,66
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Sidosryhmien vastauksissa työpajahenkilöstö nähtiin lähes yhtä hyvänä yhteistyökumppanina kuin
vuoden 2014 kyselyssä. Yhteistyön sujuvuus oli puolestaan jonkin verran kohentunut. Henkilöstökyselyssä yhteistyöverkoston toimivuus sai nyt hieman alhaisemman arvosanan.

”Byrokratia huomioon ottaen henkilöstön kanssa yhteistyö on sujunut vaivattomasti.”

”Kehitettävää on erityisesti TE-hallinnon kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta
yhteistyöverkostossa on myös paljon hyvin toimivia osatekijöitä. Yhteistyöverkoston toimivuutta on ylläpidettävä jatkuvasti.”
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4.3.3 Työpajayhteistyön saavutettavuus
Työpajayhteistyön saavutettavuutta mitattiin kysymällä sidosryhmiltä tuntevatko he työpajapalvelujen sisällöt, tietävätkö milloin ohjata asiakas työpajalle sekä pääsevätkö asiakkaat
kohtuullisessa ajassa työpajapalvelujen piiriin.

4.3. MONIALAINEN YHTEISTYÖ
4.3.3 Työpajayhteistyön saavutettavuus
Sidosryhmäkysely 2016
n = 37/34/33
Työpajapalvelujen tuntemus

8,22

Asiakkaiden ohjaaminen työpajalle

8,26

Asiakkaiden pääsy työpajalle

7,03
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Sidosryhmät tunsivat työpajan palvelut hieman paremmin kuin kahden vuoden takaisessa kyselyssä.
Asiakkaiden ohjaamisen ja työpajalle pääsyn nähtiin hieman heikentyneen.

”Itse tuen asiakkaan ohjautumista, mutta en varsinaisesti ohjaa. Aina ei voi ennustaa sitä, vastaako paja asiakkaan tarpeeseen. Väärässäkin voidaan olla, mutta
siitäkin saadaan tärkeää tietoa nuoren tilanteesta.”
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4.3.4 Yhteistyön hyöty nuorille
Yhteistyön hyötyä mitattiin kysymällä sidosryhmiltä vastaavatko työpajapalvelut nuorten
tarpeisiin, hyötyvätkö työpajalle ohjatut asiakkaat työpajapalveluista sekä hyödyntävätkö sidosryhmät nuoren työpajalta saamiaan dokumentteja.

4.3. MONIALAINEN YHTEISTYÖ
4.3.4 Yhteistyön hyöty nuorille
Sidosryhmäkysely 2016
n = 36/34/30
Työpajapalvelut ja nuorten tarpeet

7,84

Työpajapalvelujen hyödyllisyys

8,36

Työpajadokumenttien hyödyntäminen

6,79
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sidosryhmien vastausten perusteella työpajapalvelut vastaavat nuorten tarpeita paremmin kuin vuoden 2014 kyselyssä. Työpajapalveluiden hyödyllisyydessä ja työpajadokumenttien hyödyntämisessä ei
tapahtunut merkittävää muutosta.

”Pajajaksot on hyviä nuorille, joilla on jo ryhmäkuntoisuutta ja elämänhallintaa.
Hyvä olla eritasoisiakin paikkoja, eli pajalle vaaditaan jo hyvää kuntoa. Nuoret
myös hyötyvät vertaisista. Ja starttipajalla sitten eri kuntoisuusvaatimus.”

4.4 Paikallinen ja alueellinen vaikuttavuus
Paikallista ja alueellista vaikuttavuutta kuvataan seuraavista alakategorioista johdettujen indikaattorien avulla:





Syrjäytymisen ehkäiseminen
Nuorisotyöttömyyden alentaminen
Palvelujen kehittäminen
Nuorten osallisuus
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4.4.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen
Työpajapalvelujen vaikutusta nuorten syrjäytymiseen arvioitiin yleisellä tasolla, vertaamalla
työpajapaikkojen lukumäärää alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrään.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen
4.4.1.1 Työpajapaikkojen lukumäärä ja nuorisotyöttömyys
Työpajapaikkojen lukumäärä työpajapalveluissa oli raportointivuonna yhteensä 116. Pajavalmennukseen osallistui 300 nuorta.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vuoden 2016 syyskuussa oli Oulussa 2 799, joista alle 20-vuotiaita 621. (Lähde: TEM Työllisyyskatsaus
Pohjois-Pohjanmaa, Syyskuu 2016/Alueellinen taulukko)

Tilastollisesti työpajapalveluille on selkeä tarve, koska työttömänä työnhakijana olleista alle 25vuotiaista nuorista vain noin joka kymmenennellä oli teoreettinen mahdollisuus päästä työpajalle.
Tämän lisäksi on se työttömien ja aktiivisen toiminnan ulkopuolella olevien nuorten ryhmä, joka ei ole
työnhakijana. Tähän ryhmään kuuluneiden nuorten lukumäärästä ei ole saatavissa tietoa.

Sekä nuorilta, sidosryhmiltä että henkilöstöltä kysyttiin vastaavatko työpajan ammatilliset
toimialat nuorten tarpeita.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen
4.4.1.2 Työpajan toimialat
Nuorten palaute 2016
Sidosryhmäkysely 2016
Henkilöstökysely 2016

n = 80
n = 34
n = 23

Nuorten palaute: Työpajan toimialat

7,86

Sidosrymäkysely: Työpajan toimialat

7,23

Henkilöstökysely: Työpajan toimialat

6,86
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Nuorten palautteen mukaan työpajan toimialat vastasivat hyvin heidän tarpeitaan.
Sidosryhmien näkökulmasta toimialat vastasivat yhtä hyvin kuin vuoden 2014 kyselyssä, mutta henkilöstön mielestä vastaavuus oli jonkin verran heikentynyt.

36

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

”Tääl on pajoja laidasta laitaan, ja täältä saa tekemistä. Se on jo jotain, ku monella
ei oo ees sitä.”

”Perinteiset käsi- ja puutyöt ovat ehkä jo hieman menneen talven lumia. Kiitosta
saa esim. auto-, polkupyörä- ja kiinteistöhuoltopajat.”

”Osassa pajoja sisällössä on kehittämisen varaa, voi sanoa että ne eivät nykyisellään vastaa nuorten tarpeita. Pajan sisällä voi kehittyä nuorten tarpeiden mukaisesti ammattialasta riippumatta. Starttipajatoiminnalle on kysyntää, sitä voisi lisätä ja laajentaa.”

Sidosryhmiltä kysyttiin lisäksi vastaako työpajan tarjoamien palvelujen ja toimenpiteiden sisältö nuorten tarpeita sekä saavatko nuoret työpajalta koulutukseen ja työelämään siirtymisessä tarvitsemiaan palveluja.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen
Sidosryhmäkysely 2016
n = 35
4.4.1.3 Työpajapalvelujen sisältö

7,72

4.4.1.4 Työpajalta saatavat valmiudet

8,20
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Työpajapalvelujen sisältö vastasi sidosryhmien näkökulmasta nuorten tarpeita kutakuinkin samantasoisesti kuin vuoden 2014 kyselyssä. Nuorten työpajalta saamat valmiudet nähtiin jonkin verran parempina.

”Yhteistyömme aikana on syntynyt kuva nuorten tarpeisiin vastaavasta toiminnasta. Tällaiselle toiminnalle on tarvetta korkean nuorisotyöttömyyden kaupungissa.”
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4.4.2 Nuorisotyöttömyyden alentaminen
Työpajan vaikutusta nuorisotyöttömyyden alentamiseen mitattiin kysymällä sidosryhmiltä,
vähentääkö työpajatoiminta paikallista nuorisotyöttömyyttä.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.2 Nuorisotyöttömyyden alentaminen
Sidosryhmäkysely 2016
n = 33
Työpajan vaikutus nuorisotyöttömyyteen

7,49
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Sidosryhmien vastauksissa työpajapalvelujen vaikutus nuorisotyöttömyyteen oli selkeästi kahden vuoden takaista kyselyä suurempi.

