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Teemu Vauhkonen 

Nuorten tyytyväisyys Ohjaamojen palveluihin syksyllä 2020 

Tiivistelmä 

Selvityksessä tarkasteltiin nuorten tyytyväisyyttä Ohjaamosta saamaansa palveluun syksyllä 2020 
teetetyn asiakaspalautekyselyn valossa. Kyselyn tuloksia vertailtiin vuoden 2019 kyselyn tuloksiin sekä 
eriteltiin Ohjaamossa paikan päällä asioineet etäyhteyksin asioineista ja verrattiin mahdollisia eroja 
heidän tyytyväisyydessään. Tarkasteltavan, viimeisimmän asiakaspalautteen ja sitä edeltävän 
asiakaspalautteen keruun välillä alkoi myös keväällä 2020 koronapandemia, joka toi mukanaan 
poikkeukselliset yhteiskunnalliset olosuhteet. Kyselyvastausten vertailu näiden kahden kyselyn välillä 
tuottaa tietoa siitä, onko poikkeuksellisilla yhteiskunnallisilla olosuhteilla yhteyttä nuorten Ohjaamoja 
kohtaan kokemaan tyytyväisyyteen. 

Tulosten mukaan syksyllä 2020 nuoret olivat tyytyväisiä Ohjaamosta saamaansa palveluun, kauttaaltaan. 
Niin Ohjaamossa paikan päällä asioineet kuten myös etäyhteyksin asioineetkin nuoret olivat hyvin 
tyytyväisiä, eikä tyytyväisyys ollut vähentynyt vuoden 2019 kyselyn tuloksista. Tyytyväisyys ei myöskään 
vaihdellut taustatekijöiden eikä kunnan koon mukaan. Geneerisemmällä tasolla ilmaistuna todetaan, 
ettei koronapandemian aikaansaaman yhteiskunnallisen muutoksen myötä nuorten tyytyväisyys 
ohjaamopalveluun näytä laskeneen.  

1. Johdanto  

Tässä selvityksessä esitetään Ohjaamojen syksyn 2020 asiakaspalautekyselyn tuloksia ja vertaillaan 
erityisesti etäyhteyksin Ohjaamossa asioineiden tyytyväisyyttä Ohjaamossa paikan päällä asioineiden 
nuorten tyytyväisyyteen.  Lisäksi selvityksessä vertaillaan syksyn 2020 palautekyselyn tuloksia sitä 
edeltävän, keväällä 20191 kerätyn kyselyn tuloksiin ja arvioidaan onko koronapandemian aikaansaamalla 
yhteiskunnallisella muutoksella yhteyttä Ohjaamojen asiakkaisiin ja heidän tyytyväisyyteen 
Ohjaamopalveluita kohtaan asiakaspalautekyselyiden valossa. 

Kohtaamo on koordinoinut Ohjaamojen asiakaspalautteen keruuta tavallisesti kahdesti vuodessa. Syksyn 
2020 asiakastyytyväisyyskysely jäänee viimeiseksi Kohtaamo-hankkeen teettämäksi kyselyksi, hankkeen 
päättyessä vuoden 2021 lopulla. Asiakaspalautteen keruuseen kannustettiin kaikissa Ohjaamoissa2. 
Palautetta kerättiin Webropol-kyselynä ja ruotsin- sekä englanninkielisine versioineen. Ohjaamossa 
paikan päällä asioineille nuorille tarjottiin mahdollisuus vastata kyselyyn tabletilla tai omalla 
älylaitteellaan linkin tai QR-koodin kautta. Etäyhteyksin Ohjaamossa asioineille mahdollisuus kyselyyn 
toteutettiin jälkimmäisellä tavalla. Palautteen keruukseen ohjattiin siten, että kaikille kyseisinä päivinä 
Ohjaamoissa asioineille annettiin palautemahdollisuus. Asiakaspalautteissa pyydettiin arvioimaan 
kyseistä asiointikertaa.  

Vertailen raportissa aluksi Ohjaamossa paikan päällä asioineiden nuorten vastaajajoukkoa edellisen 
kyselyn, jossa palautetta kerättiin vain Ohjaamossa paikan päällä asioineilta nuorilta, vastaajajoukkoon 
sekä Ohjaamossa etäyhteyksin asioineisiin vastaajiin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan, 
vaihteleeko tyytyväisyys Ohjaamoihin näiden välillä ja vastaajien taustatekijät huomioiden. 

