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Sosiaalinen vahvistaminen on ihmi-
sen keskeisten elämäntaitojen vahvis-
tamista. Sosiaalisella vahvistamisella 
tarkoitetaan sosiaalisen toimintakyvyn, 
arjen asioiden hallinnan ja elämänhal-
linnan parantamista.1 Tavoitteena on 
parantaa yksilön kykyä toimia ja sel-
viytyä sosiaalisissa tilanteissa, kehittää 
suhteita toisiin ihmisiin sekä rakentaa 
osallisuutta ja vuorovaikutusta lähipii-
rissä, yhteisöissä ja koko yhteiskunnas-
sa. Sosiaalinen vahvistaminen edistää 

ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa 
oman elämänsä kulkuun.

Sosiaalinen vahvistaminen eh-
käisee ihmisten syrjäytymistä ja lisää 
hyvinvointia. Sosiaalisen vahvistumisen 
tarpeet voivat liittyä työttömyyteen ja 
toimeentuloon, mielekkään tekemisen, 
itsensä toteuttamisen ja arvostuksen 
puutteisiin, yksinäisyyteen ja ulkopuo-
lisuuteen yhteisöistä, arjen asioiden 
hallitsemattomuuteen sekä näköalat-
tomuuteen ja toivottomuuden tun-

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 
ESILLE

”O len saanut itsevarmuutta ja  itsetuntemusta,  rohkeutta toimia 
r yhmässä,  onnistumisen kokemuksia,  ka nnustusta ja  ideoita elä-
mässä eteenpäin.”

Näin 24-vuotias valmentautuja summaa kokemuksiaan työpajatoiminnasta. 
Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarkoitus on tukea asiakkaitaan 
kohti koulutusta ja työelämää. Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden sosi-
aalinen vahvistuminen. Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutuksia 
asiakkaiden elämäpoluilla on tärkeää saada esille, jotta ymmärretään näiden 
palveluiden merkitys ja tarve palvelukentässä. Sovari-vaikuttavuusmittari 
tuottaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla ja etsivällä nuo-
risotyöllä on asiakkaisiin.
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teeseen oman tulevaisuuden suhteen. 
Yksinäisyys kytkeytyy alisuoriutumi-
seen, kun taas yhteisöön kiinnittyminen 
vahvistaa suoriutumista.2 

Työpajatoiminnalla vahvistetaan 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
ihmisten koulutus- ja työelämävalmiuk-
sia sekä taitoja itsenäiseen elämään. 
Työpajalla nuorilla on mahdollisuus 
selvittää elämäntilannettaan ja ra-
kentaa jatkopolkuja kohti koulutusta 
ja työelämää. Etsivän nuorisotyön 
tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa 
olevat nuoret ja auttaa heitä sellaisen 
tuen piiriin, joilla edistetään nuorten 
kasvua ja itsenäistymistä. Etsivä pyrkii 
löytämään nuorelle sopivia vaihtoehtoi-
sia polkuja palveluihin, koulutukseen ja 
työelämään3. 

Työpajatoiminnassa keskeistä on 
työn kautta tekemällä oppiminen yh-
teisöllisessä ympäristössä4. Työpajalla 
sosiaalinen vahvistaminen perustuu 
sopivan haastaviin 
ja mielekkäisiin teh-
täviin ja toimintaan 
kunkin valmentau-
tujan kykyjen ja 
taitojen mukaan. 
Valmentajien ja val-
mennusryhmän an-
taman myönteisen 
palautteen myötä 
valmentautuja 
saa arvostusta ja 
merkitystä toimin-

nalleen. Hyväksyvä yhteisö ja kannus-
tava valmennus lisäävät motivaatiota 
työskennellä ja pyrkiä tavoitteisiin. 
Onnistumisen ja uuden oppimisen 
kokemukset vahvistavat itsetuntemus-
ta, mikä auttaa asettamaan realistisia 
tavoitteita. Tavoitteissa eteneminen tuo 
hallittavuuden tunnetta valmentautu-
jan arkeen ja elämään.

Etsivä nuorisotyö ohjaa ja tukee 
nuoria palveluiden, koulutuksen ja 
työelämän välimaastossa. Asiakkaiden 
onnistunut ohjaus edellyttää nuoren 
elämäntilanteen kokonaisvaltaista 
ymmärrystä, nuoren voimavarojen 
tunnistamista sekä palvelu- ja tuen 
tarpeiden jäsentämistä. Etsivä nuoriso-
työ perustuu nuoren kohtaamiseen ja 
kuuntelemiseen. Työntekijän välittävä 
ja arvostava asenne nuorta kohtaan 
tuottaa nuorelle kokemuksen siitä, että 
hän tulee nähdyksi ja hänen asiansa 
koetaan tärkeäksi. Tämä lisää nuoren 

rohkeutta tuoda esil-
le tuen tarpeitaan ja 
kiinnostusta asioi-
den hoitamiseen.

Sovari-vai-
kuttavuusmittari 
tuottaa tietoa 
ja tunnuslukuja 
työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön 
toimivuudesta ja 
sosiaalisesti vahvis-
tavista vaikutuksista. 

SOVARI-VAIKUTTAVUUSMITTARI TUOTTAA 

TIETOA JA TUNNUSLUKUJA TYÖPAJATOI-

MINNAN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMI-

VUUDESTA JA SOSIAALISESTI VAHVISTA-

VISTA VAIKUTUKSISTA.

1  Kuure 2014
2  Lehtonen & Kallunki (2013), viitattu teoksessa Kuure (2014) 
3  Nuorisolaki 2006/72
4  Huumonen (toim.) (2014)
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Tässä opaskirjassa käsitellään Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntämistä 
työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä. 

Ensimmäisessä luvussa käsitellään Sovarin taustaa: asiakkaiden lähtökohtia 
työpajalle ja etsivään työhön ohjautuessaan ja sosiaalisen vahvistamisen peri-
aatteita palveluiden toteutuksessa. Tässä yhteydessä tarkastellaan lähemmin 
sosiaalisen vahvistamisen osa-alueita sekä kasvatuksellista ja sosiaalitieteellistä 
taustaa. 

Toisessa luvussa avataan Sovari-vaikuttavuusmittarin käyttöä työpajatoimin-
nassa ja etsivässä nuorisotyössä, mittarilla saatavia tunnuslukuja ja sanallista 
aineistoa sekä tiedon tulkitsemista ja hyödyntämistä. 

Opaskirjan loppuun on koottu Sovari-nettikyselyiden sisältämät kysymykset. Opaskir-
jan tarkoituksena on toimia tukena Sovari-mittarin käytössä työpajoilla ja etsivässä 
nuorisotyössä.

1

2

Sovari koostaa asiakkaiden kokemuksia 
voimaantumisesta mitatussa muodossa, 
keskiarvoina ja prosenttilukuina, mutta 
se kokoaa myös valmentautujien omin 
sanoin kuvaamia kokemuksia palvelui-
den vaikutuksista. Mittari mahdollistaa 

sen, että työpajatoiminnasta ja etsiväs-
tä nuorisotyöstä saadaan valtakunnal-
lisesti yhdenmukaista ja vertailtavaa 
laadullista vaikuttavuustietoa ja tun-
nuslukuja. 

Sovari on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) kehittämä ja 
ylläpitämä mittari, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä työpajojen ja etsivän 
nuorisotyön toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. TPY on saanut vaikuttavuusmit-
tarin kehittämistyöhön opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankera-
hoitusta vuosina 2012–2016.

Sovari tuottaa sekä valtakunnallista että organisaatiokohtaista tietoa. 
Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä asiakkaiden 
näkökulmasta sekä vaikuttamistyössä yhteistyötahojen, palveluiden rahoitta-
jien, päätöksentekijöiden ja tilaajien suuntaan. Sovari täydentää työpajojen ja 
etsivän nuorisotyön tilastollista vaikuttavuustietoa, jolla seurataan asiakkaiden 
sijoittumista koulutukseen, työelämään ja muihin palveluihin.
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S

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 
TYÖPAJATOIMINNASSA JA 
ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

1
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Työpajatoiminnan matalimman kyn-
nyksen valmennuspalvelussa,  startti-
valmennuksessa keskitytään valmen-
tautujan toimintakyvyn parantamiseen 
ja siinä keskeisenä tavoitteena on 
sosiaalinen vahvistuminen. Työelämään 
valmennuksen tavoitteet kytkeytyvät 
vahvemmin opiskelu- ja työelämä-
valmiuksien tukemiseen, mutta myös 
sosiaalinen vahvistaminen voi olla siinä 
tärkeässä osassa (kuvio 1).

Valmentautujia ohjautuu työpajal-
le erityisesti TE-palveluiden, kuntien 
sosiaali- ja terveystoimen sekä kou-
lutuspalveluiden kautta. Asiakkaista 
suurin osa sijoittuu työpajalle kuntout-
tavaan työtoimintaan tai työkokeiluun, 
työskentelee työpajalla palkkatuetussa 
työsuhteessa tai suorittaa perus- tai 
ammattiopintojaan6. Muita työpajal-
la järjestettäviä palveluita ovat mm. 
mielenterveyskuntoutujien työhönval-
mennus ja maahanmuuttajien kotoutu-
mispalvelu. Sosiaalinen vahvistaminen 

kytkeytyy kaikkiin näihin palveluihin. 
Starttivalmennuksen asiakkaista 

suurin osa on työpajalla kuntouttavan 
työtoiminnan sopimuksella. Kuntout-
tava työtoiminta tähtää erityisesti 
valmentautujan elämänhallinnan, 
toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien 
parantamiseen7.  Työkokeilussa oleva 
asiakas voi saada työpajalta rohkaisua 
koulutukseen hakeutumisessa ja itsel-
leen sopivien koulutusvaihtoehtojen 
tunnistamisessa. Perus- tai ammat-
tiopintojaan suorittavalle nuorelle 
työpaja tarjoaa käytännönläheisiä opis-
kelumenetelmiä teoreettisen opiskelun 
rinnalle ja turvallisen oppimisympäris-
tön, mitkä voivat helpottaa opintojen 
eteenpäin vientiä. Palkkatuettu työ 
työpajalla tarjoaa matalan kynnyksen 
palkkasuhteiseen työhön.

Suurin osa valmentautujista ei 
etene työpajalta suoraan koulutukseen 
tai työelämään, vaan heidän polkunsa 
kulkee erilaisten väliaskelmien kautta. 

Työpajalle ohjautuvien valmentautujien toimintakyky on vaihteleva. Työpa-
jatoimintaa rakennetaan kunkin valmentautujan lähtökohtien ja tilanteen 
mukaan. Työpajatoiminta voi olla totuttautumista säännölliseen päivärytmiin 
ja ohjattuun toimintaan tai sisältää taitoa vaativia ja vastuullisia työtehtäviä. 
Etsivän nuorisotyön lähtökohtana on tavoittaa nuoria, jotka ovat koulutuk-
sen ja työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta saadakseen tarvitsemi-
aan palveluita. Etsivä ohjaa ja tukee nuorta, kun nuori itse sitä haluaa, hänen 
lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaan.5 

5 OKM (2016)
6 Bamming & Sundvall (2015)
7  THL (2016)
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Kuvio 1. Valmennuksen tasot työpajatoiminnassa. Valmennuksella vastataan 
valmentautujan tarpeisiin kunkin henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti. 

SEINÄTÖN VALMENNUS
• NIVELVAIHEEN TUKEMINEN TYÖMARKKINOILLE 
JA KOULUTUKSEEN SIIRRYTTÄESSÄ

• TYÖHÖNVALMENNUS

• SOPIMUKSET: ESIM. PALKKATUKI, TYÖHÖNVALMENNUS, 
OPPISOPIMUSKOULUTUS

TYÖELÄMÄÄN VALMENNUS
• TYÖTAITOJEN, TYÖYHTEISÖOSAAMISEN SEKÄ TYÖELÄMÄ- 
JA KOULUTUSVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN

• TYÖVALMENNUS JA YKSILÖVALMENNUS

• SOPIMUKSET: ESIM. TYÖKOKEILU, PALKKATUKI, MIELEN-
TERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖHÖNVALMENNUS, OPPILAI-
TOSKOHTAISET SOPIMUKSET AMMATILLISTEN OPINTOJEN 
SUORITTAMISESTA

KUNTOUTTAVA VALMENNUS
• TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN KARTOITTAMINEN

• YKSILÖVALMENNUSTA JA TYÖVALMENNUSTA

• SOPIMUKSET: ESIM. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, OPPI-
LAITOSKOHTAISET SOPIMUKSET OPISKELIJOIDEN ARJEN 
TUKEEN PAINOTTUVISTA PALVELUISTA

STARTTIVALMENNUS
• TOIMINTAKYVYN KARTOITTAMINEN JA ASTEITTAINEN 
KUNTOUTUMINEN MUIHIN TOIMINTAMUOTOIHIN

• YKSILÖVALMENNUSTA JA RYHMÄVALMENNUSTA

• SOPIMUKSET ESIM.: KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, KUNTA-
KOHTAISET SOSIAALITOIMEN SOPIMUKSET

TY
Ö

V
A

LM
E

N
N

U
S

 JA
 TY

Ö
H

Ö
N

-
V

A
LM

E
N

N
U

S

O
P

IS
K

E
LU

- JA
 

TY
Ö

E
LÄ

M
Ä

V
A

LM
IU

K
S

IE
N

TU
K

E
M

IN
E

N

Y
K

S
IL

Ö
- J

A
 R

Y
H

M
Ä

-
V

A
LM

E
N

N
U

S

A
R

JE
N

 A
S

IO
ID

E
N

 J
A

 E
LÄ

M
Ä

N
-

H
A

LL
IN

N
A

N
 T

U
K

E
M

IN
E

N

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
• TUEN TARPEESSA OLEVIEN NUORTEN TAVOITTAMINEN

• MUIHIN PALVELUIHIN, KUTEN TYÖPAJALLE TAI KOULUTUK-
SEEN OHJAAMINEN
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Työpajatoiminta 
tarjoaa väliportaita 
valmentautujien 
elämäntilanteen 
mukaan. Saatujen 
seurantatietojen 
mukaan työpajojen 
valmentautujista 
kolmannes jatkaa 
edelleen työpajal-
la palvelujakson 
päättymisen jäl-
keen. Asiakkais-
ta 14 prosenttia 
siirtyy koulutukseen ja 7 prosenttia 
työelämään. Työttömäksi jäävien osuus 
valmentautujista on 14 prosenttia ja 
muihin palveluihin (esimerkiksi päih-
dekuntoutukseen) siirtyy 7 prosenttia.8 
Sijoittumista koskevat tilastot antavat 
tietoa työpajatoiminnan vaikutuksista. 
Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, millaista 
tukea tulevaisuuteen valmentautujat 
ovat saaneet työpajajaksolta. 

Etsivään nuorisotyöhön ohjautuu 
nuoria erityisesti oppilaitosten, sosiaali- 
ja terveystoimen, työllisyydenhoidon 
palveluiden, työpajojen ja nuorisotyön 
kautta. Neljännes etsivään nuoriso-
työhön tulleista nuorista on ottanut 
palveluun yhteyttä oma-aloitteisesti tai 
tavoitettu läheistensä yhteydenoton 
kautta.9

Etsivään nuorisotyöhön ohjautu-
neista nuorista suurin osa on käynyt 
peruskoulun, mutta ei ole suorittanut 
toisen asteen tutkintoa. Etsivien asiak-

kaista 30 prosentilla 
on opinnot me-
neillään, puolet on 
työttömiä ja vain 
pieni osa on työssä-
käyviä. Ammatillisen 
perustutkinnon 
on suorittanut 12 
prosenttia etsivän 
työn nuorista, ja 4 
prosenttia on käynyt 
lukion. Opintojen 
keskeytyminen on 
yleistä. Oppilaitok-

set toimivat aktiivisessa yhteistyössä 
etsivän nuorisotyön kanssa: kolmannes 
etsivän nuorisotyön asiakkaista tavoite-
taan ammatillisen tai muun oppilaitok-
sen kautta. Joka neljäs nuori on saanut 
etsivässä nuorisotyössä ensisijaisesti 
ohjausta opintojen järjestämiseen ja 
jatkamiseen. Joka kolmas nuori on 
aloittanut tai jatkanut opintojaan etsi-
vän tuen myötä.

Etsivän nuorisotyön tavoittamat 
nuoret ovat alkutaipaleellaan kohti 
työelämää. Etsivien nuorista vain 4 
prosenttia saa toimeentulonsa ensisi-
jaisesti palkkatyöstä. Noin 30 prosent-
tia etsivän nuorisotyön asiakkaista on 
ohjattu ensisijaisesti työllisyydenhoi-
toon liittyviin toimenpiteisiin, kuten 
työpajalle tai työkokeiluun, ilmoitettu 
työttömäksi työnhakijaksi tai autettu 
työnhaussa. 

Oppilaitosten ja työllisyydenhoi-
don palveluiden lisäksi etsivät ohjaavat 

SIJOITTUMISTA KOSKEVAT TILASTOT 

ANTAVAT TIETOA TYÖPAJATOIMINNAN VAI-

KUTUKSISTA. LISÄKSI TARVITAAN TIETOA 

SIITÄ, MILLAISTA TUKEA TULEVAISUUTEEN 

VALMENTAUTUJAT OVAT SAANEET TYÖPA-

JAJAKSOLTA.