”Kyllä he ovat valmiimpia työelämään, kuin ne nuoret, joilla tätä kokemusta ei
ole.”

4.4.3 Palvelujen kehittäminen
Työpajan vaikutusta työllisyyspalvelujen kehittämisessä mitattiin kysymällä sidosryhmiltä,
onko työpajatoiminta tärkeä osapuoli alueellisen työllisyydenhoidon kehittämisessä ja otetaanko pajatoiminnan kehittämisessä yhteistyökumppanien tarpeet huomioon.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.3 Palvelujen kehittäminen
Sidosryhmäkysely 2016
n = 35/33
Työpaja työllisyydenhoidon kehittäjänä

8,30

Kumppanien tarpeiden huomioiminen

7,25
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Sidosryhmät näkivät työpajan selkeästi parempana työllisyydenhoidon kehittäjänä kuin kaksi vuotta
aiemmin. Kumppaniensa tarpeita työpajan arvioitiin puolestaan huomioivan hieman aikaisempaa heikommin.

”Tähän hyvät mahdollisuudet. Tiedonvälityksen ja viestinnän lisääminen toimijoiden välillä tukee nuoren jatkoa. Pajan aikana saadaan kokonaisvaltaista tietoa
asiakkaan työ- ja toimintakyvystä. Edellytykset myös yhteistyön lisäämiseen on.”
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4.4.4 Nuorten osallisuus
Nuorten osallisuutta arvioidaan vertaamalla saatujen palautteiden määrää pajanuorten kokonaismäärään sekä kolmella nuorille suunnatulla lisäkysymyksellä.

4.4. PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.4 Nuorten osallisuus
Palautetta antaneiden nuorten osuus kohderyhmästä
Pajanuorten kokonaislukumäärä raportointivuonna oli 300, joista palaute
saatiin 95 nuorelta. Vastausprosentti oli 31,7. Kaikki nuoret eivät vastanneet aivan kaikkiin kysymyksiin. Kaikille nuorille kohdistettujen kysymysten
vastausmäärä vaihteli 91 ja 80 välillä.

Osallisuuteen liittyen nuorilta kysyttiin saivatko he vaikuttaa oman pajajaksonsa sisältöön,
tunsivatko itsensä työpajayhteisön yhdenvertaiseksi jäseneksi sekä tunsivatko he olevansa
yhdenvertaisia ja tärkeitä yhteiskunnan jäseniä.

4.4 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
4.4.4 Nuorten osallisuus
Nuorten palaute 2016
n = 84/89/82
Omaan pajajaksoon vaikuttaminen

7,53

Yhdenvertaisuus

8,19

Yhteiskunnan jäsenyys

6,57
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Valmentautujat tunsivat itsensä pajajakson aikana työyhteisön hyväksytyiksi ja yhdenvertaisiksi jäseniksi ja kokivat saaneensa vaikuttaa omaan pajajaksoonsa. Aivan yhtä yhdenvertaiseksi ja tärkeäksi yhteiskunnan jäseneksi he eivät itseään tunteneet.
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”Toiveet ja tarpeet huomioitiin hyvin.”
”Oli ihan hyväksytty olo, mikä on kivaa. Vaikka kaikki ovat erilaisia niin kaikki hyväksytään.”
”Tuntui juuri toisinpäin. Kun ei ole oikeassa työssä ja Kelalta tulee koko ajan lappuja ja ilmoituksia virheistä, eikä raha-asiat ole kovin hyvin koska tuet pienenee avopuolison palkan takia. Tuntuu vaan että tarvii oikean työn ja opiskelupaikan.”

4.5 Henkilöstö
Henkilöstöä kuvataan seuraavista alakategorioista johdettujen indikaattorien avulla:







Henkilöstön ammattitaito
Henkilöstön motivaatio
Henkilöstöresurssit
Henkilöstön kehittäminen
Työyhteisön toimivuus
Henkilöstön toimintaresurssit

4.5.1 Henkilöstön ammattitaito
Henkilöstön näkemystä omasta ammattitaidostaan mitattiin kysymällä heiltä työpajatoiminnan perustehtävän eli toiminta-ajatuksen, kohderyhmien ja tavoitteiden tuntemusta.

4.5. HENKILÖSTÖ
4.5.1 Henkilöstön ammattitaito
Henkilöstökysely 2016
n = 25
Perustehtävän tuntemus

9,07
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Perustehtävän tuntemusta kuvaava henkilöstökyselyn keskiarvo oli samalla tasolla kuin edellisessä,
vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä.

”Mielestäni tunnen perustehtäväni hyvin. Tullut koulutuksissa kattavasti esille.
Toisinaan tuntuu, että ymmärtävätkö kaikki? Niin paljon puhetta tuotteista ja työn
teknisestä sisällöstä...”
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4.5.2 Henkilöstön motivaatio
Henkilöstön motivaatiota mitattiin kysymällä onko nuorten edistyminen heidän työnsä tärkein motivoija. Nuorten edistymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä etenemistä koulutus- ja
työuralla sekä henkilökohtaiseen elämään liittyvissä muissa tavoitteissa. Motivaatiota mitattiin myös oman työn arvostuksella, kysymällä oletko ylpeä työskentelystäsi Oulun kaupungin
työpajayhteisössä ja siinä saavuttamistasi tuloksista.

4.5. HENKILÖSTÖ
4.5.2 Henkilöstön motivaatio
Henkilöstökysely 2016

n = 26

Nuoret työn motivoijana

8,73

Oman työn arvostus

7,85
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Oman työn arvostus on hieman laskenut kahden vuoden takaisesta kyselystä.

”Kyllä minua motivoivat muutkin jutut, kuten työnkehittäminen ja oma kehittyminen työntekijänä. Koen kuitenkin, että ne ovat välineitä juurikin sille nuorten pajajakson onnistumiselle. On mahtavaa nähdä, kun nuoret voivat muuttua niin paljon
parempaan suuntaan, niin pienessä ajassa!”

4.5.3 Henkilöstöresurssit
Henkilöstöresursseja mitattiin perustehtävien hoitamisen edellyttämän henkilöstömäärän
sekä työtehtävien hoitamisen edellyttämien osaamisresurssien riittävyydellä.

4.5. HENKILÖSTÖ
4.5.3 Henkilöstöresurssit
Henkilöstökysely 2016

n = 26

Henkilöstön riittävyys

7,39

Henkilöstön osaamisresurssit

7,71
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Henkilöstön riittävyys ja osaamisresurssit nähtiin jonkin verran kahden vuoden takaista parempina.
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”Jatkuva kouluttautuminen ei varmasti haittaisi kartalla pysymistä: Haluavatko
kaikki pitää osaamistaan ajan tasalla ja kehittyä, vai tehdäänkö niin kuin ennenkin.”

4.5.4 Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön kehittämistä mitattiin kysymällä, tarjoaako työnantaja riittävästi mahdollisuuksia
osaamisen kehittämiseen. Toiseksi kysyttiin vastaako työnantajan tarjoamien koulutus- ja
kehittämistilaisuuksien sisältö henkilöstön tarpeita. Kolmanneksi kysyttiin, henkilöstön halukkuutta hyödyntää työnantajan tarjoamia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia.

4.5 HENKILÖSTÖ
4.5.4 Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstökysely 2016
n = 23
Osaamisen kehittämismahdollisuus

6,74

Henkilöstön tarpeiden huomioiminen

6,21

Kehittymismahdollisuuksien hyödyntäminen

8,81
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Osaamisen kehittämismahdollisuutta ja henkilöstön tarpeiden huomioimista kuvaavat keskiarvot olivat laskeneet kahden vuoden takaisista. Kehittymismahdollisuuksien hyödyntäminen oli pysynyt samalla tasolla.