 

 
1 Syksyn 2020 palaute kerättiin 19.10- 6.11.2020 aikana ja kevään 2019 palaute kerättiin 6.5.-24.5.2019 aikana  
2 Helsingin Ohjaamo ei ole mukana Kohtaamon koordinoimassa asiakaspalautteen keruussa, sen sijaan se toteuttaa 
itse omaa asiakaspalautekyselyitään. 
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2. Ohjaamossa paikan päällä asioineet nuoret 

Tarkastelen aluksi syksyn 2020 palautekyselyn vastaajajoukkoa. Vertaan sitä myös edeltävän 
palautekyselyn (kevään 2019 kyselyn) vastaajajoukkoon. Syksyllä 2020 saatiin selvästi aiempaa 
vähemmän vastauksia palautekyselyyn: kun keväällä 2019 vastauksia saatiin 26 Ohjaamosta ja 749 
vastaajalta, syksyllä 2020 vastauksia saatiin 39 Ohjaamosta, mutta 558 vastaajalta (466 Ohjaamossa 
paikan päällä asioinutta ja 89 etäyhteyksin asioinutta). Viimeisimmän kyselyn pienempään 
vastaajamäärään saattoi vaikuttaa kyselyn sijoittuminen syyslomakaudelle, mutta toisaalta palautteen 
keruuta pidennettiin kahdesta viikosta kolmeen, kun huomattiin, vastauksia kertyvän aiempaa 
vähemmän. Ilman vastausajan pidennystä, vastaajajoukko olisi ollut vielä selvästi tätäkin pienempi. Sen 
lisäksi, että asiakaspalautteen keruu Ohjaamoissa voi vaihdella työntekijöiden vaihtuessa, monista 
Ohjaamoista raportoitiin toimipisteissä olevan hiljaista ja nimenomaan toivottiin palautteen keruuajan 
pidennystä. On siis mahdollista, että Ohjaamojen asiakasmäärät olivat syksyllä 2020 aiempaa pienemmät 
– ehkä koronapandemian seurauksena – mutta luotettava vastaus tähän kysymykseen saadaan vasta 
asiakasrekistereistä Ohjaamojen todellisia asiakasmääriä tarkastelemalla (ei kyselyotoksesta). 

Ohjaamossa paikan päällä asioineista vastaajista 86 prosenttia (keväällä 2019 90 %) oli suomenkielisiä ja 
13 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Ennakkoon ajan käynnille oli varannut 
63 prosenttia vastaajista ja 37 prosenttia saapui ilman ajanvarausta. Ohjaamossa paikan päällä 
asioineista vastaajista 4 prosentilla ei ollut peruskoulun päättötodistusta 36 prosentilla ei ollut 
perusasteen jälkeistä tutkintoa, 18 prosentilla oli ylioppilastutkinto, 38 prosentilla ammatillinen tutkinto 
ja 5 prosentilla korkeakoulututkinto. Koulutusjakauma ei juuri poikkea kevään 2019 jakaumasta. Paikan 
päällä asioineista 26 prosenttia oli opiskelijoita, 10 prosenttia työssä käyviä 51 prosenttia työttömiä 
työnhakijoita ja 2 prosenttia eläkkeellä.  

Koronapandemian myötä syntyi huoli siitä, että keskimääräistä haavoittuvassa asemassa olevat nuoret 
jäävät aiempaa useammin tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolelle. Asiakaspalautekyselyn perusteella ei 
kuitenkaan voida osoittaa minkään muunkaan erityisen nuorten taustatekijöiden mukaisen ryhmän 
jäävän aiempaa useammin Ohjaamopalveluiden ulkopuolelle. 

 

2.1 Ohjaamossa paikan päällä ja etäyhteyksin asioineiden nuorten vertailu 

Ohjaamossa etäyhteyksin asioineiden vastaajien keskuudessa oli suhteellisesti vähemmän ammatillisen 
tutkinnon suorittaneita, ja suhteellisesti enemmän ylioppilastutkinnon suorittaneita. Sen sijaan 
pääasiallisen toiminnan osalta etäyhteyksin Ohjaamossa asioineiden vastaajien jakauma ei poikennut 
Ohjaamossa paikan päällä asioineiden jakaumasta. Jakaumissa ei siis havaittu käytettävissä olevin 
indikaattorein eroja hyväosaisuus-huono-osaisuus-akselilla. 

Ohjaamossa etäyhteyksin asioineiden vastaajien keskuudessa oli suhteellisesti vähemmän ammatillisen 
tutkinnon suorittaneita, ja enemmän ylioppilastutkinnon suorittaneita. Pääasiallisen toiminnan osalta 
etäyhteyksin Ohjaamossa asioineiden vastaajien jakauma ei sen sijaan poikkea Ohjaamossa paikan päällä 
asioineiden vastaajien jakaumasta. Jakaumissa ei siis havaittu eroja hyväosaisuus-huono-osaisuus-
akselilla. 