8  Bamming & Sundvall (2015)
9  Tässä luvussa esiintyvät etsivän nuorisotyön tilastoluvut: Bamming (2015)
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nuoria erityisesti 
sosiaali- ja terveys-
palveluihin sekä 
vapaa-ajan palvelui-
hin. Etsivät auttavat 
useita nuoria myös 
toimeentulonsa 
järjestämisessä, sillä 
monet heistä elävät 
vanhempiensa tuen 
varassa ja monilla 
toimeentulosta ei 
ole annettua tietoa. 
Joka neljäs asiakkaana oleva nuori saa 
etsivältä apua itsenäiseen asumiseen.

Nuorten ohjautuminen etsivästä 
nuorisotyöstä opiskelemaan ja palvelui-
den piiriin ei anna koko kuvaa etsivän 

nuorisotyön vaiku-
tuksista. Muutokset 
elämäntilanteessa 
ovat edellyttäneet 
nuoren luottamus-
ta toisen ihmisen 
tukeen ja keskeisten 
elämäntaitojen ke-
hittymistä eli sosiaa-
lista vahvistumista. 
Nuoret ovat saaneet 
uusia näkökulmia, 
rohkaistuneet ja 

ottaneet konkreettisia askelia asioiden 
järjestämiseksi. Sovari mittaa ja kuvaa 
tätä muutosta nuorten elämäntilan-
teessa.

SOSIAALISEN 
VAHVISTAMISEN 
PERIAATTEET

toiminnassa onnistumisen kokemuksil-
le, jotka vahvistavat ihmisen luottamus-
ta omiin taitoihinsa ja selviytymismah-
dollisuuksiinsa. Myönteinen palaute 
omasta toiminnasta ja arvostuksen 
saaminen yhteisössä kannustavat 
osallistumaan ryhmän toimintaan ja 
ottamaan vastuuta yhteisön jäsene-
nä. Yhteisöön kuulumisen kokemus ja 
rakentava vuorovaikutus vahvistavat 
itsetuntemusta.11

NUORTEN OHJAUTUMINEN ETSIVÄSTÄ NUO-

RISOTYÖSTÄ OPISKELEMAAN JA PALVELUI-

DEN PIIRIIN EI ANNA KOKO KUVAA ETSIVÄN 

NUORISOTYÖN VAIKUTUKSISTA. 

10 Nuorisolaki 2006/72
11 Partanen (2011), Siitonen (1999), Keltikangas-Järvinen (1994)

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 
tarjoavat edellytyksiä asiakkaiden sosi-
aaliselle vahvistumiselle. Nuorisolaissa 
200610 sosiaalisella vahvistamisella 
tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla paran-
netaan asteittain nuorten elämäntaitoja 
ja -hallintaa. Tavoitteena on nuorten 
elämäntilanteen parantaminen ja syr-
jäytymisen ehkäiseminen. 

Kasvatustieteellisen ja sosiaalitie-
teellisen teoriataustan mukaan sosiaali-
nen vahvistuminen perustuu työpaja-

SOSIAALISEN VAHVISTAMISEN PERIAATTEET
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Hyvä itsetuntemus auttaa asetta-
maan tavoitteita, jotka on mahdollista 
saavuttaa, ja paran-
taa onnistumisen 
mahdollisuuksia. 
Tämä vahvistaa 
minäpystyvyyden 
tunnetta ja elämän-
hallintaa eli koke-
musta siitä, että voi 
itse ohjata elämän-
kulkuaan. Onnistu-
misen kokemukset 
lisäävät motivaa-
tiota asettaa uusia 
tavoitteita ja toimia 
niiden eteen.12 

Sosiaaliseen vahvistamiseen voi-
daan soveltaa myönteisen oppimisen 
kehämallia:13 14 Kun valmentautuja saa 
myönteistä palautetta yhteisöltä ja val-

mentajilta, hän kokee kuuluvansa jouk-
koon hyväksyttynä jäsenenä. Arvostus 
ja luottamus pajayhteisössä tuottavat 
tunteen, että valmentautujan omalla 
olemassaololla ryhmässä on merkitys-
tä. Yhteisössä pärjääminen kannustaa 
valmentautujaa oppimaan uutta, mikä 
vahvistaa hänen käsitystään omista 
kyvyistä. Hän saa motivaatiota oppia 
uusia asioita yhteisön jäsenenä.

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin 
työpajatoiminnan periaatteita ja teki-
jöitä, joihin sosiaalinen vahvistaminen 
perustuu. Näitä periaatteita käsitellään 
opaskirjoissa Työ- ja yksilövalmennus 
työpajalla15 sekä Työpajapedagogiikka16.

Työpajalla 
valmentautujille 
tarjotaan sopivan 
haastavia ja mie-
lekkäitä tehtäviä 
ja toimintaa kun-
kin kykyjen ja taito-
jen mukaan. Heille 
tarjotaan mahdol-
lisuuksia kokeilla 
erilaisia työtehtäviä 
ja tutustua työn eri 
vaiheisiin. Valmen-
tautuja näkee oman 

työnsä merkityksen kokonaisuuden 
osana, mikä tuo mielekkyyttä työnte-
koon. Työn kautta valmentautuja oppii 
uutta ja samalla tunnistaa vahvuuksiaan 
ja taipumuksiaan työntekijänä. Työteh-

Työpajatoiminnassa on kolme 
keskeistä kulmakiveä, joihin 
sosiaalinen vahvistaminen 
perustuu: 
• mielekkäät työtehtävät ja teke-
mällä oppiminen
• yhteisöllisyys, vuorovaikuttei-
suus ja osallisuus 
• toimintaa ja henkilökohtaista 
kasvua tukeva valmennus.

12 Keltikangas-Järvinen (1994, 2008), Honkinen (2009)
13 Cremer (2012)
14 Kuure (2014) 
15 Huumonen (toim.) (2014)
16 Hämäläinen & Palo (2014)

TYÖTEHTÄVÄT PYRITÄÄN JAKAMAAN NIIN, 

ETTÄ JOKAINEN PYSTYY SUORIUTUMAAN 

TEHTÄVISTÄÄN. ONNISTUMISEN KOKEMUKSET 

VAHVISTAVAT HALUA UUDEN OPPIMISEEN.
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tävät pyritään jakamaan niin, että jokai-
nen pystyy suoriutumaan tehtävistään. 
Onnistumisen kokemukset vahvistavat 
halua uuden oppimiseen. Yhteisöltä ja 
valmentajalta saamansa positiivisen 
palautteen myötä valmentautuja kokee, 
että hänen toimintaansa arvostetaan. 

Työpajatoiminnassa valmentautu-
jien osallisuutta voidaan toteuttaa ja 
vahvistaa monella tasolla.17 Osallisuus 
voi perustua valmentautujien kohda-
tuksi tulemiseen ja kuuntelemiseen, 
jolloin se vahvistaa heidän sosiaalisia 
taitojaan ja osallisuuden sosiaalista pe-
rustaa. Osallisuuteen voi sisältyä myös 
kokemus kuulumisesta työpajan yhtei-
söön. Osallisuus voidaan nähdä myös 
laaja-alaisena vaikuttamisena yhteisten 
asioiden puolesta yksin tai ryhmässä. 
Työpajatoiminnassa osallisuus voi ulot-
tua työpajatoiminnan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon asti. 

Työpajan yhteisöllisyys perustuu 
valmentautujien yhdenvertaisuuteen, 
osallisuuteen, hyväksyntään ja vas-
tuullisuuteen. Hyväksyvä ja turvallinen 
ilmapiiri yhteisössä sekä kannustava 
valmennus edistävät tavoitteisiin 
pyrkimistä, yrityksen ja erehdyksen 
kautta. 

Työvalmentajan tehtävänä on 
opettaa ja ohjata valmentautujaa 
työtehtävissä ja työelämän taidoissa. 
Työvalmentaja auttaa valmentautujaa 
tunnistamaan taitojaan, havaitsemaan 
edistysaskeliaan ja ottamaan vastuuta 
oppimisesta. Valmentaja antaa raken-
tavaa palautetta ja kohtelee valmen-

tautujia tasapuolisesti, arvostavasti ja 
oikeudenmukaisesti. Työvalmennuksen 
tavoitteena on kohentaa valmentautu-
jan työkykyä ja selkeyttää hänen suun-
nitelmiaan koulutukseen ja työelämään 
siirtymisen suhteen.

Työvalmennuksessa tuetaan val-
mentautujien työyhteisöosaamista. 
Valmentaja ohjaa valmentautujia toimi-
maan yhteisten tavoitteiden ja sään-
töjen mukaisesti. Hän edistää valmen-
tautujien ryhmäytymistä ja turvallisen 
me-hengen muodostumista. Ryhmäval-
mennuksessa kehitetään toista arvosta-
vaa, tasaveroista vuorovaikutusta, jonka 
myötä valmentautujat saavat hyväk-
synnän ja onnistumisen kokemuksia. 
Valmentaja ohjaa myös valmentautujia 
ottamaan vastuuta ryhmän ilmapiirin 
luomisessa. 

Työpajan yksilövalmentaja tukee 
valmentautujan toimintakykyä, arjen 
hallintaa, työelämätaitoja, elämän-
hallintaa ja tulevaisuuden suunnitte-
lua. Kunkin valmentautujan kohdalla 
arvioidaan, missä määrin hän tarvitsee 
yksilövalmennusta eri osa-alueilla. Tuki 
voi painottua toimintakyvyn ja arjen 
hallinnan parantamiseen tai sopivan 
opiskelupaikan hakemiseen. Kuntoutta-
vassa työtoiminnassa ja mielenterveys-
kuntoutuksessa yksilövalmennus on 
keskeisemmällä sijalla kuin esimerkiksi 
työkokeilussa. Perustana on valmentau-
tujan luottamus valmentajaan. Valmen-
taja pyrkii ymmärtämään valmentau-
tujan tilannetta ja näkökulmaa sekä 
kohtaamaan hänet hyväksyvästi.

17 Gretschel & Kiilakoski & Nivala (2012), viitattu teoksessa Kuure (2014)
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Yksilövalmennusta järjestetään sekä 
henkilökohtaisena että ryhmämuotoi-
sena. Työpajaryhmässä valmentautujat 
voivat saada toisiltaan myös vertaistu-
kea. He voivat jakaa kokemuksiaan ja 
näkemyksiään sekä näin saada tukea 
ajatuksilleen muilta ryhmän jäseniltä. 
Samalla he voivat vaikuttaa ryhmän 
ajattelu- ja toimintatapoihin. 

Etsivän nuorisotyön tarkoitus 
on toimia asiakkaita ohjaavana ja 
tukevana tahona palveluiden, koulu-
tuksen ja työelämän välimaastossa. 
Näissä siirtymävaiheissa asiakkaiden 
onnistunut ohjaus 
edellyttää nuoren 
elämäntilanteen 
ymmärrystä koko-
naisvaltaisesti sekä 
palvelu- ja tuen tar-
peiden jäsentämis-
tä. Työn toteuttami-
sessa on keskeistä 
työntekijän sujuva 
tavoittaminen, 
nuoren kohtaami-
nen, läsnäolo sekä 
nuoren tarpeiden 
kuunteleminen. Tavoitteena on nuoren 
omien vahvuuksien tunnistaminen ja 
sosiaalinen vahvistaminen niin, että 
nuori löytää voimavaroja ja mahdollisia 
polkuja selviytyä elämäntilanteessaan 
eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö ulottuu nuorten 
monille eri elämänalueille. Nuoren 
asiakkuus etsivässä nuorisotyössä voi 
olla pitkä ja ulottua perustarpeisiin 

liittyvistä asioista, kuten asumisen 
järjestämisestä, terveydenhuollosta ja 
raha-asioiden hoitamisesta opiskelu-
vaihtoehtojen puntarointiin ja työn-
hakuun. Etsivä nuorisotyö perustuu 
vapaaehtoisuuteen: työssä edetään 
nuoren ehdoilla, hänen tilanteensa ja 
tarpeidensa mukaan. 

Etsivä nuorisotyöntekijä hyväksyy 
nuoren elämän sellaisenaan. Arvostava 
ja välittävä asenne tuottaa nuorelle ko-
kemuksen siitä, että hän tulee nähdyksi 
ja hänen asiansa koetaan tärkeäksi. 
Tämä lisää nuoren rohkeutta tuoda esil-

le tuen tarpeitaan ja 
kiinnostusta asioi-
densa hoitamiseen.

Nuoren voi-
maannuttaminen 
edellyttää pitkä-
aikaista auttamis-
ta ja tukemista. 
Itseluottamuksen 
tukeminen edellyt-
tää luottamukseen 
perustuvaa vuoro-
vaikutusta, jossa 
nuori voi vapaasti 

tuoda esille omia näkemyksiään. Sa-
malla etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii 
vahvistamaan nuoren voimavaroja ja 
mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä 
ja kasvattaa osallisuuttaan. Etsivään 
nuorisotyöhön sisältyy nuoren aktivoin-
tia niin, että se perustuu nuoren omaan 
motivaatioon.18

Etsivässä nuorisotyössä osalli-
suus on kumppanuutta työntekijän ja 

18 Puuronen (2014)

ARVOSTAVA JA VÄLITTÄVÄ ASENNE TUOT-

TAA NUORELLE KOKEMUKSEN SIITÄ, ETTÄ 

HÄN TULEE NÄHDYKSI JA HÄNEN ASIANSA 

KOETAAN TÄRKEÄKSI.
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nuoren välillä. Nuori ja etsivä nuoriso-
työntekijä yhdessä jäsentävät nuoren 
elämäntilannetta ja tavoitteita. Läh-
tökohtana ovat nuoren omat tarpeet 
ja toiveet. Työntekijä luottaa nuoren 
omaan asiantuntemukseen omassa 
elämäntilanteessaan. Etsivä nuorisotyö 
pohjautuu näin nuoren omiin arvoi-
hin ja kokemuksiin. Etsivällä voi olla 
omia mielipiteitä nuoren tilanteesta 
ja relevanteista vaihtoehdoista, mutta 
ei määräysvaltaa siihen, miten nuoren 
tulee toimia.19

Vapaaehtoisuuteen perustuva työ 
edellyttää, että nuori on itse halukas 
vastaanottamaan apua etsivältä työn-
tekijältä. Asiakkaan antama tieto on 
etsivässä työssä ensiarvoisen tärkeää, 
koska sen kautta etsivä pääsee kiinni 
nuoren elämäntilanteeseen, kokemuk-
siin ja arvoihin. Nuoren antama tieto 
on pohjana asioiden jäsentämiselle ja 
ratkaisujen pohtimiselle, jotka nuori ja 
etsivä tekevät yhteistyönä. Työntekijä ei 
voi olettaa kaikkien 
nuorten tunnusta-
van samoja arvoja ja 
asettavan itselleen 
yleisesti hyväksyt-
tyjä ja odotettuja 
tavoitteita.20 

Etsivässä nuori-
sotyössä tulee esille 
myös velvoittavuut-
ta, kun työntekijä 

tuo esille erilaisia vaihtoehtoja, miten 
nuori voi edetä tilanteessaan. Velvoit-
tavuus voi ilmetä asettamalla rajoja, 
kannustamalla nuorta toimimaan toi-
vottuun suuntaan, vetoamalla nuoren 
velvollisuudentuntoon ja perustelemal-
la etsivän nuorisotyöntekijän näkökan-
toja. Tavoitteena on, että yhteiskunnan 
asettamien rajojen ja velvoitteiden 
hyväksymisen kautta nuori pääsee 
eteenpäin elämänpolullaan. Tasapainoi-
lu nuorten autonomian kunnioittami-
sen ja velvoitteiden käsittelemisen vä-
lillä tuo haastavuutta etsivään työhön. 
Nuoren toimijuuden vahvistamisessa 
tarvitaan pitkäaikaista kumppanuutta 
ja tukea21. 

Nuori voi saada etsivästä nuoriso-
työstä tukea monella tavalla. Puuro-
sen22 mukaan norjalaisessa etsivän nuo-
risotyön tutkimuksessa on jäsennetty 
seuraavia tuen muotoja, jotka tulevat 
hyvin esille etsivässä nuorisotyössä 
myös Suomessa: Nuori saa emotionaa-

lista tukea, kun etsi-
vä kuuntelee hänen 
kokemuksiaan elä-
mäntilanteestaan. 
Nuori saa sosiaalista 
tukea etsivän kanssa 
keskustelemisesta 
ja yhdessä toimi-
misesta. Tilanteen 
mukaan etsivä voi 
myös saattaa nuo-

NUOREN TOIMIJUUDEN VAHVISTAMISESSA 

TARVITAAN PITKÄAIKAISTA KUMPPANUUT-

TA JA TUKEA.