”Kuin pesusieni, hyödynnän mielelläni koulutusmahdollisuuksia, silloin kun koulutukset ovat laadukkaita. Tosi iso ero jonkun oman toimen ohessa hölisevän tyypin
ja ammatikseen koulutuksia tekevän välillä.
Mielestäni koulutuksiin käytetty raha on hirmuisen hyödyllistä. Se parantaa viime
kädessä koko toiminnan laatua ja käänteisesti: jos ei ollenkaan kouluteta, ei ole
innokkaita työntekijöitä tai laadukasta työntekoa. Koulutus paitsi kertoo sen, miten
töitä VOISI tehdä, myös sen, mitä PITÄISI olla tekemässä. Itselläni oli parikin ahaaelämystä koulutuksissa, kun fokus oli lipsunut”
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4.5.5 Työyhteisön toimivuus
Työyhteisön toimivuutta mitattiin oman työn vaikuttamismahdollisuuksilla, esimieheltä saatavan tuen riittävyydellä, eri tahoilta saatavalla palautteen määrällä, työyhteisön ilmapiirillä
sekä henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kohdistuneen työnantajan tuen määrällä.

4.5 HENKILÖSTÖ
4.5.5 Työyhteisön toimivuus
Henkilöstökysely 2016

n = 23

Omaan työhön vaikuttaminen

8,78

Esimiehen tuki

6,82

Palaute työstä

6,55

Työyhteisön ilmapiiri

6,90

Työhyvinvoinnin tukeminen

6,25
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Omaan työhön vaikuttaminen, työstä saatu palaute ja työhyvinvoinnin tukeminen olivat kohentuneet
vuoden 2014 tuloksista. Esimiehen tuessa ja työyhteisön ilmapiirissä tapahtui hienoista laskua.

”Melko monipuolisesti olen saanut vaikuttaa. Arvostan sitä, että minulla on ikään
kuin mandaatti hoitaa tonttini hyvin, eikä niin, että vahdittaisiin ja saneltaisiin
ylempää. Toki se tekee työstä myös vaativampaa.
Akseli on: Vaikutusvalta, mielekkyys, vastuu < vs.> helppous, rutinoituminen, pysähtyneisyys”
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4.5.6 Henkilöstön toimintaresurssit
Toimintaresursseja mitattiin sillä, onko henkilöstöllä riittävästi taloudellisia ja toiminnallisia
resursseja sekä välineitä ja materiaaleja tavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämiseen.

4.5. HENKILÖSTÖ
4.5.6 Henkilöstön toimintaresurssit
Henkilöstökysely 2016
n = 23
Toiminnan järjestämisresurssit

7,38
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Toiminnan järjestämisresursseissa oli kahdessa vuodessa tapahtunut huomattava muutos, vastausten
keskiarvo nousi 1,1 yksiköllä. Merkillepantavaa on, etteivät resurssit ole mainittavasti muuttuneet.
Vastauksista ei käy ilmi, onko muutos tapahtunut resurssien hyödyntämisessä tai niiden realisoitumisessa.

”Resurssit olisi varmaan ihan kohdallaan, mutta hankinnoista ollaan tehty niin
hankalia, ettei järjestelmien ja osto-ohjeiden kanssa toimimiseen ole muun työn
ohessa riittävästi aikaa eikä energiaa.”
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4.6 Työpajapalvelujen kehittäminen
Työpajapalvelujen kehittämistä kuvataan kahden indikaattorin avulla:



Työpajapalvelujen vahvuudet
Kehitettävää työpajapalveluissa

4.6.1 Työpajapalvelujen vahvuudet
Työpajapalvelujen vahvuuksina pyydettiin sekä nuoria, sidosryhmiä että henkilöstöä kirjaamaan sellaisia hyviä asioita, joilla nuoria pystytään tukemaan.
Vahvuudet, nuorten palaute

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.1 Työpajapalvelujen vahvuudet
Nuorten palaute
 Nuorten henkilökohtainen tukeminen ja kannustaminen erilaissa tarpeissa (yksilöllisyys)















(samansisältöisten vastausten lukumäärä 15)
Hyvät, mukavat ja ammattitaitoiset valmentajat (9)
Monipuoliset ja vaihtelevat työt (kokeileminen ja oppiminen) (8)
Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus (samankaltaiset nuoret) (5)
Hyvä, kannustava ja rento ilmapiiri (4)
Nuorten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen (4)
Joustavuus (3)
Hyvä työympäristö (3)
Yksilövalmennus (2)
Keskustelut (yhteiset) (2)
Reilu ja rakentava palaute (2)
Matala kynnys tulla pajalle (2)
Säännöllinen rytmi (2)
Syrjäytymisen ehkäiseminen (2)
Vahvuuksina mainittiin myös; liikunta, välikyselyt, työelämän pelisäännöt, nuorten ymmärtäminen, pajakokonaisuus sekä rahan saaminen
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Vahvuudet, sidosryhmäkysely

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.1 Työpajapalvelujen vahvuudet
Sidosryhmäkysely
 Yksilöllisyys, yksilöllinen ohjaus (samansisältöisten vastausten lukumäärä 10)
 Elämänhallinnan tukeminen (9)
 Ammattitaitoinen henkilöstö (9)
 Jatkopolut ja tulevaisuuden suunnittelu (7)
 Monipuolinen pajatarjonta (puitteet, Pajakeskus) (6)
 Yhteisöllisyys, vertaisryhmät (5)
 Tuki työ- ja koulutuspaikan hakemisessa (4)
 Työelämän sääntöjen oppiminen (4)
 Aikuisuus läsnä, nuoren kohtaaminen (4)
 Monialaisuus (yhteistyö), poikkitoiminnallisuus (2)
 Oppimisen mahdollisuus (2)
 Yhteydenpito, pajajakson jälkeinen seuranta (2)
 Joustavuus (2)
 Käytännön työ (2)
 Osaamisen tunnistaminen (1)
 Numeroiden korottaminen (Pajakoulu) (1)
 Arvio asiakkaan työ- ja toimintakyvystä (1)
 Työ- ja yksilövalmennus (1)
 Palveluohjaus (1)
 Sopivat vastuut ja haasteet (1)
 Valmiudet työelämään (1)

46

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

Vahvuudet, henkilöstökysely

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.1 Työpajapalvelujen vahvuudet
Henkilöstökysely
 Henkilöstö (ammattitaito, motivaatio, innostus, sitoutuminen, asenne, huomiointikyky,


















esimerkki nuorille) (samansisältöisten vastausten lukumäärä 10)
Yhteistyöverkosto (monialainen / moniammatillinen tukiverkosto) (6)
Yksilöllisyys (nuorten tukeminen, nuorilähtöisyys) (6)
Yksilövalmennus (pajajakson aikana ja jälkeen) (6)
Työvalmennus (ohjaus/monipuolisuus) (5)
Valmennuksen joustavuus (3)
Yksilö- ja työvalmennuksen yhteistyö (2)
Monipuolinen toiminta pajatyön ohella (retket, leirit, Nuottavalmennus, kerhot, liikunta)
(2)
Ilmapiiri (yhdenvertainen, nuoria innostava) (2)
Ryhmäkoot (maltilliset) (2)
Kehittäminen, kehittämismahdollisuus (2)
Tilaresurssit, puitteet (2)
Työparityöskentely ohjaukessa (1)
Nuorten pajayhteisö (1)
Pajajakson pituus (1)
Innovatiivisuus (valmennuksessa) (1)
Pitkäjänteisyys (valmennus) (1)
Luottamus (1)

47

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

4.6.2 Kehitettävää työpajapalveluissa
Sekä nuorilta, sidosryhmiltä että henkilöstöltä kysyttiin, miten työpajatoimintaa pitäisi kehittää, jotta paja pystyisi entistä paremmin tukemaan nuoria.
Kehitettävää, nuorten palaute