19 Juhila (2006)
20 Emt.
21 Juvonen (2016) 
22 Puuronen (2014). 



19

ren osaksi jotakin sosiaalista ryhmää. 
Etsivän kautta nuori voi reflektoida 
kokemuksiaan ja arvioida elämäntilan-
nettaan toisen ihmisen näkökulmasta. 
Etsivä tarjoaa informatiivista tukea, kun 
hän keskustelee nuoren kanssa erilaisis-
ta vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista 
ratkaista ongelmia ja edetä elämässä. 
Etsivän kautta nuori voi saada materi-
aalista tukea, kun etsivä auttaa häntä 
saamaan tarvitsemiaan yhteiskunnan 
palveluita ja etuuksia. Instrumen-
taalinen tuki on puolestaan etsivän 
tarjoamaa apua ja opastusta asioiden 
järjestämisessä, esimerkiksi käytännön 
asioiden hoitamisessa.

SOSIAALISEN 
VAHVISTAMISEN 
OSA-ALUEET

Sosiaaliseen vahvistamiseen sisälty-
vät nuorisotyössä itsetunto ja itsensä 
arvostaminen, vuorovaikutustaidot ja 
sosiaalinen toimintakyky sekä elämän-
hallinta ja osallisuus.23 Näiden voima-
varojen vahvistamiseen työpajatoimin-
nassa ja etsivässä nuorisotyössä on sekä 
kasvatustieteellinen että sosiaalitieteel-
linen perusta. 

Työpajojen valmentautujat ovat 
tuoneet esille, että käytännössä so-
siaalinen vahvistuminen tulee esille 
erityisesti arjen asioiden hallinnassa 
sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. 
Nämä ovat keskeisiä teemoja myös etsi-
vässä nuorisotyössä. Monen valmentau-
tujan ja etsivän nuorisotyön asiakkaan 

kohdalla lähdetään tilanteesta, jossa 
esimerkiksi normaali vuorokausirytmi 
on kateissa ja talousasioiden hoito hei-
koissa kantimissa. Työtön ei ole osan-
nut hakea itselleen kuuluvia etuuksia, 
opiskeluvaihtoehdot ovat hukassa tai 
työelämän pelisäännöt epäselviä. 

Kokonaisuutena sosiaalinen vah-
vistuminen voidaan kiteyttää viiteen 
osa-alueeseen (kuvio 2).  Sosiaalisen 
vahvistumisen tarkastelu kohdentuu 
yhtäältä ihmisen keskeisiin voimava-
roihin, joita ovat itsetuntemus, sosiaa-
liset taidot ja elämänhallinta. Toisaalta 
sosiaalisen vahvistumisen tarkastelu 
voidaan kohdentaa sen konkreettisiin 
ilmenemismuotoihin elämässä: arjen 

23 Kuure (2014)

Etsivän kautta nuori voi saada 
materiaalista tukea, kun etsivä auttaa 
häntä saamaan tarvitsemiaan yhteis-
kunnan palveluita ja etuuksia. Instru-
mentaalinen tuki on puolestaan etsivän 
tarjoamaa apua ja opastusta asioiden 
järjestämisessä, esimerkiksi käytännön 
asioiden hoitamisessa.

SOSIAALISEN VAHVISTAMISEN OSA-ALUEET
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asioiden hallintaan sekä opiskelu- ja 
työelämävalmiuksiin. Voimavarojen 
vahvistuminen mahdollistaa ihmisen 
toimimisen sosiaalisissa ympyröissä 
sekä uusien taitojen ja toimintatapo-
jen omaksumisen, mikä voi tulla esille  
monin tavoin arjenhallinnassa sekä 
valmiuksissa edetä opiskelemaan ja 
työelämään.

Hyvän itsetuntemuksen omaa-
valla ihmisellä on realistinen käsitys 
ominaisuuksistaan. Hän tunnistaa sekä 
vahvuutensa että rajoitteensa. Hyvä 
itsetunto on ihmisen kykyä arvostaa 
itseään sellaisena kuin hän on. Hän on 
tyytyväinen onnistumisiinsa, mutta 
hyväksyy myös epäonnistumisensa. Hy-
vän itseluottamuksen omaava ihminen 
luottaa kykyynsä suoriutua erilaisissa ti-
lanteissa. Hyvää itseluottamus tarvitaan 
tasavertaisessa vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten kanssa sekä uskalluk-
sessa tuoda esille omia näkemyksiään.24

Sosiaalisiin taitoihin sisältyvät 
toisten ihmisten erilaisuuden hyväksy-
minen, erilaisten näkökantojen kun-
nioittaminen sekä kyky rakentavaan 
ja kannustavaan vuorovaikutukseen 
toisten kanssa. Sosiaalisiin taitoihin 
kuuluvat myös lojaalius toisia koh-
taan ja kyky luottaa toiseen ihmiseen. 
Riittävä ja toimiva sosiaalinen verkosto 
on ihmiselle tärkeä voimavara. Yhtei-
söön kuuluminen vahvistaa terveyttä ja 
hyvinvointia. Myönteinen ja turvallinen 
ilmapiiri yhteisössä rakentaa ihmisten 
välistä luottamusta ja uskallusta pyrkiä 
omiin tavoitteisiin.25

Arjen asioiden hallinta on nuorten 
näkökulmasta keskeinen sosiaaliseen 
vahvistumiseen liittyvä osa-alue, joka 
voi ilmetä esimerkiksi päivärytmin 
saavuttamisessa, aikatauluihin sitoutu-
misessa, arjessa jaksamisessa, kyvyssä 
käyttää tarvitsemiaan palveluita, raha-
asioiden hoitamisessa ja päihteiden 

24 Keltikangas-Järvinen (1994)
25 Siitonen (1999)

SOSIAALISET 
TAIDOT

ARJEN ASIOIDEN 
HALLINTA

OPISKELU- JA TYÖ-
ELÄMÄVALMIUDET

ELÄMÄNHALLINTA

ITSETUNTEMUS

SOSIAALINEN 
VAHVISTUMINEN

Kuvio 2. Sosiaalisen vahvistumisen osa-alueet 
työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä.
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käytön hallinnassa. Hyvään arjen hallin-
taan liittyy vastuunotto omien asioiden 
hoitamisesta ja osallisuus yhteisissä 
asioissa.

Sosiaalinen vahvistuminen voi 
tulla esille monella tavalla opiskelu- 
ja työelämävalmiuksissa. Etsivässä 
nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa 
sopivien opiskeluvaihtoehtojen etsimi-
nen, työnhakutaitojen vahvistaminen 
ja työelämän pelisääntöjen avaaminen 
ovat keskeisiä käsiteltäviä teemoja. Et-
sivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan 
tuloksellisuuden seurannassa asiak-
kaiden ohjautuminen opiskelemaan ja 
työelämään ovat keskeisiä mittareita. 
Näiden tilastojen rinnalla on tärkeää 
huomioida edistysaskeleet opiskelu- ja 
työelämävalmiuksissa niidenkin asiak-
kaiden kohdalla, jotka eivät suoraan 
etene opiskelemaan tai työelämään. He 
voivat olla entistä halukkaampia hakeu-
tumaan opiskelemaan, he voivat tuntea 
paremmin itselleen sopivia opiskelu-
vaihtoehtoja tai kokea työssäjaksami-
sen parantuneen. 

Elämänhallinta on koherenssin 
eli eheyden tunnetta, jonka varassa 
ihminen selviytyy elämässä eteenpäin 
vastoinkäymisistä huolimatta. Hyvän 
elämänhallinnan omaava ihminen 
ymmärtää asioiden syy-seuraussuhteita 
ja kokee voivansa vaikuttaa omaan 
elämäänsä. Hän näkee elämässään 
tavoittelemisen arvoisia asioita, löytää 
itsestään tarvittavia voimavaroja ja pys-

tyy ottamaan vastaan toisten ihmisten 
apua ja tukea. Elämänhallintaan liittyy 
resilienssi, jolla tarkoitetaan kykyä so-
peutua ennakoimattomiin muutoksiin 
ja joustavuutta vastoinkäymisissä.26 27 30

Minäpystyvyys on läheinen käsite 
elämänhallinnan kanssa. Minäpystyvyys 
on luottamusta kykyihin suoriutua eri-
laisista tilanteista ja tehtävistä vuoro-
vaikutuksessa yhteisön kanssa. Vahva 
minäpystyvyyden tunne auttaa ihmistä 
kohtaamaan haasteelliseksi kokemiaan 
asioita, näkemään onnistumisen mah-
dollisuuksia ja ponnistelemaan omien 
ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisek-
si. Hän myös kokee itsensä hyväksytyksi 
ja tärkeäksi yhteisön jäsenenä.29

Tavoitteellisuus liittyy elämän-
hallintaan ja motivaatioon. Motivaatio 
perustuu ihmisen uskomukseen, että 
hänellä on riittäviä ominaisuuksia 
tavoitteiden saavuttamiseen ja että ym-
päristö tarjoaa hänelle mahdollisuuksia 
siihen.30 Itsetuntemuksen vahvistumi-
sen myötä ihminen oppii asettamaan 
tavoitteita, jotka hänen on mahdollista 
saavuttaa.31 Tavoitteiden asettaminen, 
sitkeys ja suoriutuminen perustuvat 
siihen, kuinka hyvin ihminen uskoo 
suoriutuvansa ja kuinka tärkeäksi hän 
kokee tavoitteensa.32 Sosiaalinen vah-
vistuminen voi ilmetä toiveikkuuden 
lisääntymisenä: ihminen löytää elämäs-
sään uusia päämääriä, joiden eteen hän 
on halukas näkemään vaivaa.

26 Honkinen (2009)
27 Keltikangas-Järvinen (1994)
28 Honkinen (2009)
29 Partanen (2011)

30 Siitonen (1999)
31 Keltikangas-Järvinen (1994)
32 Tulikorpi (2007)
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SOVARI SOSIAALISEN 
VAHVISTUMISEN MITTARINA

2
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Sovari perustuu työpajojen valmentau-
tujille ja etsivän nuorisotyön nuorille 
suunnattuun nettikyselyyn, johon 
he vastaavat itsenäisesti. Kyselyssä 
valmentautujat ja nuoret arvioivat 
kokemuksiaan työpajatoiminnasta tai 
etsivästä nuorisotyöstä sekä palvelun 
myötä kokemaansa sosiaalista vahvis-
tumista itsetuntemuksen, sosiaalisten 
taitojen, arjen asioiden hallinnan, 
opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä 
elämänhallinnan osalta. 

Työpajojen valmentautujat vas-
taavat Sovari-kyselyyn työpajajakson 
loppuvaiheessa. Etsivän nuorisotyön 
nuoret vastaavat ky-
selyyn siinä vaihees-
sa, kun heille on an-
nettu apua tai tukea 
vähintään yhdessä 
asiassa. Asiakkuus 
voi edelleen jatkua 
tai olla päättymässä. 
Tässä tilanteessa 
toteutettu Sovari-
kysely tuottaa tietoa 
palveluiden välit-

tömistä ja lyhytkestoisista sosiaalisesti 
vahvistavista vaikutuksista. Asiakkaat 
eivät vielä tiedä, miten elämä kulkee 
palvelujakson ja tuen saannin jälkeen. 
Sovari ei tuota tietoa palveluiden pitkä-
kestoisista vaikutuksista, mutta antaa 
siitä viitteitä. Sovarissa tarkastellaan 
hitaasti muuttuvia asioita, joilla voi olla 
kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkiksi 
itsetunnon ja elämänhallinnan vah-
vistuminen voivat kannatella ihmistä 
pitkälle eteenpäin. 

Sovari toteutetaan kullekin asiak-
kaalle kertakyselynä. Aineiston kerää-
misessä ei siis toteuteta useamman 

kyselyn pitkittäis-
seurantaa palve-
lujakson aikana. 
Sovarin kehittämis-
vaiheessa testattiin 
pitkittäisseurantaa 
ja havaittiin, että 
palvelujakson alku-
puolella työpajojen 
valmentautujat 
eivät aina tunnista-
neet tai tunnusta-

Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön vaikuttavuuden mittaamisen väline, jonka tarkoituksena on 
tuoda esille näiden palveluiden sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia palvelui-
den käyttäjissä. Sovari tuottaa tietoa ja tunnuslukuja siitä, millaista lisäarvoa 
työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä saavutetaan. Mittari täydentää 
tilastotietoa asiakkaiden sijoittumisesta työpajalta ja etsivästä nuorisotyöstä 
muihin palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Sovarilla tähdätään valta-
kunnallisesti yhdenmukaisen vaikuttavuustiedon saantiin. 

SOVARI PERUSTUU TYÖPAJOJEN VALMEN-

TAUTUJILLE JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN 

NUORILLE SUUNNATTUUN NETTIKYSELYYN, 

JOHON HE VASTAAVAT ITSENÄISESTI.
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neet kehittämisen tarpeitaan. Omasta 
näkökulmastaan heidän voimavaransa, 
arjen asioiden hallinta ja elämänhal-
linta olivat jo lähtökohtaisesti hyvällä 
tasolla. Alkutuloksiin peilattuna val-
mentautujien edistysaskeleet työpaja-
jakson aikana jäivät pieniksi tai muutos 
näyttäytyi jopa negatiivisena. Jakson 
lopussa valmentautujat kuitenkin 
arvioivat asioiden muuttuneen myön-
teiseen suuntaan työpajajakson aikana. 
Valmentautujien ymmärrys omasta 
elämäntilanteesta realisoituu usein 
vasta palvelujakson edetessä ja edistys-
askelten myötä. Vasta silloin valmentau-
tujat havaitsevat, että asiat voivat olla 
paremminkin kuin ne alkutilanteessa 
olivat.

Kertakyselyyn päädyttiin etsivässä 
nuorisotyössä myös siitä syystä, ettei 
nuoria haluttu sitouttaa vastaamaan 
toistuviin kyselyihin. Tällaisen tiedon-
hankintamenetelmän ei nähty istuvan 
palveluun, jonka 
peruslähtökohtana 
on vapaaehtoisuus. 
Etsivässä nuoriso-
työssä jo valtakun-
nallisen kertakyse-
lyn toteuttaminen 
on haasteellista: 
nuoria täytyy aktii-
visesti motivoida 
vastaamiseen.

Sovarin sisältämät teemat ja kysy-
mykset perustuvat työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön tutkimustaustaan 
sekä keskusteluihin työpajatoimijoiden, 
valmentautujien ja etsivän nuorisotyön 
toimijoiden kanssa. Sovarin sisältö on 
suunniteltu yhteistyössä palvelukentän 
toimijoiden kanssa vaihe vaiheelta. 
Näin on varmistettu, että Sovari sisältää 

käytännön toimijoiden näkökulmasta 
keskeisiä kysymyksiä palveluiden toteu-
tuksesta ja vaikuttavuudesta. 

Sovarin kysymysten asettelussa on 
pyritty kattavaan tiedonsaantiin, mutta 
samalla on huomioitu kysymysten 
luettavuus ja ymmärrettävyys. Valmiit 
standardoidut sosiaalisen vahvistumi-
sen mittarit osoittautuivat luotettavan 
vastaamisen kannalta liian raskaiksi tai 
vaikeaselkoisiksi. Omakohtaisiin tunte-
muksiin perustuvien asioiden mittaa-
miseen on vaikea asettaa objektiivisia, 
tilanteesta riippumattomia ja käytän-
nössä toimivia mittareita.

Sovari tuottaa tietoa asiakkaiden 
kokemista muutoksista omassa elä-
mäntilanteessaan työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Näistä 
palveluista riippumattomien tekijöiden 
vaikutusta asiakkaan elämäntilantee-
seen ei voida poissulkea eikä suoranai-
sesti osoittaa, mikä vaikuttaa mihinkin. 

Sovarin tuottama 
tieto voidaan 
kuitenkin kytkeä 
realistiseen arvi-
ointitutkimukseen 
ja sen mukaisesti 
tarkastella, onko 
palvelun käyttäjien 
elämässä tapah-
tunut tavoiteltua 
muutosta ja onko 

muutos yhteydessä kokemuksiin palve-
lun toteutuksesta. Realistisen arvioin-
tiasetelman mukaan voidaan selvittää, 
millaisessa elämäntilanteessa oleville 
asiakkaille ja millä tavoin toteutettuna 
työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 
tuottavat asiakkaalle sosiaalisen vahvis-
tumisen kokemusta.

SOVARIN SISÄLTÖ ON SUUNNITELTU YH-

TEISTYÖSSÄ PALVELUKENTÄN TOIMIJOIDEN 

KANSSA VAIHE VAIHEELTA
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työpajatoiminnasta tai etsivästä nuori-
sotyöstä (kuvio 3). 

Asiakkaat määrittelevät, missä mää-
rin erilaiset sosiaalisen vahvistamisen 
periaatteet ovat toteutuneet palvelus-
sa. Kaikkiaan työpajatoiminnan arvioin-
ti käsittää 18 arvioitavaa asiaa ja etsivän 
nuorisotyön arviointi 11 arvioitavaa 
asiaa palvelun toteutuksesta.

Työpajatoiminnan arvioinnin keskei-
siä osa-alueita ovat 
• työtehtävät ja toiminta, 
• yhteisöllisyys ja osallisuus sekä 
• työ- ja yksilövalmennuksessa tarjot-
tu ohjaus ja tuki. 

Sovari-kyselyssä valmentautuja arvioi 
näillä osa-alueilla työpajatoiminnassa 
saamiaan kokemuksia sosiaalisen vah-
vistumisen näkökulmasta.

Työpajan työtehtävien arviointi 
sisältää kysymyksiä siitä, kuinka hyvin 

Kuvio 3. Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteutuksen 
arviointiteemat Sovari-mittarissa.

TYÖPAJATOIMINNAN 
ARVIOINTITEEMAT

TEHTÄVÄT JA 
OSALLISUUS

TYÖ- JA YKSILÖ-
VALMENNUS

YHTEISÖLLISYYS

ETSIVÄN NUORISOTYÖN 
ARVIOINTITEEMAT

AVUN JA TUEN 
TARJOAMINEN

TAVOITETTAVUUS LUOTTAMUS JA 
KUUNTELEMINEN

SOVARIN SISÄLTÖ

SOVARI-KYSELY sisältää kaksi 
arviointiosiota: 

palvelun toteutuksen ja 
sen vaikutusten arvioinnin sosiaa-
lisen vahvistumisen näkökulmasta.

Sovarilla testataan työpajatoiminnan 
ja etsivän nuorisotyön yleisten periaat-
teiden toteutumista ja niiden sosiaa-
lisesti vahvistavaa merkitystä. Sovari 
tuottaa tietoa siitä, onko palvelun 
käyttäjien elämässä tapahtunut tavoi-
teltua muutosta palvelujakson aikana ja 
onko muutos yhteydessä kokemuksiin 
palvelun toteutuksesta. Sovari perustuu 
työpajojen valmentautujille ja etsivän 
nuorisotyön nuorille suunnattuun net-
tikyselyyn. Sovari-kyselyiden sisältämät 
kysymykset löytyvät opaskirjan liitteestä.

Sovari-kyselyn ensimmäisessä 
arviointiosiossa asiakkaat arvioivat, 
millaisia kokemuksia he ovat saaneet 

1
2



26

tehtävät tarjoavat valmentautujille on-
nistumisen ja uuden oppimisen koke-
muksia. Valmentautujat arvioivat myös 
mahdollisuuksiaan kokeilla monipuo-
lisesti erilaisia tehtäviä työpajajakson 
aikana. Osallisuuteen liittyen valmen-
tautujat arvioivat, missä määrin heillä 
on mahdollisuuksia vaikuttaa omiin 
työtehtäviinsä ja toimintaan työpajalla. 
Lisäksi Sovarissa kysytään valmentau-
tujan motivaatiota osallistua työpaja-
toimintaan, mikä on keskeinen perusta 
työpajatoiminnan ja sosiaalisen vahvis-
tumisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työpajan yhteisöllisyyden osalta 
valmentautujat arvioivat, kuinka hyväk-
si he kokevat yhteishengen työpajalla 
ja kuinka tärkeäksi he tuntevat itsensä 
työpajaryhmässä. Valmentajien roolia 
yhteisöllisyyden tukemisessa testataan 
kysymyksellä, missä määrin he tarvit-
taessa tukevat valmentautujien keski-
näisten ristiriitojen selvittämistä. Lisäksi 
kysytään, tuntevatko valmentautujat 
saavansa vertaistukea toisilta työpaja-
ryhmän jäseniltä. 

Työvalmennusta koskevilla kysy-
myksillä kerätään tietoa siitä, kuinka 
riittävästi ja tasapuolisesti valmen-
tautujat saavat ohjausta tehtävissään 
työpajalla. Valmentautujat arvioivat 
myös, kokevatko he olevansa hyväk-
syttyjä sellaisina kuin ovat ja saavansa 
kannustavaa palautetta työvalmentajal-
ta tai ohjaajalta. Yksilövalmennuksen 
osalta valmentautujat määrittelevät, 
kuinka hyvin he luottavat työpajan 
valmentajiin, mikä on onnistuneen val-
mennustyön perusta. Valmentautujat 
arvioivat myös, kuinka hyvin he saavat 
tarvitessaan ohjausta omien käytän-
nön asioiden järjestämisessä, mieltään 
painavissa asioissa sekä jatkosuunnitel-
mien tekemisessä.

Etsivässä nuorisotyössä nuoret 
arvioivat, kuinka hyvin palvelussa to-
teutuvat
• sujuvan yhteydensaannin, 
• kuulluksi tulemisen, 
• luottamuksen sekä 
• avun ja tuen saannin periaatteet. 

Samassa yhteydessä nuoret mää-
rittelevät, missä asioissa he kokevat 
saaneensa tukea etsivältä nuoriso-
työntekijältä.

Yhteydensaannin sujuvuutta mita-
taan kysymyksillä, onko etsivä riittävän 
usein yhteydessä nuoreen ja saako 
nuori hyvin yhteyden etsivään. Nuoren 
kuulluksi tulemista peilataan kysy-
mällä, onko etsivällä riittävästi aikaa 
keskustella nuoren kanssa ja ottaako 
hän huomioon nuoren toiveet. Nuo-
ren luottamusta etsivään mitataan 
kysymyksillä, onko etsivä kiinnostunut 
siitä, miten nuorella menee, ja pystyykö 
nuori kertomaan luottavaisesti asiois-
taan etsivälle. 

Avun ja tuen saantiin liittyvässä 
osiossa nuoret määrittelevät, kuinka 
hyvin etsivä nuorisotyöntekijä kannus-
taa heitä omatoimisuuteen, onko etsivä 
tuonut esille vaihtoehtoja, miten nuori 
voi edetä elämässään, ja onko nuori 
löytänyt sopivan polun eteenpäin etsi-
vän avulla. Nuoret arvioivat myös omaa 
suhtautumistaan, kuinka mielellään he 
ottavat vastaan apua ja tukea etsivältä 
nuorisotyöntekijältä. Kyselyn päätteeksi 
nuori arvioi tyytyväisyyttään etsivältä 
saamaansa tukeen kokonaisuutena.
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Sovari-kyselyn toisessa arvioin-
tiosiossa valmentautujat ja nuoret 
arvioivat sosiaalisen vahvistumisen 
kokemuksiaan työpajajakson tai etsi-
vän nuorisotyön ajanjaksolla viidellä 
osa-alueella. Kukin osa-alue sisältää 
muutaman arviointikysymyksen. 

Asiakas arvioi, 
• onko hän kokenut muutosta sosi-
aalisen vahvistumisen eri osa-alueilla 
palvelujakson aikana ja 
• minkä suuntaista muutos on ollut. 

Sovari-mittarin sosiaalisen vahvistu-
misen osa-alueita ovat
1 itsetuntemus
2 sosiaaliset taidot
3 arjen asioiden hallinta
4 opiskelu- ja työelämävalmiudet
5 elämänhallinta.

Itsetuntemukseen ja -luottamukseen 
liittyen valmentautujat ja nuoret arvi-
oivat, voivatko he entistä paremmin tai 
huonommin nähdä itsessään hyviä omi-
naisuuksia, arvostaa omaa osaamistaan 
ja sietää epäonnistumista. Sosiaalisiin 
taitoihin liittyvissä kysymyksissä asi-
akkaat arvioivat, pystyvätkö he entistä 
paremmin tai huonommin toimimaan 
toisten ihmisten kanssa, pyytämään 
toisilta apua, tuomaan esille omia mieli-
piteitään ja luottamaan toisiin ihmisiin. 
Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot ovat 
keskeisiä sosiaaliseen toimintakykyyn 
liittyviä voimavaroja.

Sovarissa tarkastellaan arjen asi-
oiden hallinnassa koettuja muutoksia 
virastoasioiden, raha-asioiden ja koti-
töiden osalta. Tässä yhteydessä selvite-
tään myös päivärytmin säännöllisyydes-
sä ja yleensä arjen omatoimisuudessa 
otettuja edistysaskelia. Sovarin tausta-

kartoituksessa valmentautujat nosti-
vat arjen asioiden hallinnan yhdeksi 
keskeiseksi sosiaalisen vahvistumisen 
osa-alueeksi työpajatoiminnassa.

Työpajatoiminta ja etsivä nuori-
sotyö tähtäävät monien asiakkaiden 
kohdalla opiskelu- ja työelämäval-
miuksien parantamiseen. Sovari-kyse-
lyssä he arvioivat, ovatko opiskeluun 
liittyvät vaihtoehdot selkeytyneet ja 
halu opiskella lisääntynyt palvelujakson 
aikana. He arvioivat myös kokemuksi-
aan työnhakuun liittyvästä osaamisesta 
ja työelämän pelisääntöjen tuntemuk-
sesta tai noudattamisesta työpajajak-
son aikana. Työpajojen valmentautujilta 
kysytään lisäksi, onko jaksaminen työ-
tehtävissä muuttunut. Etsivän nuoriso-
työn nuorilta tiedustellaan, onko halu 
päästä töihin vahvistunut palvelujakson 
aikana.

Elämänhallintaa ja tavoitteelli-
suutta koskevalla sosiaalisen vahvistu-
misen osa-alueella asiakkaat arvioivat, 
kokevatko he entistä paremmin voi-
vansa vaikuttaa elämänsä kulkuun ja 
selviävänsä myös ongelmatilanteista. 
Tavoitteellisuuteen liittyvissä kysymyk-
sissä asiakkaat arvioivat, ovatko heidän 
tulevaisuudensuunnitelmansa selkeyty-
neet, usko omien tavoitteiden saavut-
tamiseen vahvistunut ja tyytyväisyys 
omaan elämään muuttunut palvelujak-
son aikana.

Elämänhallintaan ja tavoitteelli-
suuteen kytkeytyvät kaikki sosiaalisen 
vahvistumisen osa-alueet: kun ihmisellä 
on tarvittavaa itsetuntemusta ja -luotta-
musta, taitoa toimia erilaisissa sosiaali-
sissa ympyröissä, selviytyä arjen asioista 
sekä löytää polkunsa koulutuksen ja 
työelämän kuvioissa, rakentavat nämä 
asiat myös elämänhallinnan tunnetta, 
taitoa toteuttaa itseään, asettaa saa-
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vutettavissa olevia tavoitteita ja tehdä 
suunnitelmia elämässä eteenpäin. 

Palvelun toteutuksen ja sosiaalisen 
vahvistumisen arvioinnin lisäksi Sovari-
kyselyt sisältävät palvelunsaantiin liit-
tyviä kysymyksiä. Kysymykset koske-
vat esimerkiksi työpajajakson ja etsivän 
työntekijän kanssa tehdyn yhteistyön 
kestoa, työpajakäyntien määrää viikos-
sa, etsivän työntekijän tapaamistiheyttä 
ja palvelua, johon heidät on työpajalla 
ohjattu (esimerkiksi työkokeilu, kun-
touttava työtoiminta tai maahanmuut-
tajien kotoutumispalvelu). Lisäksi ky-
sytään vastaajan taustatietoja, kuten 
ikää, sukupuolta ja koulutusta. Kyselyyn 
vastatessaan nuoret määrittelevät, 
millä paikkakunnalla tai minkä etsivän 
nuorisotyön organisaation asiakkaana 
he ovat olleet. Työpajakyselyssä pyyde-
tään nimeämään työpajaorganisaatio ja 
-yksikkö.

OHJEITA SOVARI-
MITTARIN KÄYTTÖÖN

Sovarin käyttäminen työpajalla ja 
etsivässä nuorisotyössä edellyttää 
esimiesten taustatukea ja työntekijöi-
den sitoutumista Sovari-kyselyiden 
toteuttamiseen. Työpajalla ja etsivässä 
nuorisotyössä sovitaan yhteisesti, millä 
tavalla ja aikataululla Sovari-kyselyä 
toteutetaan ja kuka vastaa kyselyiden 
toteuttamisesta. Kyselyitä toteutetaan 
jatkuvasti otollisessa vaiheessa oleville 
asiakkaille. Useamman vuoden jatkuvis-
sa palvelujaksoissa asiakas voi vastata 
kyselyyn kerran vuodessa. 

Sovari-kysely avautuu verkkose-
laimeen. Sujuvinta vastaaminen on 
tietokoneella, mutta se onnistuu myös 

tabletilla tai matkapuhelimella. Työpa-
jat ja etsivän nuorisotyön organisaatiot 
saavat Sovari-kyselyiden nettiosoitteet 
kyselyiden ylläpitäjältä TPY:stä. Kyse-
lyt ovat suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielisinä. Kyselylinkkejä ei levitetä 
julkisesti, jotta kysely voidaan suunnata 
vain asianosaisille asiakkaille ja sulkea 
ulkopuolisilta. 

Sovari-kysely sisältää kysymyksiä 
työpajatoiminnan tai etsivän nuoriso-
työn palvelujaksosta, palvelun toteu-
tuksen arviointia, palvelun vaikutusten 
arviointia sosiaalisen vahvistumisen 
näkökulmasta sekä kysymyksiä liittyen 
vastaajan elämäntilanteeseen. Valmen-

ohjattu (esimerkiksi työkokeilu, kun-
touttava työtoiminta tai maahanmuut-
tajien kotoutumispalvelu). Lisäksi ky-
sytään vastaajan taustatietoja, kuten 
ikää, sukupuolta ja koulutusta. Kyselyyn 
vastatessaan nuoret määrittelevät, 
millä paikkakunnalla tai minkä etsivän 
nuorisotyön organisaation asiakkaana 
he ovat olleet. Työpajakyselyssä pyyde-
tään nimeämään työpajaorganisaatio ja 
-yksikkö.

OHJEITA SOVARI-MITTARIN KÄYTTÖÖN
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tajien ja etsivien nuorisotyöntekijöiden 
on ajoittain hyvä keskustella Sovarin 
teemoista asiakkaiden kanssa: mistä 
työpajajaksolla tai etsivässä työssä 
lähdettiin liikkeelle, mitä asioita matkan 
varrella on käsitelty, missä asioissa on 
edetty ja mitä asioita on hyvä työstää 
edelleen. Keskustelun kautta nuoren on 
helpompi palauttaa 
mieleen edistysas-
keliaan pitemmältä 
ajanjaksolta ja vas-
tata Sovari-kyselyyn.

Valtakunnalli-
nen työpajayhdistys 
kokoaa Sovari-kyse-
lyn vastauksista or-
ganisaatiokohtaiset 
ja valtakunnalliset 
yhteenvedot työ-
pajojen ja etsivän 
nuorisotyön toimi-
joiden käyttöön. 
Yhteenvedot kootaan syksyisin vuoden 
ajanjaksolla kertyneistä vastauksista. 
Tiedonkeräämisen jakso kestää syys-
kuusta elokuun loppuun asti.

Sovari-kyselyyn 
vastaaminen
Työpajoilla Sovari-kysely toteutetaan 
jokaiselle valmentautujalle työpaja-
jakson loppuvaiheessa kertakyselynä. 
Työpajan valmentajat järjestävät Sovari-
kyselyyn vastaamisen työpajatoiminnan 
lomassa. Vastaamiseen tarjotaan rau-
hallinen ajankohta ja tila tietokoneen 
äärellä. Vastaamiseen on hyvä varata 
aikaa 30 minuuttia, vaikka useimmat 
valmentautujat vastaavat kyselyyn 15 
minuutissa. Kunkin valmentautujan 

työpajajakson alkaessa suunnitellaan, 
milloin hän täyttää kyselyn. Silloin kun 
usean valmentautujan työpajajakso 
päättyy yhtäaikaisesti, kyselyyn vas-
taaminen voidaan järjestää keskitetysti 
saman päivän tai viikon aikana.

Sovari-kyselylomakkeen verkkosi-
vun osoite voidaan tallentaa tietoko-

neen nettiselaimen 
kirjanmerkkeihin, 
jotta kyselylomak-
keen avaaminen on 
sujuvaa. Valmenta-
jan on hyvä auttaa 
valmentautujaa 
vastaamaan kyselyn 
ensimmäisen sivun 
kysymyksiin, joissa 
tiedustellaan työpa-
jajaksoon liittyviä 
asioita. 

Kyselyn en-
simmäisellä sivulla 

valitaan vastattavaksi koko kysely tai 
lyhennetty kysely. Jälkimmäiseen vaih-
toehtoon ei sisälly työpajatoiminnan 
arviointiin liittyviä kysymyksiä. Tämä 
vaihtoehto voidaan valita, jos valmen-
tautujan kohdalla halutaan keventää 
kyselyä esimerkiksi keskittymiseen 
liittyvien haasteiden vuoksi. Vastaaja 
voi ohittaa vaikealta tai epäolennaiselta 
tuntuvat kysymykset. Vastaamisen päät-
teeksi vastaukset lähetetään verkon 
välityksellä suoraan TPY:lle.

Etsivässä nuorisotyössä Sovari-
kyselyä tarjotaan nuorelle siinä vai-
heessa, kun etsivä on käsitellyt nuoren 
kanssa yhtä tai useampaa asiaa. Nuoren 
ja etsivän työntekijän välinen yhteistyö 
voi edelleen jatkua tai olla päättymässä. 
Kysely on hyvä toteuttaa esimerkiksi sii-
nä vaiheessa, kun työntekijä on jäämäs-

VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS 

KOKOAA SOVARI-KYSELYN VASTAUKSISTA 

ORGANISAATIOKOHTAISET JA VALTAKUN-

NALLISET YHTEENVEDOT TYÖPAJOJEN 

JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOIDEN 

KÄYTTÖÖN.
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sä kesälomalle ja yhteistyöhön nuoren 
kanssa on tulossa tauko. 