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.2 Kehitettävää työpajapalveluissa
Nuorten palaute
 Monipuolisempia töitä (ei vain askartelua, esim. toimistotyö) (samansisältöisten vastausten lukumäärä 4)
Enemmän säännöllistä keskustelua ja kyselyä nuorten elämäntilanteesta (2)
Yksilövalmennus (helpompi pääsy, ei vastannut toiveita) (2)
Tutustumisjaksot toisille aloille/pajoille (2)
Yksittäisiä mainintoja:
 Helpompi pajalle pääsy
 Enemmän vastuuta nuorille
 Enemmän yhteistä toiminnan suunnittelua pajalla
 Yhteishenkeen kannustamista
 Ei kohdeltaisi kaikkia kuten kurittomia yläaste-ikäisiä
 Tupakoinnin salliminen
 Vähemmän kyselyitä
 Tolokut
 Enemmän yhteistyötä yritysten ja koulujen kanssa
 Enemmän rahaa
 Toinen ohjaaja pajalle
 Lisää tiloja
 Ei työpajojen tarvitse parantua vaan nuorten pitäisi hakea työpajoille, eikä jäädä sohvalle
makaamaan
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Kehitettävää, sidosryhmäkysely

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.2 Kehitettävää työpajapalveluissa
Sidosryhmäkysely
 Heikossa tilanteessa olevien (kuty-) nuorten yksilöllinen/kokonaisvaltainen tukeminen




















(samansisältöisten vastausten lukumäärä 5)
Joustoa työpajan sääntöihin “haastavien” nuorten kohdalla (työajat/kannustavuus) (5)
Enemmän pajapaikkoja (2)
Useamman alan toimintaa pajoille (2)
Työnantaja- ja yritysyhteistyö (työelämään tutustuminen, yritysvierailut, edelleen sijoitus)
(2)
Ryhmätoimintojen lisääminen, työnhakukurssit (2)
Heikompiakin asiakkaita pajoille (nyt valitaan parhaat/nuori ei ole “pajakuntoinen”) (2)
Pitkäkestoista räätälöityä kuntoutuspalvelua nuorille, joilla toimintakyvyn alenemaa (heitä ei haluta pajalle) (1)
Asiakkaan kehittymisen tukeminen työtehtävissä (kun toimintakyvyssä rajoitteita) (1)
Lähettävän tahon tavoitteiden ja tarpeiden huomioiminen (1)
Nopeampi prosessi pajalle pääsemiseen (1)
Keskeyttämisten ennaltaehkäiseminen (1)
Otetaan töihin jo pajajakson käyneitä nuoria (1)
Enemmän satsausta hyvinvointitoimintaan (1)
Jatkopolutukseen panostaminen (1)
Maakuntahallintoon siirtyminen sekä julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muutokset (1)
Työpajaohjaajien määrän kasvataminen (1)
Työntekijöiden täydennyskoulutus (1)
Yhteistyön lisääminen eri pajatoimintojen välillä (1)
Ei kehitettävää, työpajat näyttäytyvät kehittyvänä ja kehittävänä palveluna (1)
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Kehitettävää, henkilöstökysely

4.6. TYÖPAJAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.6.2 Kehitettävää työpajapalveluissa
Henkilöstökysely
 Nuorten palvelujen kehittäminen (samansisältöisten vastausten lukumäärä 12)
o
o
o
o
o
o
o
o
















Kohderyhmien muuttuvien tarpeiden tiedostaminen!
Uudistuminen niillä pajoilla, joihin ei saada nuoria
Uudet kiinnostavammat ammattialat
Huomiota työ- ja toimintakykyyn/sos.kuntoutukseen ja niiden dokumentointiin
Kuntotutustoimijoiden kanssa verkostoituminen
Startit keskittyvät kuntoutukseen muut pajat ennaltaehkäisyyn
Lisää starttipajatoimintaa
Valmennuksen mukauttaminen muuttuvaan yhteiskuntaan (soteuudistus,
amm.koul.reformi)
o Nuorten osaamiskeskuksen ideointi
o Luonto-, ympäristö- ja taidekasvatus
o Kulttuurin ymmärrys ja arvostus
o Nuorten osallisuus (sanavalta ja tila)
o Ulkopuoliset toiminnat (Voimaneidot, Tolokut, Nuottavalmennus)
o Työ- ja koulupaikkojen hakeminen, CV, osaamistodistus
o Pajajakson jälkeiset toiminnat
o Vapaa-ajan toiminta
o Imagon kohottaminen, tietoiskut (pajajakson hyödyt ja edut näkyviin)
Henkilöstön koulutus (7)
o Kehittämispäivät erilaisiksi
o Jaksamisesta huolehtiminen, työnkuormittavuus, virkistyspäivät
o Erityispedagogiikka, työpajapedagogiikka, mielenterveys
o Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
o Maahanmuuttajien kohtaaminen (selkosuomi, rasismi, syrjinnän vastaisuus)
Pajalle ohjautuminen (palvelua tarvitsevat nuoret, TE-toimisto, vammaiset nuoret) (3)
Oppilaitos- ja verkostoyhteistyö (3)
Pajojen ja työvalmentajien välinen yhteistyö (projektit) (3)
Henkilöstö (aktiivisuus kehittämisessä ja koulutuksissa, avarampi työote, joustavuus) (2)
Tiedottaminen (2)
OTT:n palvelut, tietotekniset ongelmat (2)
Yritysyhteistyö (1)
Esimiestyö, johtaminen (1)
Palaverit (1)
Henkilöstöresurssit (1)
Työvälineiden ja kaluston kunnossapito (1)
Ostamis-, tilaamis- ja hankintakäytännöt (1)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vertaamalla vuosien 2014 ja 2016 tilastotietoja voidaan havaita, että Oulun kaupungin työpajavalmennukseen ohjautumisessa ja valmennuksen toteutuksessa on tapahtunut muutoksia.
TE-toimiston ja TYP:n kautta tulleiden nuorten suhteellinen osuus on laskenut, sen sijaan sosiaalitoimen ja työllistämisprojektin kautta tulleiden noussut. Palkkatuella työllistettyjen
osuus on huomattavasti laskenut, kuntouttavan työtoiminnan puolestaan kasvanut. Myös ohjauspalveluihin osallistuneiden osuus on noussut.
Valmentautujien ikäjakaumassa ja koulutustaustassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Haasteellisten ja aikaisempaa yksilöllisempää ja pitkäkestoisempaa valmennusta tarvitsevien valmentautujien määrä on kasvanut.