Etsivässä nuorisotyössä nuoret 
voivat vastata Sovari-kyselyyn kotona 
tai haluamassaan paikassa netin äärellä. 
Työntekijät voivat jakaa asiakkailleen 
linkkiä nettikyselyyn henkilökohtais-
ten viestien välityksellä sähköpostilla, 
tekstiviesteillä tai Facebookissa. Jäl-
keenpäin on hyvä vielä muistuttaa 
nuorta vastaamaan kyselyyn. Vastaus-
ten saamisen kannalta hyvä käytäntö 
on pyytää nuorta vastaamaan kyselyyn 
tapaamisen yhteydessä etsivän nuori-

sotyön tiloissa. Kyselyyn vastaamismah-
dollisuutta voidaan tarjota myös nuoril-
le järjestetyn tapahtuman yhteydessä, 
kunhan vastaamiseen on käytettävissä 
rauhallinen ja suojaisa tila. 

Nuorten on hyvä varata vastaami-
seen 20 minuuttia, jotta he keskittyisivät 
siihen rauhassa. Yleisesti vastaaminen 
kestää noin 10 minuuttia. Etsivässä nuo-
risotyössä on myös käytettävissä lyhen-
netty Sovari-kysely. Lyhennettyä kyselyä 
voidaan tarjota niille nuorille, joilla 
palvelun tarve on ollut vähäinen tai joilla 
on vaikeuksia vastata koko kyselyyn.

VINKKEJÄ ETSIVILLE SOVARI-KYSELYN 
TOTEUTTAMISEEN 

• Viestitä nuorille toteutettavasta kyselystä ja jaa linkkiä kyselyyn jokaiselle, jonka 
kanssa olet työskennellyt. Lähetä viikon tai parin viikon päästä muistutusviesti 
kyselyyn vastaamisesta ja kiitä, jos nuori on jo vastannut siihen. 

• Pyydä etsivien toimistolla poikkeavaa nuorta istahtamaan hetkeksi tietokoneen 
äärelle rauhalliseen paikkaan ja vastaamaan kyselyyn.

• Kerro nuorelle, että kysely on teille tärkeä, koska muuten ette saa esille etsivän 
nuorisotyön merkitystä nuorille. Tiedonsaanti on tärkeää palvelun kehittämiseksi 
nuorten näkökulmasta. 

• Kyselyn kautta nuorilla on tilaisuus saada oma äänensä kuuluville ja tuoda esille, 
mitä mieltä he ovat heille järjestettyjen palveluiden toimivuudesta, kehittämistar-
peista, merkityksestä ja vaikutuksista omassa elämässä. 

• Kerro nuorelle, että ette halua vain ”hyviä” tuloksia. On tärkeää tietää, miten asioi-
ta voitaisiin tehdä nuorten näkökulmasta vielä paremmin. Kyselyllä halutaan saada 
esille sekä hyviä että huonoja kokemuksia palvelusta.

• Vastaaminen Sovari-kyselyyn kokonaisuudessaan vie nuorilta yleensä vain pienen 
tovin (5 –15 minuuttia). Kehota nuorta kuitenkin vastaamaan kyselyyn huolellisesti ja 
rauhassa.

• Kerro nuorelle, että useimmat kyselyyn vastanneet ovat kokeneet vastaamisen 
helpoksi ja aika mukavaksi. Kyselyn kautta nuori voi jäsentää itselleen, missä asiois-
sa hän kokee edistyneensä ja mihin asioihin hän toivoisi enemmän tukea.

•”Porkkanoitakin” saa käyttää, tarjota vaikka pullakahvit toimistolla, jos nuori on 
vastannut kyselyyn.
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Asiakkaiden motivoiminen 
kyselyyn vastaamiseen
Sovari tuottaa tärkeää ja hyödyllistä 
tietoa työpajatoiminnan ja etsivän nuo-
risotyön toteutuksesta ja vaikutuksista 
asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyyn 
vastaajien on hyvä tietää, miten ke-
rättävää tietoa käsitellään työpajatoi-
minnan ja etsivän nuorisotyön kehit-
tämisessä. Työntekijät saavat tietoa 
vastausten jakautumisesta organisaa-
tiossa, mutta eivät siitä, miten kukin asi-
akas on vastannut kyselyyn. Asiakkai-
den kirjoittamat avovastaukset tulevat 
työntekijöiden käyttöön. Vastaajajouk-
ko koostuu työpajan valmentautujista 
ja etsivässä nuorisotyössä kohdatuista 
nuorista vuoden ajanjaksolta, syyskuun 
ja elokuun väliseltä ajalta. Työpajaor-
ganisaatio- ja yksikkökohtaisia yhteen-
vetoja tuotetaan vähintään kahdeksan 
vastaajan ryhmistä. Pienempien ryh-

mien tuloksia ei tarkastella vastaajien 
tietosuojan vuoksi. 

Työntekijöiden on tärkeää motivoi-
da ja innostaa asiakkaitaan osallistu-
maan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen 
on vapaaehtoista. Työpajoilla Sovari-
kysely voidaan mieltää osaksi työpaja-
toimintaa, johon kaikkien valmentau-
tujien toivotaan osallistuvan. Etsivässä 
nuorisotyössä vastausten saaminen on 
enemmän kiinni nuorten motivoimises-
ta. Kysely on yksi väline lisätä asiakkai-
den osallisuutta eli vaikuttamismahdol-
lisuuksia työpajatoiminnan tai etsivän 
nuorisotyön kehittämiseen. Sovarin 
avulla asiakkaat voivat tuoda esille 
näkemyksiään työpajatoiminnasta ja 
etsivästä nuorisotyöstä. Mahdollisuuk-
sien mukaan vastaajille voidaan tarjota 
pieni palkkio vastaamisesta, esimerkiksi 
kahvitarjoilu työpajan ruokalassa tai 
etsivän nuorisotyön toimistossa.

SOVARIN TUOTTAMAN 
TIEDON HYÖDYNTÄ-
MINEN 

ja työntekijöiden osaamisen kehittämi-
seksi.

2 Vaikuttavuustietoa tarvitaan asiak-
kaiden palveluohjauksen tueksi. Mittari 
kertoo, millaisiin palvelutarpeisiin työ-
pajatoiminta ja etsivä nuorisotyö vas-
taavat sekä millaisissa elämäntilanteissa 
asiakkaita on tarkoituksenmukaista 
ohjata näihin palveluihin. Sovari antaa 
myös tietoa palveluiden toimintaperi-
aatteista, mikä tukee asiakasyhteistyötä 
palveluiden välillä. 

SOVARI TUOTTAA tietoa ja tunnuslu-
kuja kahdesta arviointiosiosta: 
• palvelun arvioinnista ja 
• sosiaalisen vahvistumisen arvioin-
nista. 

Sovarin tuottamaa vaikuttavuustietoa 
voidaan hyödyntää monella tavalla: 

1 Sovari tarjoaa välineen työpajatoimin-
nan ja etsivän nuorisotyön palveluiden 
asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi, 
asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi

SOVARIN TUOTTAMAN TIEDON 
HYÖDYNTÄMINEN 
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3 Vaikuttavuustietoa on hyvä suunnata 
poliittisen päätöksenteon ja palvelui-
den hankinnan tueksi. Sovarin tuottama 
vaikuttavuustieto tuo esille työpajatoi-
minnan ja etsivän nuorisotyön merkitystä 
palvelujärjestelmässä.

4 Sovari tuottaa lisäksi valtakunnallis-
ta tietoa työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön vaikuttavuudesta.

Valtakunnallinen työpajayhdistys 
tuottaa Sovari-kyselyaineistosta yksik-
kökohtaisia, organisaatiokohtaisia ja 
valtakunnan tason yhteenvetoja vuo-
sittain. Työpajatoiminnan osalta tietoa 
tuotetaan työpajaorganisaatioittain 
sekä organisaatioiden sisällä palvelu-

kohtaisesti tai työpajayksiköittäin. Etsi-
vässä nuorisotyössä tietoa koostetaan 
organisaatiokohtaisesti. Useamman 
kunnan kattavat etsivän nuorisotyön 
organisaatiot saavat yhteenvedon, joka 
koostuu kaikkien alueella vastanneiden 
nuorten vastauksista. Niillä paikkakun-
nilla, joissa toimii useita etsivän nuo-
risotyön organisaatioita tai työpajoja, 
yksiköt saavat keskenään vertailukel-
poista tietoa palveluista. Yksikkökoh-
taiset tulokset edellyttävät vähintään 
kahdeksan vastaajan määrää.

Palvelun arviointitulosten tehtävä 
on tuottaa työpajalle ja etsivän nuo-
risotyön yksiköille tietoa siitä, missä 
asioissa on onnistuttu erityisen hyvin ja 

SOVARI-TULOSTEN TULKINNASSA HUOMIOON OTETTAVIA 
NÄKÖKOHTIA
• Palvelun arvioinnissa on tärkeää saada esille palvelun kehittämistarpeita asiakkaiden 
näkökulmasta. Tätä asiaa on hyvä painottaa asiakkaille vastausten keräämisen yhtey-
dessä.

• Palveluntuottajat voivat mielellään esitellä myönteistä palautetta toiminnastaan. Tämä 
tieto onkin tärkeää, kun halutaan osoittaa palvelun onnistuneisuutta ja palveluntuotan-
non pitkäjänteistä kehitystyötä. Tulosten uskottavuutta tukee kuitenkin se, että voidaan 
osoittaa myös palvelun kehittämistarpeita. Kriittistäkin palautetta kannattaa tuoda esille. 

• Mitä suurempi osa asiakkaista vastaa Sovari-kyselyyn, sitä paremmin tulokset vastaa-
vat koko asiakaskunnan näkemyksiä. On tyypillistä, että autetuksi tulleet asiakkaat vas-
taavat palautekyselyyn helpommin kuin he, jotka ovat hyötyneet vähemmän. Kun kysely 
kattaa laajemman osan asiakkaista, mukaan tulee enemmän myös kriittistä palautetta. 
Tulosten esittämisessä on hyvä tuoda esille, kuinka suuri osa asiakkaista on osallistunut 
Sovari-kyselyyn. 

• Etsivän nuorisotyön Sovari-kyselyyn saattavat vastata erityisesti ne asiakkaat, joiden 
kanssa on käsitelty laajasti elämäntilanteeseen liittyneitä asioita. Vain pienimuotoista 
ohjausta tarvinnut nuori voi kyseenalaistaa syvälliseen kyselyyn vastaamisen. Nuoren 
voi olla vaikea kytkeä saamaansa apua sosiaaliseen vahvistumiseen, jos tuki on liittynyt 
yksittäisen käytännön asian hoitamiseen tai palveluohjaukseen, kuten opiskelupaikan 
hakupapereiden täyttämiseen. 

• Sovari-tulosten esittämisessä on hyvä luonnehtia, millaisen vastaajajoukon vastauksiin 
tulokset perustuvat. Vastaajien taustatietoja, kuten ikä-, sukupuoli- ja koulutusjakaumaa 
voidaan vertailla myös valtakunnallisiin jakaumiin, jolloin voidaan havaita oman asiakas-
kunnan erityispiirteitä.
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mitä tulisi puolestaan kehittää. Yksikkö-
kohtaisten tulosten tulkinnassa voidaan 
hyödyntää valtakunnallisia tuloksia. 
Voidaan tarkastella, miten yksikön omat 
tulokset poikkeavat valtakunnallisista 
tuloksista: ovatko oman organisaation 
asiakkaat olleet samoihin asioihin tyy-
tyväisiä kuin asiakkaat valtakunnallises-
ti vai poikkeavatko tulokset toisistaan.

Työpajan tai etsivän nuorisotyön yk-
sikön Sovari-tulosten vertailussa valta-
kunnallisiin tuloksiin on hyvä muistaa, 
että tuloksiin vaikuttavat monet tekijät 
eivätkä ne kerro suoranaisesti työpajan 
”hyvyydestä” tai ”huonoudesta”. 

 TPY laatii Sovarin valtakunnallisista 
tuloksista raportin vuosittain. Valta-
kunnalliset tulokset tuovat yleistietoa 
työpajatoiminnasta ja etsivästä nuo-
risotyöstä. Tietoa voidaan hyödyntää 
vaikuttamistyössä ja viestinnässä valta-
kunnan tasolla ja paikallisesti. Raportti 
julkaistaan TPY:n verkkosivuilla (www.
tpy.fi) sekä toimitetaan opetus- ja kult-
tuuriministeriön ja aluehallintovirasto-
jen (AVI) yhteyshenkilöille. Työpajojen 
ja etsivän nuorisotyön yksikkökohtaisia 
tietoja ei julkisteta.

Sovarin tuottama tieto 
palvelun arvioinnista

Seuraavassa tarkastellaan Sovarin 
tunnuslukuja, joita mittari tuottaa 
työpajatoiminnan ja etsivän nuoriso-
työn arvioinnista. Samassa yhteydessä 
annetaan ohjeita tulosten kuvaamiseen 
ja tulkitsemiseen sekä niihin liittyvään 
tiedottamiseen.

Työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön toteutuksen arvioinnista 
tuotetaan seuraavat tulokset palveluyk-
siköittäin ja valtakunnallisesti:

1  Kysymyskohtaiset tulokset asiak-
kaiden tyytyväisyydestä palveluiden 
toteutukseen
Jokaisesta Sovarin väittämä-muotoises-
ta kysymyksestä tuotetaan keskiarvot 
ja vastausjakaumat, jotka kuvaavat 
kyseisen asian toteutumista ja onnis-
tuneisuutta työpajalla tai etsivässä 
nuorisotyössä. 

2  Tulokset työpajatoiminnan ja etsi-
vän nuorisotyön toteutuksesta osa-
alueittain
Kullekin palvelun osa-alueelle saadaan 
keskiarvo kyseiseen teemaan liittyvistä 
väittämistä. Kunkin osa-alueen arviointi 
koostuu 2–4 arviointikysymyksestä. 

a. Työpajatoiminnan osa-alueita 
ovat tehtävät ja osallisuus, yhteisölli-
syys sekä työ- ja yksilövalmennus.
b. Etsivän nuorisotyön osa-alueita 
ovat tavoitettavuus, luotettavuus 
sekä avun ja tuen saaminen.

3 Kokonaisarvosanat työpajatoiminnan 
tai etsivän nuorisotyön toteutukselle
Työpajatoiminnan tai etsivän nuoriso-
työn toteutuksen kokonaisarvosana 
perustuu palvelun osa-alueiden keski-
arvoihin.

Työpajatoiminnan ja etsivän nuoriso-
työn toteutuksen arviointi perustuu 
kysymyksiin, joissa on esitetty myöntei-
siä väittämiä, esimerkiksi ”saan tehtä-
vissäni onnistumisen kokemuksia” ja 
”olemme suunnitelleet yhdessä tulevaa 
toimintaa”. Väittämille on annettu viisi 
vastausvaihtoehtoa, jotka saavat arvot 
1–5 (taulukko 1). 

Palvelun arviointiin saaduista 
vastauksista tuotetaan arvosanat, jotka 
perustuvat vastausten keskiarvoihin 
asteikolla 1–5. 
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nat sekä kokonaisarvosanat. Kaaviokuviin 
on yhdistetty asiakkaiden arviot omasta 
motivaatiostaan osallistua työpajatoimin-
taan tai ottaa vastaan etsivän nuoriso-
työntekijän apua ja tukea. Motivaatio on 
edellytys palvelun toteutumiselle. 

Seuraavissa kaaviokuvissa tuodaan 
esille keskiarvot työpajatoiminnan (kuvio 
4) sekä etsivän nuorisotyön (kuvio 5) arvi-
oinnin tuloksista. Kaavioissa tulevat esille 
asia-/kysymyskohtaiset arvosanat, palve-
luiden osa-alueiden toteutumisen arvosa-

Kuvio 4. Työpajatoiminnan arvioinnin keskiarvot osa-alueittain ja kokonaisuutena sekä 
valmentautujan motivaation keskiarvo. Lähde: Työpajatoiminnan Sovari (10.6.2016) (N=617).

Arvo

1

2

3

4

5

Vastausvaihtoehto Tulkinta toimintaperiaatteen toteutumisesta

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Periaate palvelussa on toteutunut hyvin heikosti.

Periaate palvelussa on toteutunut melko heikosti.

Periaate palvelussa on toteutunut kohtalaisesti.

Periaate palvelussa on toteutunut melko hyvin.

Periaate palvelussa on toteutunut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Vastausvaihtoehdot työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön väittämämuo-
toisiin arviointikysymyksiin (esimerkiksi ”saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia”). 
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Oheisessa esimerkkiaineistossa 
tehtävien toteuttamiselle työpajatoi-
minnassa on saatu keskiarvo 4,2, joka 
perustuu kolmen kysymyksen vas-
tausjakaumiin. Tehtävien arvioinnissa 
mitataan sitä, kuinka hyvin työpajatoi-
minnassa on pystytty tarjoamaan onnis-
tumisen kokemuksia, uuden oppimisen 
kokemuksia ja mahdollisuuksia kokeilla 
erilaisia töitä työpajajakson aikana. 
Näille on saatu arvosanat 4,1 – 4,3. Puo-
lestaan valmentautujien osallisuutta 
työpajalla on mitattu kahdella kysymyk-
sellä, jotka ovat saaneet keskiarvon 3,9. 