Vaikuttavuus 2016
Sekä nuorten, sidosryhmien että henkilöstön kyselyihin saatujen vastaajamäärien perusteella
voidaan vuoden 2016 vaikuttavuustuloksia pitää työpajapalveluiden vaikuttavuutta kuvaavina. Työpajatoiminnan vahvuudeksi kaikissa vastaajaryhmissä nousevat henkilöstön ammattitaito, valmennuspalvelujen yksilöllisyys sekä nuorten yksilöllinen tuki. Hyvää palautetta ovat
saaneet myös työpajayhteistyön laatu ja saavutettavuus.
Sidosryhmien mielestä työpajapalvelut ovat nuorille hyödyllisiä ja työpajapalvelut ovat tärkeä toimija nuorisotyöttömyyden alentamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Työpaja on
myös merkittävä paikallinen työllisyydenhoidon kehittäjä, joka huomioi yhteistyökumppaneittensa tarpeet.
Työpajapalvelujen kehittämistarpeissa nousi sidosryhmien vastauksista esille heikossa tilanteessa olevien ja haastavien nuorten kohdalla tarve entistä yksilöllisemmästä ja kokonaisvaltaisemmasta tukemisesta sekä joustamisesta työpajan säännöissä.
Henkilöstön vastauksissa tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi nuorten valmennuspalveluiden edelleen kehittäminen likimain niiden kaikilla osa-alueilla. Yhtä selvälle kakkossijalle
tulivat henkilöstön koulutukseen liittyvät tarpeet. Parannettavaa nähtiin myös nuorten ohjautumisessa työpajalle, oppilaitos- ja verkostoyhteistyössä sekä pajayksiköiden ja työvalmentajien välisessä yhteistyössä.
Nuorten kirjaamat kehittämiskohteet eivät olleet yhtä selviä. Vastaukset hajaantuivat miltei
pelkästään yksittäisiksi kehittämisehdotuksiksi. Monipuolisempien töiden tarve, helpompi
pääsy yksilövalmentajalle sekä tutustumisjaksot toisilla aloilla ja pajoilla esiintyivät useammassa vastauksessa.
Kun verrataan tämänkertaisen sidosryhmä- ja henkilöstökyselyn tuloksia vuoden 2014 tuloksiin, voidaan joissakin asioissa havaita suuntaa-antavia muutoksia. Selvistä trendimuutoksista
ei kuitenkaan voida puhua, varsinkaan kun nuorten tulokset eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 pilottikyselyn alhaisesta vastaajamäärästä johtuen.
Sidosryhmien vastausten keskiarvot olivat nousseet nuorten työpajalta saamissa valmiuksissa, työpajan vaikutuksissa nuorisotyöttömyyteen sekä työpajan roolissa työllisyydenhoidon
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kehittäjänä. Henkilöstön vastauksissa olivat kohentuneet henkilöstön riittävyys ja osaamisresurssit, omaan työhön vaikuttaminen, työhyvinvoinnin kehittäminen sekä kaikkein eniten
toiminnan järjestämisresurssit.
Lievä laskeva suunta tuli sidosryhmän vastauksissa näkyviin haastavimpien asiakkaiden ohjaamisessa ja pääsyssä työpajalle, yhteistyökumppanien tarpeiden huomioimisessa sekä työpajapalveluiden vastaamisessa nuorten tarpeisiin. Henkilöstön vastauksissa keskiarvot olivat
laskeneet työpajan toimialojen, oman työn arvostuksen, osaamisen kehittämismahdollisuuksien ja henkilöstön koulutustarpeiden huomioimisen kohdalla.
Miten tästä eteenpäin?
Tuloksista voidaan päätellä, että Oulun kaupungin työpajapalvelut ovat laadukkaita ja vastaavat koulutukseen ja työelämään tähtäävien nuorten tarpeita. Työpajatoiminnan vahvuuksina mainitut asiat ovat tuloksellisen valmennuksen kulmakiviä ja niitä pitää ylläpitää ja edelleen parantaa vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä kehittämällä valmennusprosesseja
yhteistyössä lähettävien tahojen, oppilaitosten ja muun toimijaverkoston kanssa.
Henkilöstön näkökulmasta nuorten pajalle ohjautumisessa on erityisesti työhallinnon suunnasta parannettavaa. Ohjautuminen tulee saada toimimaan niin, että vapautuvat pajapaikat
täyttyvät välittömästi. Myös tilastotietojen vertailu tukee näitä näkemyksiä.
Sidosryhmien ja lähettävien tahojen suunnalta ongelmana näkyy haastavien ja vaikeassa
elämäntilanteessa olevien, pitempikestoista starttipajatyyppistä valmennusta tarvitsevien
nuorten määrän ja palvelutarpeen kasvu. Heidän pajalle pääsyään sekä yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia palvelujaan on kehitettävä.
Lähettävien tahojen tarpeet tulee ottaa huomioon käymällä avointa vuoropuhelua pajalle
ohjautumisesta ja siitä, missä määrin haastavimpia valmentautujia voidaan pajapalveluihin
sijoittaa niin, että pajatoiminnan sisäinen dynamiikka toimii ja kaikkien kohderyhmänuorten
palvelut säilyttävät vaikuttavuutensa. Tämä edellyttää ohjautumiskäytännöistä ja säännöistä
sopimista sekä pohdintaa siitä, miten ja missä määrin nuoria kiinnostavia toimialoja ja starttipajapaikkoja on mahdollista lisätä.
Työpajatoiminta elää jokapäiväisessä kehittämisen pyörässä. Valmennusprosessit ja menetelmät edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja parantamista sitä mukaa kun nuorten kohderyhmä,
yhteiskunta heidän ympärillään sekä lainsäädäntö muuttuvat.

52

TYÖPAJAPALVELUJEN VAIKUTTAVUUS, Tulosraportti 2016 (versio 20.4.2017)

6 LIITTEET
6.1 Vaikuttavuuden vuosikello

VAIKUTTAVUUDEN VUOSIKELLO
Toimintavuosi alkaa ja päättyy

Toimenpiteiden värikoodit:
Arviointia edeltävän vuoden toimenpiteet
Varsinaisen arviointivuoden toimenpiteet
Arviointivuoden jälkeiset toimenpiteet

Jatkuva nuorten
tietojen kerääminen:
• Zef-kysely; nuorten palautteet
• sijoittumisen seuranta

Yhden toimintavuoden arviointitoimenpiteet valmisteluineen, raportin laatimisineen ja tiedottamisineen jakautuvat noin 1,5 vuoden ajanjaksolle.
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6.3 Indikaattorit
INDIKAATTORIT
Kysymykset ja vastausvaihtoehdot
N = nuorten palaute
S = sidosryhmäkysely
H = henkilöstökysely
T = tilastotieto

1. Nuorten elämänhallinta ja voimaantuminen
1.1 Elämäntilanteen selkiytyminen pajajakson aikana
1.1.1

Elämäntilanteen selkiytyminen, N
Auttoiko työpaja selkiyttämään elämäntilanteeseesi liittyviä asioita?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin työpaja auttoi selkiyttämään elämäntilanteeseesi liittyviä
asioita (0 = ei lainkaan, 10 = auttoi niin paljon kuin tilanteeseeni nähden tarpeen/mahdollista)

1.1.2

Henkilökohtainen tuki, N
Saitko pajajakson aikana tarvitsemaasi henkilökohtaista tukea?
Arvioi saamaasi tukea asteikolla 0-10, (0 = en saanut tarvitsemaani tukea lainkaan, 10 = sain kaiken mahdollisen tarvitsemani tuen)

1.2 Arjenhallinnan vahvistuminen pajajakson aikana
1.2.1

Vuorokausirytmin säännöllistyminen, N
Muuttuiko vuorokausirytmisi säännöllisemmäksi pajajakson aikana (säännöllinen herääminen, valveillaolo, uni ja lepo)?
Arvioi vuorokausirytmisi muutosta asteikolla 0 – 10, (0 = ei muuttunut lainkaan, 10 = muuttui
niin paljon kuin oli tarpeen/mahdollista)

1.2.2

Vastuu omista asioista, N
Vahvistuiko pajajakson aikana kyky ottaa vastuuta omista asioistasi?
Arvioi vahvistumista asteikolla 0 – 10, (0 = ei vahvistunut lainkaan, 10 = vahvistui niin paljon kuin
oli tarpeen/mahdollista)

1.2.3

Vapaa-ajan aktiivisuus, N
Muuttuiko vapaa-ajan aktiivisuutesi pajajakson aikana (harrastukset, liikunta, ystävien tapaaminen…)?
Arvioi vapaa-ajan aktiivisuutesi muutosta asteikolla 0 – 10, (0 = aktiivisuus ei lisääntynyt, 10 =
aktiivisuus lisääntyi niin paljon kuin oli mahdollista/tarpeen)

1.3 Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen pajajakson aikana
1.3.1

Työelämän säännöt, N
Opitko pajajakson aikana työelämässä tarvittavat säännöt (työaikojen ja ohjeiden noudattaminen, esimies-/alaistoiminta, käyttäytyminen, muiden huomioon ottaminen…)?
Arvioi työelämän sääntöjen oppimista asteikolla 0 – 10, (0 = en oppinut työelämän säännöistä
mitään uutta, 10 = opin työelämässä tarvittavat säännöt)
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1.3.2

Työelämässä suoriutuminen, N
Vahvistiko pajajakso luottamustasi suoriutua työelämässä?
Arvioi luottamuksesi vahvistumista asteikolla 0 – 10, (0 = luottamus ei vahvistunut lainkaan, 10 =
luottamus vahvistui merkittävästi)

1.4 Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
1.4.1

Ystävät ja kaverit, N
Saitko pajajakson aikana uusia ystäviä tai kavereita?
Kyllä
Ei
En osaa/halua sanoa

1.4.2

Uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen, N
Muuttuiko uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaaminen sinulle helpommaksi pajajakson aikana?
Arvioi muutosta asteikolla 0 – 10, (0 = ei muuttunut yhtään helpommaksi, 10 = kohtaaminen
helpottui merkittävästi)

1.4.3

Muut elämänmuutokset, N
Millä muulla tavalla pajajakso muutti elämääsi?

2. Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen
Koulutustausta: N
Peruskoulu kesken
Peruskoulu käyty, ei ammattia
Toisen asteen koulutus kesken (ammattiopinnot tai lukio)
Lukio suoritettu
Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu

2.1 Peruskoulu kesken
2.1.1

Suunnitelma peruskoulun loppuun suorittamiseksi, N
Syntyikö sinulle pajajakson aikana suunnitelma peruskoulun loppuun suorittamisesta?
Arvioi suunnitelman syntymistä asteikolla 0 – 10, (0 = ei syntynyt minkäänlaista suunnitelmaa/suunnitelma oli ennestään, 10 = syntyi täysin selkeä suunnitelma)

2.1.2

Jatkosuunnitelman toteuttaminen, N
Oletko valmis toimimaan pajajakson jälkeisen tulevaisuudensuunnitelmasi mukaan (= opiskeluun tai työelämään liittyvä suunnitelma)?
Arvioi suunnitelmasi toteuttamista asteikolla 0 – 10, (0 = en aio toimia suunnitelman mukaan /
minulla ei ole tulevaisuudensuunnitelmaa, 10 = aion toimia täysin suunnitelmani mukaan)

2.1.3

Peruskoulun suorittaminen, N
Jatkoitko peruskoulun loppuun suorittamista pajajakson aikana?
Arvioi asteikolla 0 - 10 peruskoulun suorittamistasi (0 = en tehnyt mitään toimenpiteitä peruskoulun loppuun suorittamiseksi, 10 = suoritin kaikki puuttuvat opinnot tai korotin jatkoopintojen kannalta tärkeitä arvosanoja)
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2.1.4

Ammatinvalinnan selkiytyminen, N
Oliko pajajaksosta hyötyä jatko-opintoihisi liittyvän ammattialan selkiytymisessä?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.2 Peruskoulu käyty, ei ammattia
2.2.1

Ammatinvalinnan selkiytyminen, N
Oliko pajajaksosta hyötyä jatko-opintoihisi liittyvän ammattialan selkiytymisessä?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.2.2

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen, N
Kehittyivätkö opiskeluvalmiutesi pajajakson aikana (opiskeluvalmius = motivaatio ja kyky suoriutua jatko-opinnoista)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin opiskeluvalmiutesi kehittyivät pajajakson aikana (0 = ei
minkäänlaista kehitystä opiskeluvalmiuksissa, 10 = tunnen olevani täysin valmis suoriutumaan
jatko-opinnoista)

2.2.3

Opiskelusuunnitelma, N
Oliko pajajaksosta hyötyä ammattiin johtavan opiskelusuunnitelman syntymisessä/vahvistumisessa?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.2.4

Jatkosuunnitelman toteuttaminen, N
Oletko valmis toimimaan pajajakson jälkeisen tulevaisuudensuunnitelmasi mukaan (= opiskeluun tai työelämään liittyvä suunnitelma)?
Arvioi suunnitelmasi toteuttamista asteikolla 0 – 10, (0 = en aio toimia suunnitelman mukaan /
minulla ei ole tulevaisuudensuunnitelmaa, 10 = aion toimia täysin suunnitelmani mukaan)

2.3 Toisen asteen koulutus kesken
2.3.1

Ammatinvalinnan selkiytyminen, N
Oliko pajajaksosta hyötyä jatko-opintoihisi liittyvän ammattialan selkiytymisessä?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.3.2

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen, N
Kehittyivätkö opiskeluvalmiutesi pajajakson aikana (opiskeluvalmius = motivaatio ja kyky suoriutua jatko-opinnoista)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin opiskeluvalmiutesi kehittyivät pajajakson aikana (0 = ei
minkäänlaista kehitystä opiskeluvalmiuksissa, 10 = tunnen olevani täysin valmis suoriutumaan
jatko-opinnoista)

2.3.3

Opiskelusuunnitelma, N
Oliko pajajaksosta hyötyä ammattiin johtavan opiskelusuunnitelman syntymisessä/vahvistumisessa?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)
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2.3.4

Jatkosuunnitelman toteuttaminen, N
Oletko valmis toimimaan pajajakson jälkeisen tulevaisuudensuunnitelmasi mukaan (= opiskeluun tai työelämään liittyvä suunnitelma)?
Arvioi suunnitelmasi toteuttamista asteikolla 0 – 10, (0 = en aio toimia suunnitelman mukaan /
minulla ei ole tulevaisuudensuunnitelmaa, 10 = aion toimia täysin suunnitelmani mukaan)

2.4 Lukio suoritettu
2.4.1

Ammatinvalinnan selkiytyminen, N
Oliko pajajaksosta hyötyä jatko-opintoihisi liittyvän ammattialan selkiytymisessä?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.4.2

Opiskeluvalmiuksien kehittyminen, N
Kehittyivätkö opiskeluvalmiutesi pajajakson aikana (opiskeluvalmius = motivaatio ja kyky suoriutua jatko-opinnoista)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin opiskeluvalmiutesi kehittyivät pajajakson aikana (0 = ei
minkäänlaista kehitystä opiskeluvalmiuksissa, 10 = tunnen olevani täysin valmis suoriutumaan
jatko-opinnoista)

2.4.3

Opiskelusuunnitelma, N
Oliko pajajaksosta hyötyä ammattiin johtavan opiskelusuunnitelman syntymisessä/vahvistumisessa?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)

2.4.4

Jatkosuunnitelman toteuttaminen, N
Oletko valmis toimimaan pajajakson jälkeisen tulevaisuudensuunnitelmasi mukaan (= opiskeluun tai työelämään liittyvä suunnitelma)?
Arvioi suunnitelmasi toteuttamista asteikolla 0 – 10, (0 = en aio toimia suunnitelman mukaan /
minulla ei ole tulevaisuudensuunnitelmaa, 10 = aion toimia täysin suunnitelmani mukaan)

2.5 Ammatillinen koulutus, tutkinto suoritettu
2.5.1

Ammattitaidon kehittyminen, N
Kehittyikö aiemmin suorittamaasi ammattitutkintoon liittyvä tai muu ammattitaito pajajakson aikana?
Arvioi ammattitaidon kehittymistä asteikolla 0 – 10 (0 = ammattitaitoni ei kehittynyt lainkaan,
10 = ammattitaitoni kehittyi työelämässä suoriutumisen kannalta ratkaisevasti)

2.5.2

Työllistymismahdollisuuksien paraneminen, N
Paransiko pajajakso omasta mielestäsi työllistymismahdollisuuksia?
Arvioi pajajakson vaikutusta työllistymismahdollisuuksien paranemiseen asteikolla 0 – 10, (0 = ei
parantanut lainkaan, 10 = paransi merkittävästi)

2.5.3

Työllistymissuunnitelma, N
Oliko pajajaksosta hyötyä työllistymissuunnitelman laatimiselle (mistä ja miten aiot hakea
työtä)?
Arvioi pajajakson hyötyä asteikolla 0 – 10, (0 = ei minkäänlaista hyötyä/ei suunnitelmaa, 10 = pajajaksosta oli ratkaiseva hyöty)
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2.5.4

Jatkosuunnitelman toteuttaminen, N
Oletko valmis toimimaan pajajakson jälkeisen tulevaisuudensuunnitelmasi mukaan (= opiskeluun tai työelämään liittyvä suunnitelma)?
Arvioi suunnitelmasi toteuttamista asteikolla 0 – 10, (0 = en aio toimia suunnitelman mukaan /
minulla ei ole tulevaisuudensuunnitelmaa, 10 = aion toimia täysin suunnitelmani mukaan)

2.5.5

Jatkokouluttautuminen, N
Aiotko täydentää opintojasi pajajakso jälkeen?
Vastausvaihtoehdot:
Aion jatkokouluttautua omalla alallani
Aion kouluttautua toiselle alalle
Aion hankkia lisäosaamista muulla tavalla (esim. kurssit, erikoistuminen…)
En aio täydentää
En osaa sanoa