Työpajatoiminnan ja etsivän nuori-
sotyön vahvuuksia voidaan löytää niistä 
asioista, joissa on saatu erityisen hyviä 
keskiarvoja. Toiminnan kehittämistar-
peita taas voidaan havaita niissä asiois-
sa, joissa on saatu heikoimpia keskiar-
voja. Keskiarvojen tulkinnassa voidaan 
hyödyntää taulukossa 2 (seuraavalla 
sivulla) esiteltyjä määritelmiä.

Itsessään Sovari ei aseta tavoittei-
ta työpajatoiminnan toteutukselle. Ei 
ole annettu yleisesti tavoiteltua tasoa, 
mikä on ”riittävän hyvä” tulos Sovarissa. 
Tulosten tulkitseminen, avaaminen ja 
tavoitteiden asettaminen ovat orga-
nisaation omissa käsissä. Hyvissäkin 
tuloksissa voidaan nähdä kehittämis-
kohtia.

Valtakunnalliset tulokset kertovat, 
missä asioissa työpajatoiminnassa tai 
etsivässä nuorisotyössä yleisesti on on-
nistuttu hyvin ja missä puolestaan hei-
kommin. Myönteiset tulokset kertovat 
myös siitä, mihin asioihin on panostettu 
enemmän. Matalammat keskiarvot voi-
vat viitata asioihin, joihin toiminnassa 
ei ole panostettu yhtä paljon tai joissa 
voi olla vaikeampi saavuttaa tuloksia 
panostamisesta huolimatta. 

Organisaation tuloksia on hyvä 
vertailla valtakunnallisiin tuloksiin: 
onko organisaation parhaat keskiarvot 

Kuvio 5. Etsivän nuorisotyön arvioinnin keskiarvot osa-alueittain ja kokonaisuutena 
sekä nuoren motivaation keskiarvo. Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016) (N= 288-332).
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tavoitettu samoissa asioissa kuin valta-
kunnallisissa tuloksissa. Ja päinvastoin: 
ovatko heikoimmat keskiarvot saatu 
samoissa asioissa, joissa myös valta-
kunnalliset keskiarvot ovat matalia. Jos 
organisaation parhaat tai heikoimmat 
tulokset koskevat eri asioita kuin valta-
kunnallisissa tuloksissa, voidaan niistä 
havaita organisaation omaleimaisia 
piirteitä: työpajalla tai etsivässä työssä 
on voitu panostaa joihinkin asioihin 
erityisen hyvin tai joitakin asioita on 
voinut jäädä poikkeuksellisesti varjoon.

Organisaation keskiarvojen ver-
tailussa on huomioitava satunnais-
vaihtelun vaikutus tuloksiin. Erityisesti 
pienissä vastausaineistoissa voi olla 
suuri merkitys sillä, onko vastaajilla 
sattunut olemaan ”hyvä tai huono 
päivä” tai mihin asiaan hän sillä hetkellä 
on tyytyväinen tai tyytymätön. Suurissa 
vastausaineistossa satunnaisvaihtelu on 
pienempi: joukossa on todennäköisesti 
tasaisemmin heitä, joilla on se hyvä tai 
huono päivä. Pienistä keskiarvoeroista 
ei voida vetää erityisiä johtopäätöksiä. 
Satunnaisvaihtelu voi tuoda muutaman 

vastaajan vastaajaryhmissä keskiarvoi-
hin jopa 0,3:n suuruisia eroja.

Sovari tuottaa työpajoilla ja 
etsivässä nuorisotyössä tietoa myös 
palveluiden arvioinnin kysymyskoh-
taisista vastausjakaumista (kuviot 6 
ja 7). Kuviossa 6 vastausjakaumat ker-
tovat, kuinka suuri osa valmentautujista 
on kokenut, että väittämien mukaiset 
periaatteet toteutuvat työpajatoimin-
nassa hyvin, melko hyvin, kohtalaisesti 
tai heikosti. (Yhteenvedossa on yhdis-
tetty vastaukseen ”eri mieltä” kysymyk-
sen kaksi vastausvaihtoehtoa ”jokseen-
kin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.) 

Vastausjakaumissa voidaan kiinnit-
tää huomiota esimerkiksi siihen, missä 
asioissa täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä olevien osuudet ovat suurimmat 
ja missä asioissa päinvastaista mieltä 
olevien osuudet ovat suurimmat.

Tulosten esittämisessä ja työpa-
jan sisäisessä keskustelussa voidaan 
pohtia, mikä on tavoiteltu taso Sovari-
tuloksissa. Vaikka esimerkin mukaiset 
Sovari-tulokset ovat valtaosin hyviä, 
pieni osa valmentautujista näkee puut-

Arvo Määritelmä

4,6–5

4,1–4,5

3,6–4

3,1–3,5

Alle 3,1

Työpajatoiminnan / etsivän nuorisotyön erityinen vahvuus, arvioitu periaate 
toteutuu palvelussa erittäin hyvin asiakkaiden näkökulmasta 

Työpajatoiminnan / etsivän nuorisotyön vahvuus, arvioitu periaate toteutuu 
hyvin asiakkaiden näkökulmasta 

Arvioitu periaate toteutuu kohtalaisesti: useiden asiakkaiden näkökulmasta 
periaate on toteutunut hyvin, mutta osa asiakkaista voi nähdä siinä kehittämis-
tarpeita

Arvioitu periaate toteutuu jossain määrin, toiminnan kehittämisessä on hyvä 
ottaa huomioon kehittämistarpeet asiakkaiden näkökulmasta

Arvioitu periaate toteutuu työpajalla heikosti

Taulukko 2. 
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TYÖPAJATOIMINNAN ARVIOINTIA KOSKEVIEN SOVARI-TULOSTEN TULKINTA

Oheisia esimerkkituloksia työpajatoiminnasta voidaan tulkita ja kuvata keskiarvojen 
ja vastausjakaumien pohjalta esimerkiksi seuraavalla tavalla (kuvio 6). On hyvä tuo-
da esille, mihin väittämät työpajatoiminnan toteutuksesta perustuvat. Keskiarvoista 
ja vastausjakaumista saadaan perusteluita väittämien tueksi.

Esimerkiksi väittämän ”saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia” vastausjakau-
man mukaan puolet vastanneista (47 %) on kokenut työpajatoiminnan tarjoavan 
hyvin onnistumisen kokemuksia. Valtaosa vastanneista (89 %) on kokenut toiminnan 
tarjoavan onnistumisen kokemuksia vähintään melko hyvin. Puolestaan 4 prosenttia 
vastanneista on ollut päinvastaista mieltä (kuvio 6). 

Esimerkkiaineistossa Sovari-kyselyyn vastanneet työpajojen valmentautujat ovat 
olleet valtaosin tyytyväisiä työpajatoimintaan ja antavat sille asteikolla 1–5 yleisarvo-
sanan 4,2. Erityisesti työ- ja yksilövalmennusten toteutukset saavat hyvän arvosanan 
4,4, mikä kertoo yleisestä tyytyväisyydestä palvelun toteutukseen.

Sovarin tulosten mukaan työpajan työtehtävät tukevat hyvin uuden oppimista ja 
tuottavat onnistumisen kokemuksia: 
89 % Sovari-kyselyyn vastanneista valmentautujista on saanut onnistumisen kokemuksia,
80 % kokee oppineensa työtehtävissä uusia taitoja ja
80 % on saanut kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia töitä.

Työpajalla tuetaan osallisuuden toteutumista:
73 % kyselyyn vastanneista valmentautujista on sitä mieltä, että työpajalla suunni-
tellaan yhdessä valmentautujien kanssa tulevaa toimintaa ja 
72 % kokee voineensa vaikuttaa tehtäviensä valintaan.

Sovarin mukaan työpajan yhteisössä tuetaan hyvin ryhmään kuulumisen ja hyväksy-
tyksi tulemisen tunnetta:
90 % valmentautujista arvioi, että työpajaryhmässä on hyvä yhteishenki, 
83 % vastaajista on sitä mieltä, että valmentajat tukevat ristiriitojen selvittämistä 
ryhmässä,
70 % tuntee itsensä tärkeäksi työpajaryhmässä ja
68 % kokee saavansa ryhmältään vertaistukea.

teita työpajatoiminnan toteutuksessa. 
Kehittämistarpeita voidaan jäsentää 
kysymysten kautta: Tulisiko kaikilla 
valmentautujilla olla mahdollisuus 
oppia uutta ja vaikuttaa tehtäviensä 

valintaan työpajajakson aikana? Voisiko 
jokainen valmentautuja kokea itsensä 
tärkeäksi työpajaryhmässään? Tulisiko 
valmentautujien saada enemmän tukea 
jatkosuunnitelmien tekemiseen?
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Sovari-kysely tuo myös esille, että valmennusta toteutetaan työpajalla välittäväs-
sä, luottamuksellisessa ja kannustavassa hengessä: 
93 % valmentautujista luottaa työpajan valmentajiin, 
90 % kokee, että työvalmentaja hyväksyy valmentautujan sellaisena kuin hän on,
88 % on saanut kannustavaa palautetta tehtävistään ja
84 % on saanut halutessaan tukea mieltään painaviin asioihin.

Keskeinen edellytys työpajatoiminnassa onnistumiseen on valmentautujien oma 
motivaatio osallistua toimintaan. Työpajan valmentautujista valtaosa 
(81 %) on motivoitunut osallistumaan työpajatoimintaan. Viidesosa valmentautu-
jista arvioi motivaatiotasonsa keskinkertaiseksi tai heikoksi.

Kuvio 6. Työpajatoiminnan arvioinnin vastausjakaumat osa-alueittain sekä valmentautu-
jan motivaatio osallistua työpajatoimintaan (N=617). Lähde: Työpajatoiminnan Sovari (10.6.2016).
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Kuvio 7. Etsivän nuorisotyön arvioinnin vastausjakaumat osa-alueittain sekä nuoren motivaatio 
ottaa vastaan etsivän apua ja tukea (N=288-332). Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016).

ETSIVÄN NUORISOTYÖN ARVIOINTIA KOSKEVIEN SOVARI-TULOSTEN TULKINTA

Esimerkkiaineistoa etsivän nuorisotyön Sovari-tuloksista voidaan tulkita esimerkiksi 
seuraavaan tapaan (kuvio 7). 

Etsivän nuorisotyön tuloksista havaitaan, että kyselyyn vastanneet nuoret ovat olleet 
yleisesti hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun: etsivän nuorisotyön toteutuksen 
arvio yltää keskiarvoon 4,6.

Sovarin mukaan yhteydensaanti nuoren ja etsivän välillä on sujuvaa:
88 % nuorista on pitänyt etsivän yhteydenpitoa nuoreen riittävänä ja
94 % on kokenut, että etsivällä on riittävästi aikaa keskustella nuoren kanssa.

Nuoret pystyvät luottamaan hyvin etsivään nuorisotyöntekijään:
92 % nuorista luottaa etsivään nuorisotyöntekijään ja
96 % on kokenut, että etsivä on kiinnostunut siitä, miten nuorella menee.

Nuoret saavat etsiviltä ohjausta muissa palveluissa asiointiin ja sopivien polkujen 
löytämiseen elämässä eteenpäin:
94 % nuorista on tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen,
89 % on saanut kannustusta omatoimisuuteen,
91 % on keskustellut etsivän kanssa vaihtoehdoista, miten nuori voisi edetä elämäs-
sään ja
75 % on löytänyt etsivän tuella itselleen sopivan polun eteenpäin. 
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Etsivän nuorisotyön osalta Sovari 
tuottaa lähemmin tietoa siitä, mihin 
asioihin nuoret ovat saaneet apua tai 
tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä 
(kuvio 8). Tuloksista saadaan esille, mil-
laisia tuentarpeita nuorilla on ja missä 
määrin heidän kanssaan käsitellään 
erilaisia teemoja. 

Esimerkkiaineistossa nousee esille, 
että ymmärtäväinen keskusteleminen 
nuoren asioista on tärkeä osa etsivää 
työtä. Useimmat nuoret ovat saaneet 
tukea muissa palveluissa asiointiin ja 
opiskelumahdollisuuksien jäsentämi-
seen. Myös työnhaku, asuminen ja raha-
asiat ovat yleisiä teemoja yhteistyössä. 
Joka kolmas kyselyyn vastannut asiakas 
on ohjattu muihin palveluihin, kuten 
terveys- tai päihdepalveluihin.

Sovarin tuottama tieto 
asiakkaiden sosiaalisesta 
vahvistumisesta

Sovari antaa vastauksia sosiaalisen 
vahvistumisen arvioinnissa seuraaviin 
kysymyksiin:

1  Kuinka suuri osa valmentautujista 
tai nuorista on kokenut sosiaalista 
vahvistumista työpajajakson tai etsivän 
nuorisotyön palvelujakson aikana?

2  Millä osa-alueilla ja millaisissa asi-
oissa valmentautujat tai nuoret ovat 
kokeneet sosiaalista vahvistumista 
työpajajakson tai etsivän nuorisotyön 
aikana itsetuntemuksen, sosiaalisten 
taitojen, arjen asioiden hallinnan, 
opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä 
elämänhallinnan saralla?

3 Kuinka hyvin työpajatoiminta vastaa 
valmentautujien tuen tarpeisiin?

Sovari-tulosten pohjalta voidaan luon-
nehtia asiakkaiden kokemaa myönteistä 
muutosta työpajajakson tai etsivän 
nuorisotyön aikana. Tulosten pohjalta 
voidaan tuoda esille, millä osa-alueilla 
ja lähemmin millaisissa asioissa asiak-
kaat ovat erityisesti kokeneet myön-
teistä muutosta. Kuvioon 9 on koottu 
työpajatoiminnan vaikuttavuuden 
tuloksia. 

Kuvio 8. Asiat, joissa nuoret ovat saaneet apua tai tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä (N= 290).
Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016).
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TYÖPAJATOIMINNAN SOSIAALISESTI VAHVISTAVIEN VAIKUTUSTEN TULKINTA 
SOVARI-TULOSTEN POHJALTA

Esimerkkiaineistossa esitettyjä tuloksia valmentautujien sosiaalisesta vahvistumi-
sesta työpajajakson aikana voidaan tulkita ja kuvata esimerkiksi seuraavalla tavalla 
(kuvio 9).

Työpajojen esimerkkiaineistossa valmentautujat ovat kokeneet sosiaalista vah-
vistumista työpajajakson aikana erityisesti arjen asioiden hoitamisessa, kuten 
päivärytmin hallinnassa sekä virastoasioiden ja talouden hoitamisessa:
65 % valmentautujista on kokenut päivärytminsä parantuneen työpajajaksolla,
54 % tuntee ottavansa vahvemmin vastuuta omista arjen asioistaan,
47 % arvioi virastoasioiden hoitamisen helpottuneen ja
37 % kykenee hoitamaan raha-asioitaan entistä paremmin.

Sosiaalinen vahvistuminen on ilmennyt useilla valmentautujilla opiskelu- ja 
työelämävalmiuksien vahvistumisena, muun muassa työtehtävissä jaksamisessa, 
työelämän pelisääntöjen noudattamisessa ja opiskeluhalukkuudessa:
54 % valmentautujista arvioi työtehtävissä jaksamisensa parantuneen,
45 % opiskeluhalukkuutensa lisääntyneen ja 
43 % arvioi noudattavansa entistä paremmin työelämän pelisääntöjä, kuten 
työaikoja.

Sosiaalinen vahvistuminen tuli esille useilla valmentautujilla sosiaalisten taitojen, 
itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistumisena:
63 % vastanneista valmentautujista tuntee entistä vahvemmin osaavansa tehdä 
hyvin joitakin asioita ja 
56 % näkee entistä paremmin hyviä ominaisuuksiaan,
62 % on kokenut edistymistä taidoissaan toimia toisten ihmisten kanssa, 
55 % on saanut rohkeutta tuoda esille omia näkemyksiään ja 
53 % rohkeutta pyytää apua toisilta ihmisiltä,
56 % arvioi suunnitelmiensa selkeytyneen elämässä eteenpäin, 
51 % on saanut uskoa omien tavoitteiden saavuttamiseen, 
51 % luottaa entistä enemmän siihen, että kykenee selviytymään ongelmatilan-
teistakin ja 
50 % kokee voivansa vaikuttaa entistä paremmin oman elämänsä kulkuun. 
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Sovari-tuloksia valmentautujien sosiaalisesta vahvistumisesta työpajajakson aika-
na voidaan tarkastella osa-alueittain esimerkiksi seuraavalla tavalla (kuvio 10).

Sovari-kyselyyn vastanneista työpajojen valmentautujista valtaosa (96 %) on 
kokenut sosiaalista vahvistumista ainakin yhdellä sosiaalisen vahvistumisen osa-
alueella. Selvän muutoksen parempaan ainakin yhdessä asiassa on havainnut 62 
prosenttia valmentautujista. Useimmilla on tullut esille konkreettista parannusta 
arjen asioiden hoitamisessa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Useimmat 
ovat kokeneet ainakin jossain määrin myönteistä muutosta myös itsetuntemuk-
sessa, sosiaalisissa taidoissa ja elämänhallinnassa. Sosiaalista vahvistumista ta-
pahtuu useimpien valmentautujien kohdalla useilla osa-alueilla samanaikaisesti.

Kuvio 9. Työpajatoiminnan valmentautujien kokema muutos sosiaalisen vahvistumi-
sen osa-alueilla työpajajakson aikana (N=673). Lähde: Työpajatoiminnan Sovari (10.6.2016).
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Sosiaalista vahvistumista summaavana 
tuloksena Sovari tuottaa tietoa siitä, 
kuinka suuri osa asiakkaista on koke-
nut edistystä ainakin yhdessä asiassa 
kullakin sosiaalisen vahvistumisen osa-
alueella ja ainakin yhdellä osa-alueella 
kokonaisuudesta (kuvio 10).

Työpajojen Sovari-mittari tuottaa 
lisäksi tietoa siitä, kuinka hyvin työpaja-
toiminta on vastannut valmentautujien 
tuen tarpeisiin sosiaalisen vahvistumi-
sen eri osa-alueilla (kuvio 11). Vastauk-
set antavat lähempiä viitteitä siitä, 
mihin asioihin ja edistysaskeliin val-

Kuvio 10. Osuudet työpajatoiminnan valmentautujista, jotka ovat kokeneet sosiaalis-
ta vahvistumista selvästi tai vähintään jossain määrin ainakin yhdessä asiassa osa-
alueittain ja kokonaisuudessaan (N=670). Lähde: Työpajatoiminnan Sovari (10.6.2016)

Kuvio 11. Työpajojen valmentautujien kokema tuen tarve ja saanti työpajajakson 
aikana (N=670). Lähde: Työpajatoiminnan Sovari (10.6.2016)
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mentautujan elämäntilanteessa työpa-
jatoiminta on myötävaikuttanut. 

Esimerkkituloksissa nousee esille, 
että valmentautujat kokevat tarvin-
neensa ja saaneensa työpajalla tukea 
erityisesti opiskelu- ja työelämäval-
miuksien vahvistamisessa sekä tulevai-
suuden suunnitelmien jäsentämisessä. 
Useimmat valmentautujat kokevat 
saaneensa tarvitsemaansa tukea myös 

sosiaalisissa taidoissa eli kyvyssä toimia 
toisten ihmisten kanssa, arjen asioi-
den hoitamisessa ja itsetuntemuksen 
vahvistamisessa. Valtaosin työpajat 
ovat vastanneet valmentautujien tuen 
tarpeisiin. Lähinnä elämänhallintaan 
ja tulevaisuuden suunnitelmiin liitty-
en valmentautujat olisivat toivoneet 
enemmän tukea työpajajakson aikana.

Kuvio 12. Nuorten kokema muutos sosiaalisen vahvistumisen osa-alueilla etsivän 
nuorisotyön ajanjaksolla (N=332). Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016).
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Kuvioihin 12 ja 13 on koottu etsivän 
nuorisotyön vaikuttavuuden tuloksia 
esimerkkiaineiston pohjalta kysymys-
kohtaisesti, sosiaalisen vahvistumisen 
eri osa-alueilla ja kokonaisuutena.
Etsivän nuorisotyön Sovari-mittari 
tuottaa lisäksi tietoa siitä, millä sosiaa-
lisen vahvistumisen osa-alueilla nuoret 
ovat kokeneet saaneensa apua etsivältä 
työntekijältä (kuvio 14). Tulokset vah-

Kuvio 13. Osa-alueittain ja kokonaisuudessaan esitetyt osuudet etsivän nuoriso-
työn nuorista, jotka ovat kokeneet sosiaalista vahvistumista selvästi tai vähintään 
jossain määrin ainakin yhdessä asiassa etsivän nuorisotyön ajanjaksolla (N=332). 

Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016)

vistavat tietoa siitä, että koetut myön-
teiset muutokset elämäntilanteessa 
kytkeytyvät etsivältä nuorisotyönteki-
jältä saatuun apuun ja tukeen. 

Sovari-kyselyissä vastaajat arvioivat, 
suosittelisivatko he työpajatoimintaa 
tai etsivää nuorisotyötä kaverilleen. 
Tämä kysymys antaa tietoa siitä, onko 
näihin palveluihin osallistuminen ollut 
heille hyödyllistä. 

Kuvio 14. Asiat, joihin etsivä nuorisotyö on vaikuttanut myönteisesti nuorten elä-
mäntilanteessa (N=287). Lähde: Etsivän nuorisotyön Sovari (10.6.2016)
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ETSIVÄN NUORISOTYÖN SOSIAALISESTI VAHVISTAVIEN VAIKUTUSTEN 
TULKINTA SOVARI-TULOSTEN POHJALTA

Sovari-tuloksia nuorten sosiaalisesta vahvistumisesta etsivän nuorisotyön aikana 
voidaan tarkastella osa-alueittain esimerkiksi seuraavalla tavalla (kuviot 12 ja 13).
Etsivän nuorisotyön Sovari-tuloksissa kaikkiaan 93 prosenttia kyselyyn vastan-
neista nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista jonkin verran tai selvästi 
ainakin yhdellä osa-alueella. Nuorista 57 prosenttia on kokenut selkeän muutok-
sen ainakin yhdellä osa-alueella.

Etsivän nuorisotyön Sovari-tuloksissa kaaviossa 12 on ilmennyt sosiaalista vahvis-
tumista erityisesti opiskelu- ja työelämävalmiuksissa:
51 %:lla nuorista halukkuus päästä opiskelemaan on vahvistunut, 
53 %:lla opiskeluun liittyvät suunnitelmat ovat selkeytyneet ja
62 %:lla halu päästä töihin on vahvistunut.
Valtaosalla nuorista on tapahtunut arvioidensa mukaan myönteistä kehitystä 
arjen asioiden hoitamisessa:
61 % on kokenut virastoasioiden hoitamisen helpottuneen,
60 % tuntee hoitavansa omatoimisemmin arjen asioitaan,
52 % arvioi päivärytminsä muuttuneen säännöllisemmäksi ja
44 % kykenee hoitamaan entistä paremmin raha-asioitaan.

Sosiaalinen vahvistuminen on ilmennyt useilla nuorilla itsetuntemuksen, sosiaa-
listen taitojen ja elämänhallinnan vahvistumisena:
58 % nuorista näkee itsessään entistä enemmän hyviä ominaisuuksia, 
65 % kokee, että rohkeus pyytää apua toisilta ihmisiltä on lisääntynyt, 
61 % luottaa entistä vahvemmin siihen, että kykenee selviytymään myös ongel-
matilanteista ja
57 % näkee suunnitelmiensa selkeytyneen elämässä eteenpäin.

Esimerkkiaineiston mukaan nuoret ovat kokeneet, että yhteistyö etsivän työn-
tekijän kanssa on vaikuttanut myönteisesti erityisesti opiskelu- ja työelämäval-
miuksiin, tulevaisuuden suunnitelmiin sekä arjen asioiden hoitamiseen (kuvio 
14). Juuri näillä osa-alueilla nuoret ovat myös kokeneet eniten sosiaalista vah-
vistumista. Nuorten kokemuksen mukaan etsivä nuorisotyö on onnistuneesti 
tukenut heitä myös itsetuntemuksessa, sosiaalisissa taidoissa ja elämänhallintaan 
liittyvissä asioissa. Sovariin vastanneista nuorista kaikkiaan 96 prosenttia oli 
saanut tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä ainakin yhdellä sosiaalisen vahvistu-
misen osa-alueella, kun taas 4 prosenttia arvioi, ettei ollut saanut tällaista tukea.
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SOSIAALINEN VAH-
VISTUMINEN ASIAK-
KAIDEN KERTOMANA

Sovarin kahden avomuotoisen kysy-
myksen kautta saadaan asiakkaiden 
omin sanoin kuvausta toiminnan ke-
hittämistarpeista ja työpajatoiminnan 
ja etsivän nuorisotyön vaikutuksista 
heidän elämäntilanteessaan. Asiak-
kaiden kokemukset työpajatoiminnan 
ja etsivän nuorisotyön merkityksestä 
kertovat lähemmin, mistä sosiaalisessa 
vahvistumisessa on kysymys. 

Vastauksissa tulevat esille palvelun 
vaikutukset sosiaalisen vahvistumisen 
eri osa-alueilla, toisilla laajemmin, toi-
silla taas keskittyen yhteen tai kahteen 
osa-alueeseen. Asiakkaiden kirjoittamia 
kokemuksia on tärkeää tuoda esille 
Sovarin lukumääräisten tulosten ja 
prosenttilukujen rinnalla esimerkiksi 
sidosryhmille tiedottamisessa. 

Seuraavassa on työpajojen valmen-
tautujien kirjoittamia kokemuksia So-
vari-kyselyyn, mitä hyvää työpajajak-
so on antanut heille. Valmentautujien 
kirjoituksissa nousevat esille esimerkiksi 
työpajatoiminnan vaikutukset osaami-
seen työtehtävissä, itsetuntemukseen, 
sosiaalisiin taitoihin ja päivärytmiin. 
Sosiaalinen vahvistuminen liittyy usein 
samanaikaisesti moneen asiaan.

”Se on antanut minulle paljon ener-
giaa ja hyviä kokemuksia. Itseluotta-
mukseni ja uskoni omaan pärjäämi-
seen on kasvanut huomattavasti.”

”Rohkeutta mielipiteiden ilmaisuun, 
itseluottamusta.”

”Koen voivani viihtyä ryhmissä ja 
ryhmätilanteissa. Olen varmempi 
tekemään itselleni annettuja tehtä-
viä ja uskallan jopa sanoa, jos jokin 
ei toimi. Jaksan paremmin päivän yli 
kun työtehtävät ovat olleet mielek-
käitä ja vaihtelevia.”

”Olen oppinut kaikenlaista esim. 
metallin ja puun käsittelyä ja myös 
ruiskumaalausta. Unirytmit parani.” 

”Olen oppinut tulemaan toimeen 
monenlaisten ihmisten kanssa ja 
oppinut uusia taitoja mitä tulee 
taiteisiinkin ja kädentaitoihin.”

”Olen saanut varmuuden että osaan 
tehdä monipuolisesti töitä.”

”Mielekästä tekemistä työpäiviksi, 
työssäkäynti rytmittänyt elämää.”

”Pysyä arjessa mukana ja tahto teh-
dä työtä.”

”Olen saanut paljon uusia ystäviä, 
aikataulua arkeen, sain lapsen päi-
vähoitoon, opin uusia käden taitoja. 
Taidan sittenkin tykätä asiakaspalve-
lusta...”

”Olen valmentautunut mahdollisesti 
syksyllä alkavaan kouluun ja olen 
saanut rohkeutta ilmaista omia mie-
lipiteitäni ja toimia ryhmässä.”

Valmentautujien vastauksissa tulee 
esille työpajatoiminnan vaikutus elä-
mänhallintaan ja tulevaisuuden suunni-
telmien jäsentymiseen.

SOSIAALINEN VAHVISTUMINEN ASIAKKAIDEN 
KERTOMANA
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”Pajalla olo on avannut silmäni nä-
kemään mitä elämää olen elänyt ja 
olen oppinut arvostamaan sitä mitä 
minulla on nyt.”

”Monipuoliset työt on antanut ideoi-
ta tulevaisuuden kannalta.”

”Selkeyttä opiskelusuunnitelmiin.”

”Aikaa ajatella ja suunnitella tule-
vaisuuden tavoitteitani ja itsetunte-
mustani.”

Osa valmentautujista saattaa avautua 
kertomaan pitkänkin tarinan omasta 
elämäntilanteestaan ja työpajatoimin-
nan merkityksestä monelta eri kantilta.

”Olen oppinut paljon itsestäni ja 
etenkin omista kyvyistäni ja jaksa-
misestani. Olen oppinut tulemaan 
toimeen kaikenlaisten ihmisten 
kanssa. Olen oppinut uusia taitoja. 
Olen saanut uusia ystäviä enkä ole 
syrjäytynyt välivuoteni aikana, mikä 
olisi todennäköisesti tapahtunut 
ilman pajatoimintaan osallistumista.  
Olen saanut tukea ja apua asioi-
den hoitamiseen ja etenkin kelan 
kohdalla se on ollut äärimmäisen 
tarpeellista. Olen myös huonoina 
päivinä saanut muilta pajalaisilta 
kannustusta, mikä on auttanut jak-
samaan. Ohjaajat ovat olleet todella 
avuliaita ja kannustavia.”

”Työpaja on antanut minulle rohke-
utta, luottamusta, yhteisöllisyyttä, 
rytmiä arkeen. Tukenut raittiutta. 
Parantanut sosiaalisia suhteita. 
Parantanut luottamusta elämään 
ja ongelmatilanteisiin. Olen saanut 
ratkaisukeskeistä ajattelua.”

Seuraavassa on koostettu nuorten 
kuvauksia etsivästä nuorisotyöstä 
saamastaan avusta ja tuesta. Vastauk-
sissa näkyy etsivän työn merkitys muun 
muassa koulutukseen ja työelämään 
ohjautumisessa, arjen asioiden hallin-
nassa ja elämänhallinnassa.

”Olen saanut apua opiskelujen aloit-
tamiseen ja päättämiseen, osaan 
hallita elämääni tasapainoisesti 
mm. raha-asioiden suhteen. Koen 
että olen kasvanut ihmisenä enem-
män kun minua on ohjattu oikeaan 
suuntaan.”

”Ohjausta yleisessä arjenhallinnassa 
ja rytmin ylläpitämisessä. Lisäksi 
työskentely etsivän kanssa nosti 
opiskeluhalujani ja otin enemmän 
selville opiskelumahdollisuuksista.” 

”Apua ja tukea opiskeluun ja työn-
hakuun liittyvissä asioissa. Myös 
itsetuntoni ja luotto ihmisiin on 
parantunut selvästi.”

”Olen saanut selkeyttä tulevaisuu-
den suunnitelmiini ja opiskeluihin. 
Apua on tullut myös työnhakuun.”

”Oma ensimmäinen asuntoni. Lasku-
jen ja vuokran maksun hoitaminen. 
Eri-etuuksien hakeminen. Keskuste-
luapu.”

”Arjen asioiden hoitamiseen, työ-
kokeilun aloittaminen, itsetunnon 
nostaminen.”

”Se kuunteli mua ja sitte mentiin 
yhdessä paikkoihin , joissa oli paljon 
ihmisiä ja mua ahisti. Se hommas 
mut nyt työkokeiluun ja opetti mulle 
sen reitin ja menon sinne ja tuli eka-
na päivänä mukaan koko päiväksi, ni 
mä pääsin alkuun siellä.”
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”Arjen asioiden hoitaminen yhdessä, 
joiden hoitaminen yksin on tuntu-
nut vaikealta. Etsivän kautta olen 
päässyt ammattiavun piiriin. Etsivä 
myös kuuntelee ja keskustellaan 
tarvittaessa.”

”Kun ei yhtään tiedä mitä alkaisi elä-
mässään tehdä, olen saanut tukea 
tulevaisuuden miettimiseen, eikä 
minua ole jätetty yksin miettimisen 
kanssa.”

”Oli mukavaa, kun etsin mahdollista 
opiskelupaikkaa itseäni kiinnosta-
vilta aloilta ja sain apua henkilöltä, 
joka tuntee paljon paremmin eri 
koulutukseen liittyvät sivustot ja 
seikat kuin minä ja kykeni antamaan 
realistista palautetta omista suunni-
telmistani ja myös tarjoamaan uusia 
ideoita, miten edetä elämässä.”

”Rehellistä, rakkaudellista, sekä 
järjellistä että tunteellista ja tuomit-
sematonta. Ohjaaminen muun avun 
piiriin ollut erinomaista.”

”Lähinnä raha-asioiden hoitamisessa 
sekä muissa itsenäistymiseen liitty-
vissä asioissa.”

”Sain apua niihin asioihin joissa 
eniten tarvitsin, ihmissuhteet ja 
opiskelut!”

Nuorten kirjoituksissa tulee esille 
etsivän nuorisotyön laajuus. Työssä 
keskeistä on nuoren kuunteleminen, 
keskustelutuen antaminen, monenlai-
sissa käytännön asioissa auttaminen 
ja eteenpäin ohjaaminen. Jo yhden 
nuoren kanssa työskenteleminen voi 
sisältää monenlaisen avun ja tuen 
antamista. 

”Avun olen saanut työpaikka/harjoit-
telu/kuntouttavaan työtoimintaan ja 
ajatusten, mielipiteiden sekä oman 
elämän asiat voi luottamuksella pu-
hua. Minua on kuunneltu silloin kun 
on ollut jokin asia joka painaa mieltä 
tai vaivaa jokin asia... kuunneltu on 
ja puitu asiaa yhdessä!”