3. Monialainen yhteistyö
3.1 Työpajayhteistyön ammattimaisuus
3.1.1

Henkilöstön ammattitaito, S
Onko työpajahenkilöstö asiansa osaavaa (tehtävissään ammattitaitoista)?
Arvioi asteikolla 0 – 10 työpajahenkilöstön ammattitaitoa, (0 = täysin kyvytön hoitamaan tehtäviään, 10 = hallitsee työtehtävissä vaadittavan ammattitaidon riittävästi)

3.2 Työpajayhteistyön laatu
3.2.1

Työpajahenkilöstö yhteistyökumppanina, S
Luotatko työpajahenkilöstöön yhteistyökumppanina?
Arvioi työpajahenkilöstön yhteistyökumppanuutta asteikolla 0 – 10 (0 = työpajahenkilöstön yhteistyöhön ei voi luottaa lainkaan, 10 = luotan täysin työpajahenkilöstön yhteistyöhön)

3.2.2

Yhteistyöverkoston toimivuus, H
Onko työpajalla toimiva yhteistyöverkosto (riittävän laaja ja tuloksekkaasti toimiva)?
Arvioi asteikolla 0 – 10 yhteistyöverkoston toimivuutta (0 = yhteistyöverkosto on täysin toimimaton, 10 = yhteistyöverkosto toimii kaikilta osin tarpeita vastaavasti)

3.2.3

Yhteistyön sujuvuus, S
Onko työpajan kanssa tehtävä yhteistyö joustavaa ja sujuvaa?
Arvioi työpajayhteistyön sujuvuutta asteikolla 0 – 10 (0 = yhteistyö työpajahenkilöstön kanssa
sujuu huonosti / yhteistyötä ei ole, 10 = yhteistyö työpajahenkilöstön kanssa sujuu kaikissa tilanteissa niin hyvin kuin on tarpeen)

3.3 Työpajayhteistyön saavutettavuus
3.3.1

Työpajapalvelujen tuntemus, S
Tunnetko Oulun kaupungin työpajapalvelujen sisällöt (kohderyhmät, palvelujen tavoitteet sekä palveluihin sisältyvät toimenpiteet)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, kuinka hyvin tunnet työpajapalvelujen sisällöt (0 = en tunne työpajapalvelujen sisältöä lainkaan, 10 = tunnen työpajapalvelut yhteistyön kannalta riittävän hyvin)
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3.3.2

Asiakkaiden ohjaaminen työpajalle, S
Tiedätkö milloin ohjaat asiakkaasi työpajalle (= milloin ja mille asiakkaalle työpaja on sopiva
palvelu)?
Arvioi asiakasohjaustasi työpajalle asteikolla 0 – 10 (0 = en ohjaa koskaan asiakkaitani työpajalle,
10 = tiedän tarkalleen milloin työpaja on asiakkaalleni sopiva palvelu)

3.3.3

Asiakkaiden pääsy työpajalle, S
Pääsevätkö asiakkaasi palvelutarpeeseensa nähden kohtuullisessa ajassa työpajapalvelujen
piiriin?
Arvioi työpajapalveluihin pääsemistä asteikolla 0 – 10 (0 = asiakkaani eivät pääse työpajapalveluihin tai en ohjaa heitä työpajalle, 10 = asiakkaani pääsevät riittävän nopeasti työpajalle aina
kun ohjaan heidät sinne)

3.4 Yhteistyön hyöty nuorille
3.4.1

Työpajapalvelut ja nuorten tarpeet, S
Vastaavatko työpajapalvelut nuorten tarpeisiin?
Arvioi työpajapalvelujen vastaavuutta asteikolla 0 – 10 (0 = työpajapalvelut eivät vastaa lainkaan
nuorten tarpeita, 10 = työpajapalvelut vastaavat täysin nuorten tarpeita)

3.4.2

Työpajapalvelujen hyödyllisyys, S
Hyötyvätkö työpajalle ohjaamasi asiakkaat työpajapalveluista?
Arvioi työpajapalvelujen hyödyllisyyttä asteikolla 0 – 10 (0 = asiakkaani eivät hyödy työpajapalveluista tai en ohjaa asiakkaita pajalle, 10 = asiakkaani saavat työpajalta tarpeitaan vastaavan
hyödyn)

3.4.3

Työpajadokumenttien hyödyntäminen, S
Hyödynnätkö työssäsi nuoren työpajalta saamat dokumentit (työtodistus, osaamistodistus,
opiskelu- ja työhyvinvointitodistus, kurssitodistukset, pajajakson jälkeinen jatkosuunnitelma…)?
Arvioi dokumenttien hyödyntämistä asteikolla 0 – 10 (0 = en hyödynnä dokumentteja mitenkään tai en ole saanut niitä, 10 = tutustun dokumentteihin aina kun niitä on käytettävissä ja
huomioin ne omissa palveluissani)

4. Paikallinen ja alueellinen vaikuttavuus
4.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen
4.1.1

Työpajapaikat ja nuorisotyöttömyys, T
Tilastotieto (työpajapaikat/työttömyystilasto)

4.1.2

Työpajan toimialat, N, S, H
Vastaavatko työpajan toimialat nuorten tarpeita (toimialat = työpajassa tehtävät eri ammattialoihin liittyvät työt)?
Arvioi toimialojen vastaavuutta asteikolla 0 – 10 (0 = toimialat eivät vastaa mitenkään nuorten
tarpeita, 10 = toimialat vastaavat täysin tämän hetken tarpeita)
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4.1.3

Työpajapalvelujen sisältö, S
Vastaako työpajatoiminnan sisältö oululaisten nuorten tarpeita (sisältö = nuorten saamat palvelut ja toimenpiteet)?
Arvioi työpajatoiminnan sisältöä asteikolla 0 – 10 (0 = sisältö ei vastaa miltään osin nuorten tarpeita, 10 = sisältö vastaa täysin nuorten tarpeita)

4.1.4

Työpajalta saatavat valmiudet, S
Saavatko nuoret työpajalta koulutukseen ja työelämään siirtymisessä tarvitsemiaan valmiuksia?
Arvioi koulutus- ja työelämävalmiuksia asteikolla 0 – 10 (0 = nuorten koulutus- ja työelämävalmiudet eivät kehity lainkaan pajajakson aikana, 10 = nuoret saavat työpajalla kaikki koulutukseen ja työelämään siirtymisessä tarvitsemansa valmiudet)

4.2 Nuorisotyöttömyyden alentaminen
4.2.1

Työpajan vaikutus nuorisotyöttömyyteen, S
Vähentääkö työpajatoiminta paikallista nuorisotyöttömyyttä?
Arvioi työpajapalvelujen vaikutusta paikalliseen nuorisotyöttömyyteen asteikolla 0 – 10 (0 =
työpajatoiminnalla ei ole minkäänlaista vaikutusta nuorisotyöttömyyteen, 10 = työpajatoiminta
alentaa nuorisotyöttömyyttä merkittävästi)

4.3 Palvelujen kehittäminen
4.3.1

Työpaja työllisyydenhoidon kehittäjänä, S
Onko työpajatoiminta tärkeä osapuoli alueellisen työllisyydenhoidon kehittämisessä?
Arvioi työpajatoiminnan roolia alueellisen työllisyydenhoidon kehittämisessä asteikolla 0 – 10 (0
= työpajalla ei ole minkäänlaista osuutta työllisyydenhoidon kehittämisessä, 10 = työpaja on yksi
tärkeimmistä työllisyydenhoidon kehittäjistä)

4.3.2

Kumppanien tarpeiden huomioiminen, S
Otetaanko työpajatoiminnan kehittämisessä huomioon yhteistyökumppanien tarpeet?
Arvioi työpajan kehittämisyhteistyötä asteikolla 0 – 10 (0 = työpaja ei huomioi mitenkään yhteistyökumppaniensa tarpeita, 10 = yhteistyökumppaneilla on aina halutessaan mahdollisuus vaikuttaa työpajatoiminnan kehittämiseen)