”Parasta apua mitä olisin voinut 
toivoa. Niin käytännön asioiden 
(rahajutut, Kela, lääkärikäynnit, ha-
kemukset ja lomakkeet jne.) hoidos-
sa, toimintakyvyn ylläpitämisessä 
kuin mielenterveydellisissä asioissa. 
Kaikista tärkeintä on ollut se, että 
etsivä on luonut minuun uskoa 
omista kyvyistäni ja vahvistanut itse-
tuntoani ja -luottamustani, mutta 
myös pitänyt puoliani ja kannatellut 
silloin, kun omat jalkani eivät ole 
kantaneet.”

”Kun oma elämä ei ollut mallillaan 
enkä halunnut hakea ammattiapua, 
nuorisotyöntekijän kautta sain tukea 
ja turvaa edetä eteenpäin ja sain 
ajallaan apua ongelmiini. Nuori-
sotyöntekijä oli matkassa mukana 
siihen asti kun asiat järjestyivät ja 
vaihdetaan kuulumisia edelleen, 
vaikka asiat ovat jo järjestyneet. 
Olen todella tyytyväinen että tälläis-
tä on mahdollista saada!”

”Hänen avullaan olen saanut oman 
asunnon, ja halua toimia itsenäisesti 
oman elämän saralla. Olen nykyään 
aivan eri ihminen kuin pari vuotta 
sitten. Nykyään uskallan avata suuni 
ja sanoa asiani kun pitää. Ilman hä-
nen apuaan olisin varmasti vajonnut 
vielä alemmas, mitä ennen olin. 
Voisin kuvata häntä pelastajanani.”
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Asiakkaiden näkemyksiä työpajatoi-
minnan ja etsivän nuorisotyön kehittä-
mistarpeista on tärkeää ottaa huomi-
oon. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, 
millaisia kehittämisehdotuksia työpa-
joille valmentautujat ovat maininneet 
Sovari-kyselyssä.

”Pajalla pitäisi olla kovempi kuri.”

”Puupajatoimintaa voisi vielä laajen-
taa ja ”syventää” esim, jonkinlainen 
tutkinto tai jotain.”

”Mielestäni emme ole ehkä saaneet 
välillä ilmaista itseämme/omia ideoi-
tamme ja saada niitä kuuluviin.”

”Sain liian vähän suomen kielen 
opetusta.”

”Infon puute, pitäisi löytää jokin väy-
lä, jolla sitä voitaisiin parantaa.”

”Itselläni ei ole henkilökohtaisesti 
huonoja kokemuksia. Työpajoihin 
pitäisi sijoittaa enempi rahaa että 
saataisiin hankittua laadukkaita 
materiaaleja, työkaluja, koneita tms 
esim. metalli ja puutöihin.”

”Työpajalla voitaisiin antaa enem-
män aikaa pitkäkestoisimmille 
projekteille.”

”Jotkut ohjaajat eivät ole työssään 
tarpeeksi kannustavia ja eivät anna 
ohjeita riittävän selkeästi.”

”Vähän enemmän yksilöllistä keskus-
telua, tilanteen päivittämistä.”

Seuraavassa on esimerkkejä nuorten 
antamista ehdotuksista etsivän nuori-
sotyön kehittämiseksi.

”Suuntaa antavan juttelun sijaan oi-
keasti konkreettista asioiden edelle 
panemisen rohkaisua.”

”Haluaisin enemmän aikaa keskus-
tella mieltäni painavista asioista.”

”Enemmän asioiden vatvomista, 
jossei heti uskalla kertoa kaikkea.”

”En löydä kommentoitavaa, sillä en 
voi sanoa, että jotain olisi jäänyt 
puuttumaan.”

”Syvemmin perehdytystä työ 
elämään /vaihtoehtoja  tietoa eri 
aloista.”
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SOVARI VAIKUTTA-
MISTYÖN VÄLINEENÄ

Sovari tuottaa mittaria käyttäville työ-
pajoille ja etsivän nuorisotyön yksiköille 
runsaasti tietoa, jota voidaan hyödyn-
tää työpajan vaikuttamistyössä. Opas-

SOVARI VAIKUTTAMISTYÖN VÄLINEENÄ

Valtakunnallisessa työpajojen vaikuttavuutta mittaavassa Sovari-kyselyssä saadut tulok-
set kuvaavat työpajatoiminnassa toteutettuja periaatteita ja vaikutuksia valmentautujiin 
työpajajakson aikana. Sovari-kyselyyn osallistui työpajaltamme X valmentautujaa. X val-
mentautujaa kieltäytyi vastaamasta kyselyyn.

Sovari-tuloksissa valmentautujat antavat työpajatoiminnan toteutukselle yleisarvosanan 
4,2 asteikolla 1–5. Erityisesti työ- ja yksilövalmennus saavat hyvän arvosanan 4,4, joka 
kertoo yleisestä tyytyväisyydestä palvelun toteutukseen.

Sovarin tulosten mukaan työpajan työtehtävät tukevat hyvin uuden oppimista ja tuotta-
vat onnistumisen kokemuksia. Tästä kertoo muun muassa se, että 89 % Sovari-kyselyyn 
vastanneista valmentautujista kokee saaneensa onnistumisen kokemuksia ja 80 % kokee 
oppineensa työtehtävissä uusia taitoja.

Työpajalla tuetaan osallisuuden toteutumista. Sovari-kyselyyn vastanneista valmentau-
tujista 73 % on sitä mieltä, että työpajalla suunnitellaan yhdessä valmentautujien kanssa 
tulevaa toimintaa ja 72 % kokee voineensa vaikuttaa tehtäviensä valintaan.

Työpajatoiminnassa on tärkeää tukea valmentautujien ryhmään kuulumisen ja hyväksy-
tyksi tulemisen tunnetta: Sovarin mukaan 90 % valmentautujista arvioi, että työpajaryh-
mässä on hyvä yhteishenki. Valmennusta toteutetaan välittävässä, luottamuksellisessa 
ja kannustavassa hengessä. Valtaosa Sovariin vastanneista valmentautujista on kokenut 
näiden periaatteiden toteutuvan vähintään melko hyvin.

Sovari-mittari tuo esille valmentautujien kokemaa sosiaalista vahvistumista työpaja-
jakson ajanjaksolla. Mittari osoittaa, että valmentautujat ovat kokeneet edistysaskelia 
yleensä useilla osa-alueilla samanaikaisesti. Myönteiset muutokset ovat liittyneet eri-
tyisesti arjen asioiden hoitamiseen, kuten päivärytmin hallintaan tai virastoasioiden tai 
talouden hoitamiseen.

Sosiaalinen vahvistuminen on ilmennyt useilla valmentautujilla opiskelu- ja työelämä-
valmiuksien vahvistumisena, muun muassa työtehtävissä jaksamisessa, työelämän 
pelisääntöjen noudattamisessa ja opiskeluhalukkuudessa. Näitä muutoksia on kokenut 
suunnilleen puolet Sovariin vastanneista valmentautujista.

Sosiaalinen vahvistuminen on liittynyt useilla valmentautujilla sosiaalisten taitojen ja 
itsetunnon vahvistumiseen: yli puolet valmentautujista on tuntenut entistä vahvemmin 
osaavansa tehdä hyvin joitakin asioita, näkee entistä paremmin hyviä ominaisuuksiaan, 
on kokenut edistymistä taidoissaan toimia toisten ihmisten kanssa ja on saanut rohkeut-
ta tuoda esille omia näkemyksiään. 

kirjassa käsiteltyjen esimerkkiaineis-
tojen pohjalta voidaan laatia vaikkapa 
oheisen esimerkin mukainen yhteenve-
to työpajatoiminnan sidosryhmille.
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Keskeisenä tähtäimenä työpajatoiminnassa on valmentautujien elämänhallinnan vahvis-
tuminen. Sovari-tuloksissa puolet valmentautujista arvioi saaneensa uskoa omien ta-
voitteiden saavuttamiseen, arvioi tulevaisuudensuunnitelmiensa selkeytyneen ja kokee 
voivansa vaikuttaa entistä paremmin oman elämänsä kulkuun. 

Sovari-kyselyyn vastanneista työpajojen valmentautujista valtaosa (96 %) on kokenut 
sosiaalista vahvistumista ainakin yhdellä sosiaalisen vahvistumisen osa-alueella. Selvän 
muutoksen parempaan ainakin yhdessä asiassa on havainnut 62 prosenttia valmentau-
tujista. 

Oheinen kuvio Sovari-tuloksista kiteyttää työpajatoiminnan vaikutuksia valmentautujien 
elämäntilanteessa. 

Valmentautujat kuvaavat muun muassa seuraavin sanoin, mitä hyvää työpajajakso on 
antanut heille: 
”Tunnen olevani parempi ihminen ja huomannut osaavani erilaisia työtehtäviä.”
”Rytmittänyt arkea ja helpottanut sosiaalisten tilanteiden pelkoa.”
”Varmuutta aloittaa uutta ja itseluottamista sekä kykyä toimia muiden kanssa.”

Työpajatoiminnan kehittämiskohtina jatkossa näemme esimerkiksi valmentautujien osal-
lisuuden sekä henkilökohtaisen valmennuksen vahvistamisen.

Työpajatoiminnan Sovari-mittari 2015, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY).
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Sovari-nettikyselyn teemoja ja kysy-
myksiä voidaan soveltaa työpajoilla 
henkilökohtaisten valmennus- ja 
arviointikeskusteluiden pohjana. Myös 
etsivässä nuorisotyössä Sovarissa 
käsiteltäviä teemoja voidaan käydä läpi 
kunkin nuoren kanssa keskustellen. 
Näin Sovaria voidaan hyödyntää myös 
asiakaskohtaisella tasolla valmennus- ja 
ohjaustyössä. Sovari-nettikysely ei tuo-
ta työpajan valmentautujista ja etsivän 
nuorisotyön nuorista henkilökohtaista 
tietoa, vain organisaatiokohtaiset yh-
teenvedot.

Työpajatoiminnassa valmennuskes-
kustelut voivat edetä Sovarin pohjalta 
seuraavasti:

1. Työpajajakson alkuvaiheessa 
Sovari-kysymysten avulla voidaan 
jäsentää, millaisessa elämäntilan-
teessa asiakas on ja millaisia ovat

Ryhmäkohtaisissa ja pienten organisaa-
tioiden tuloksissa, joissa vastaajamäärä 
on noin kymmenen tai pienempi, Sovari 
tuottaa prosenttilukujen sijasta luku-
määrätietoa vastausjakaumista. Tältä 
pohjalta myös tulokset esitetään luku-
määräisinä, esimerkiksi ”Kuusi valmen-
tautujaa kymmenestä arvioi...”.

Sovari-mittarin tulosten esittämisessä 
käytetään seuraavia lähdetietoja:

Työpajatoiminnan Sovari-mittari [vuo-
siluku], Valtakunnallinen työpajayhdis-
tys ry (TPY) tai 
Etsivän nuorisotyön Sovari-mittari 
[vuosiluku], Valtakunnallinen työpa-
jayhdistys ry (TPY) 

SOVARIN HYÖDYNTÄ-
MINEN VALMENNUS-
KESKUSTELUISSA

1. hänen tuen tarpeensa. Sovarin 
teemojen ja kysymysten kautta 
voidaan määritellä henkilökohtaisia 
valmennuksen tavoitteita sosiaali-
sen vahvistumisen eri osa-alueilla. 

2. Valmennuksen edetessä valmenta-
jat ja valmentautuja voivat käydä 
läpi väliarviointeja samojen teemo-
jen ja kysymysten pohjalta. Voidaan 
arvioida, kokeeko valmentautuja 
saavansa työpajalta tukea ja apua 
toivomiinsa asioihin ja kokeeko hän 
edistymistä tavoitteissaan. Voidaan 
myös määritellä uusia tavoitteita 
työpajajaksolle. 

3. Työpajajakson päättyessä valmen-
tajat keskustelevat valmentautujan 
kanssa siitä, millaisia kokemuksia 
valmentautuja on saanut työpa-
jajakson aikana ja millaisena hän 
näkee elämäntilanteensa valmen-

SOVARIN HYÖDYNTÄMINEN VALMENNUS-
KESKUSTELUISSA
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nuksen tavoitteiden osalta. Val-
mentautuja voi määritellä, missä 
Sovarin teemoissa ja kysymyksissä 
hän on kokenut edistysaskelia tai 
kehitystä huonompaan suuntaan.

Työntekijän ja asiakkaan välillä käydyt 
valmennuskeskustelut Sovarin teemois-
ta tukevat myös Sovari-nettikyselyn 
toteuttamista ja tiedonhankintaa. 
Keskusteluiden avulla nuori voi pa-
lauttaa mieleensä ja jäsentää saavutta-
miaan edistysaskelia sekä tarpeitaan, 
joihin hän toivoisi saavansa enemmän 
tukea. Näin hänen on helpompi vas-
tata Sovari-kysymyksiin. Keskustelun 
tarkoituksena ei kuitenkaan ole ohjata 
Sovari-kyselyyn vastaamista.

Valmennuskeskusteluiden kautta 
voidaan vahvistaa valmentautujien 
osallisuutta ja vastuunottoa oman työ-

pajajaksonsa tavoitteiden jäsentämises-
sä ja tunnistamisessa. Näin valmennuk-
sesta tulee valmentautujallekin näkyvä 
ja tiedostettu osa työpajatoimintaa. 
Valmennus nähdään prosessina, jossa 
edetään yhdessä asetettujen tavoittei-
den mukaisesti. Sovari-mittari tuo esille 
sen, miksi valmennus on keskeinen asia 
työpajatoiminnassa.

Työpajajakso voi merkitä käänne-
kohtaa valmentautujan elämänpolulla. 
Näin eräs valmentautuja kuvaa koke-
muksiaan työpajalla Sovari-kyselyssä: 
”Olen tullut onnellisemmaksi enkä näe 
maailmaa niin synkkänä ja pahana, ha-
luan vihdoinkin taistella tieni ylös.”
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VALMENNUKSESSA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SOVARIN TEEMOJA 
JA KYSYMYKSIÄ SEURAAVASSA MUODOSSA:

Alkuarviointi: Arvioi, missä määrin seuraavat väittämät pitivät paikkansa 
silloin, kun tulit työpajajaksolle. 
Väliarviointi ja loppuarviointi: Arvioi, missä määrin seuraavat väittämät 
pitävät paikkansa nykyisin. 

Arviointiasteikko:
5) Täysin samaa mieltä, 4) melko samaa mieltä, 3) en samaa enkä eri mieltä, 2) melko 
eri mieltä ja 1) täysin eri mieltä.

Arjen asioiden hoitaminen: 
Hoidan omatoimisesti arjen asiat.
Osaan hoitaa virastoasioita (TE-toimisto, KELA, ym.).
Pidän raha-asiani tasapainossa. 
Hoidan hyvin kotityöt (siivous, pyykinpesu). 
Herään aamuisin ajoissa työpajalle. 

Itsetunto ja itseluottamus: 
Näen itsessäni hyviä ominaisuuksia. 
Osaan tehdä monia asioita hyvin.
Siedän epäonnistumista. 

Sosiaaliset taidot ja luottamus toisiin ihmisiin: 
Pystyn tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. 
Uskallan kertoa omia mielipiteitäni. 
Minulla on läheisiä, joihin pystyn luottamaan.
Pyydän apua silloin kun sitä tarvitsen. 

Opiskelu- ja työelämävalmiudet: 
Haluan päästä opiskelemaan.
Tiedän, millaisia vaihtoehtoja minulla on opiskeluun liittyen.
Jaksan hoitaa hyvin työtehtäviä.
Minulla on riittävästi työnhakuun liittyvää osaamista.
Noudatan hyvin työelämän pelisääntöjä (työajat, käytöstavat, siisteys).
Olen kiinnostunut oppimaan uusia tehtäviä.

Elämänhallinta ja tulevaisuusorientaatio: 
Tunnen, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun.
Luotan siihen, että selviän ongelmatilanteista.
Minulla on suunnitelmia liittyen siihen, mitä voin tehdä työpajajakson jälkeen.
Olen tyytyväinen elämääni.
Uskon, että voin saavuttaa tavoitteitani.

Valmennuskeskusteluiden tukena voidaan käyttää lomakemuotoista dokumentointi-
pohjaa. Lomake voidaan laatia esimerkiksi Excel-taulukkomuotoon, Word-dokument-
tiin tai työpajan käytössä olevaan dokumentointiohjelmaan.
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Oranssilla viivalla merkityt kysymykset sisältyvät Sovari-peruskyselyyn, 
eivät lyhennettyyn Sovari-kyselyyn
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SOVARI on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) kehittämä vai-
kuttavuusmittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. So-
vari tuottaa tietoa ja tunnuslukuja työpajatoiminnan ja etsivän nuo-
risotyön toimivuudesta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista 
asiakkaiden kokemusten pohjalta. Sovari mahdollistaa valtakunnal-
lisesti yhdenmukaisen ja vertailtavan tiedonsaannin. Tunnuslukujen 
rinnalle Sovari kokoaa valmentautujien omin sanoin kuvaamia koke-
muksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutuksista. TPY 
on saanut vaikuttavuustiedon mittarin kehittämistyöhön opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta vuosina 2012–2016.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on työpaja- ammattilaisten perus-
tama järjestö, joka vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimin-
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