4.4 Nuorten osallisuus
4.4.1

Nuorten palaute työpajalle, T
Tilastotieto (palautetta antaneiden nuorten osuus kohderyhmästä)

4.4.2

Omaan pajajaksoon vaikuttaminen, N
Saitko vaikuttaa oman pajajaksosi sisältöön (huomioitiinko omat toiveesi ja tarpeesi)?
Arvioi omia vaikuttamismahdollisuuksiasi asteikolla 0 – 10, (0 = en saanut vaikuttaa millään tavoin, 10 = kaikki toiveeni ja tarpeeni huomioitiin)

4.4.3

Yhdenvertaisuus, N
Tunsitko pajajakson aikana itsesi työpajayhteisön hyväksytyksi ja yhdenvertaiseksi jäseneksi?
Arvioi työpajayhteisön jäsenyyttäsi asteikolla 0 – 10, (0 = koin itseni täysin ulkopuoliseksi, 10 =
olin täysin hyväksytty ja yhdenvertainen)
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4.4.4

Yhteiskunnan jäsenyys, N
Tunsitko pajajakson aikana olevasi osa yhteiskuntaa (yhdenvertainen ja tärkeä yhteiskunnan
jäsen)?
Arvioi omaa yhteiskunnan jäsenyyttäsi asteikolla 0 – 10 (0 = koin olevani täysin yhteiskunnan ulkopuolella, 10 = tunsin olevani yhdenvertainen ja tärkeä yhteiskunnan jäsen)

5. Henkilöstö
5.1 Henkilöstön ammattitaito
5.1.1

Perustehtävän tuntemus, H
Tunnetko työpajatoiminnan perustehtävän ja tavoitteet (toiminta-ajatus, kohderyhmät ja
toiminnan tavoitteet)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, kuinka hyvin tunnet työpajatoiminnan perustehtävän (0 = ei minkäänlaista käsitystä perustehtävästä, 10 = tunnen perustehtävän täysin ja toteutan sitä työssäni)

5.2 Henkilöstön motivaatio
5.2.1

Nuoret työn motivoijana, H
Onko nuorten edistyminen työsi tärkein motivoija (nuorten eteneminen koulutus- ja työuralla
sekä henkilökohtaiseen elämään liittyvissä muissa tavoitteissa)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin nuorten edistyminen motivoi omaa työtäsi (0 = nuorten
edistyminen ei motivoi lainkaan työtäni, 10 = nuorten edistyminen on työni tärkein motivoija)

5.2.2

Oman työn arvostus, H
Oletko ylpeä työstäsi työpajalla (työskentelystäsi Oulun kaupungin työpajayhteisössä sekä
työssä saavuttamistasi tuloksista)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin tunnet ylpeyttä työpajalla työskentelystä (0 = en tunne
lainkaan ylpeyttä, 10 = olen erittäin ylpeä työpaikastani ja tekemästäni työstä)

5.3 Henkilöstöresurssit
5.3.1

Henkilöstön riittävyys, H
Onko työpajalla riittävästi henkilökuntaa toteuttamaan työpajan perustehtäviä (tehtävien
hoitamisen edellyttämä henkilöstömäärä)?
Arvioi asteikolla 0 – 10 työpajatoiminnan perustehtävien hoitamisessa tarvittavan henkilöstön
riittävyyttä (0 = henkilöstö on kaikilta osin riittämätön, 10 = henkilöstöä on täysin riittävästi)

5.3.2

Henkilöstön osaamisresurssit, H
Onko työpajahenkilöstöllä riittävän monipuoliset osaamisresurssit (työtehtävien hoitamisen
edellyttämä osaaminen)?
Arvioi asteikolla 0 – 10 työpajahenkilöstön perustehtävien hoitamisessa tarvittavien osaamisresurssien riittävyyttä (0 = osaamisresurssit ovat täysin puutteelliset, 10 = osaamisresurssit ovat
kaikilta osin riittävät)
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5.4 Henkilöstön kehittäminen
5.4.1

Osaamisen kehittämismahdollisuus, H
Tarjoaako työnantaja riittävästi mahdollisuuksia kehittää osaamistasi (perehdytys, koulutus,
kollegoiden tapaaminen, kehittämispäivät…)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää työssäsi tarvittavaa osaamista (0 = työnantaja ei tarjoa minkäänlaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistani,
10 = työnantaja pystyy tarjoamaan kaikki tarvitsemani kehittymismahdollisuudet)

5.4.2

Henkilöstön tarpeiden huomioiminen, H
Vastaako työnantajan tarjoamien koulutus- ja kehittämistilaisuuksien sisältö henkilöstön tarpeita?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin työnantajan tarjoamat kehittämistilaisuudet vastaavat
henkilöstön tarpeita (0 = eivät vastaa miltään osin, 10 = vastaavat täysin henkilöstön tarpeita)

5.4.3

Kehittymismahdollisuuksien hyödyntäminen, H
Oletko halukas hyödyntämään työnantajan tarjoamia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia?
Arvioi kehittymistilaisuuksien osallistumisaktiivisuuttasi asteikolla 0 – 10 (0 = en halua osallistua
mihinkään koulutus- ja kehittymistoimintaan, 10 = osallistun mielelläni kaikkeen osaamistani
kehittävään toimintaan)

5.5 Työyhteisön toimivuus
5.5.1

Omaan työhön vaikuttaminen, H
Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi (työn sisältöön ja tapaan toteuttaa toimenkuvasi mukaisia työtehtäviä)?
Arvioi mahdollisuuksiasi vaikuttaa työhösi asteikolla 0 – 10 (0 = en voi vaikuttaa työhöni millään
tavoin, 10 = voin vaikuttaa työhöni niin paljon kuin on tarpeen)

5.5.2

Esimiehen tuki, H
Saatko riittävästi tukea esimieheltäsi?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin saat työhösi liittyvää tukea esimieheltä (0 = en saa tukea
missään tilanteessa, 10 = saan tukea riittävästi ja aina kun tarvitsen)

5.5.3

Palaute työstä, H
Saatko riittävästi palautetta työstäsi (esimieheltä, nuorilta, työtovereilta, yhteistyökumppaneilta)?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin saat palautetta työstäsi (0 = en saa koskaan palautetta, 10
= saan palautetta riittävästi)

5.5.4

Työyhteisön ilmapiiri, H
Onko työpajayhteisössä myönteinen ja innostava ilmapiiri?
Arvioi työpajayhteisön ilmapiiriä asteikolla 0 – 10 (0 = ilmapiirissä ei ole mitään myönteistä tai
innostavaa, 10 = ilmapiiri on riittävän myönteinen ja innostava)

5.5.5

Työhyvinvoinnin tukeminen, H
Tukeeko työnantaja riittävästi henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista?
Arvioi asteikolla 0 – 10, missä määrin työnantaja tukee henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista (0
= ei tue millään tavalla, 10 = tukee riittävästi ja riittävän monipuolisesti)
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5.6 Henkilöstön toimintaresurssit
5.6.1

Toiminnan järjestämisresurssit, H
Onko työpajahenkilöstöllä riittävät resurssit toiminnan järjestämiseen (taloudelliset ja toiminnalliset resurssit sekä työvälineet ja materiaalit)?
Arvioi henkilöstön toimintaresursseja asteikolla 0 – 10 (0 = resurssit ovat täysin riittämättömät
tavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämiseen, 10 = resurssit ovat kaikilta osin riittävät)

6. Työpajapalvelujen kehittäminen
6.1 Työpajapalvelujen vahvuudet, N,S,H
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät työpajatoiminnan vahvuudet (hyvät asiat, minkä avulla
nuoria pystytään tukemaan)?

6.2 Kehitettävää työpajapalveluissa, N,S,H
Miten työpajatoimintaa tulisi mielestäsi kehittää (jotta paja pystyisi entistä paremmin tukemaan nuoria)?
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