Kokonaisuudessaan vastaajista suurin osa ei asioinut Ohjaamossa ensimmäistä kertaa, ja etäyhteyksin 
asioivat vastaajat asioivat Ohjaamossa paikan päällä asioivia harvemmin ensimmäistä kertaa (ks. kuvio 
1). Mahdollisesti useamman kerran Ohjaamossa asioineet vastaavat herkemmin palautekyselyyn, mutta 
toisaalta ero Ohjaamossa paikan päällä asioivien ja etäyhteyksin asioivien välillä saattaa heijastaa myös 
todellisia eroja näiden palvelujen asiakaskunnassa.   
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Kuvio 1. Kuinka monta kertaa asioinut Ohjaamossa sen mukaan asioiko viimeisimmällä kertaa 
Ohjaamossa paikan päällä vai etäyhteyksin 

 

Suurin osa Ohjaamossa asioinnista liittyy työhön ja yrittäjyyteen ja toiseksi suurin osa opiskeluihin. Kaikki 
tehdyt asiakaspalautekyselyt vahvistavat asian. Kolmanneksi suurin osa liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, 
asuminen tulee neljänneksi. Niiden vastaajien osuus, joiden asiointi liittyi työhön ja yrittäjyyteen, oli 
kuitenkin aiempaa pienempi. Etäyhteyksin asioineiden vastaajien keskuudessa oli suurempi osuus niitä, 
joiden asiointi koski opiskelua sekä terveyttä tai hyvinvointia, verrattuna Ohjaamossa paikan päällä 
asioineisiin. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asiointi oli etäyhteyksillä yleisempää riippumatta nuorten 
taustatekijöistä. Sekä Ohjaamossa paikan päällä asioineisiin että Ohjaamossa etäyhteyksin asioineisiin 
vastaajiin päti se, että mitä useammin oli asioinut Ohjaamossa sitä useammin asiointi liittyi terveyteen 
tai hyvinvointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28
18

54

14 18

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ensimmäistä kertaa 2 kertaa Vähintään 3 kertaa

Paikan päällä Etäyhteyksin



4 
 

Kuvio 2. Ohjaamossa asioinnin syyt Ohjaamossa paikan päällä asioineilla vuosina 2020 ja 2019 sekä 
Ohjaamossa etäyhteyksin asioineilla 2020 

 

 

3. Arviot Ohjaamon toiminnasta 

Sekä keväällä 2019 että syksyllä 2020 palaute oli kautta linjan myönteistä. Vastaajat antoivat saamalleen 
palvelulle yleisarvosanan 9,2 (asteikolla 4–10) molemmissa kyselyissä. Myös muissa kysymyksissä nuoret 
osoittivat tyytyväisyyttään saamaansa palveluun. Kuviosta 3 nähdään, että kaiken kaikkiaan nuoret ovat 
eniten samaa mieltä Ohjaamosta saatuun palveluun tyytyväisyyttä kuvaavien väittämien ”sain 
tarvitsemaani tietoa ja tukea”, ”ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani” sekä väittämän ”sain osallistua 
ohjauksessa itseäni koskevien päätösten tekemiseen” kanssa. Sen sijaan vajaat 20 prosenttia nuorista ei 
kokenut tulevaisuuden suunnitelmiensa selkiytyneen. Tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen myös 
liittyy jo ohjauksen vaikutukseen ja vaatii myös ohjaukselta ja nuorelta itseltään enemmän kuin edellä 
esitetyt väittämät. Myös 8–15 prosenttia niistä nuorista, joiden asiointi liittyi työhön tai koulutukseen, 
eivät kokeneet luottamuksensa työ- tai koulutuspaikan löytymisestä lisääntyneen. Kuviosta 3 nähdään 
myös, että etäyhteyksien (puhelin, internet) käyttö ei näytä olevan yhteydessä vähäisempään 
tyytyväisyyteen.  Taulukosta 2 puolestaan nähdään, ettei väittämien kanssa samaa mieltä oleminen, eli 
tyytyväisyys Ohjaamosta saatuun palveluun juuri vaihtele taustatekijöiden mukaan. Huomionarvoista on 
myös se, että asiakaspalautteesta ei myöskään havaittu eroja nuorten tyytyväisyydessä Ohjaamosta 
saamaansa eri kuntien välillä, kun asiaa tarkasteltiin ryhmittelemällä kunnat väkiluvun mukaan (Ks. kuvio 
4) 
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Kuvio 3. Ohjaamosta saatuun paluun tyytyväisyyttä kuvaavien väittämien kanssa samaa mieltä olevien 
osuudet Ohjaamossa paikan päällä asioineilla vuosina 2020 ja 2019 sekä Ohjaamossa etäyhteyksin 
asioineilla 2020 

 

* Luvuissa mukana vain ne, joiden asiointi Ohjaamossa liittyi työhön tai koulutukseen 

Kuvio 4. Nuorten Ohjaamosta saamalleen palvelulle antamat arvosanat (asteikolla 4–10) kunnan koon 
mukaan 
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4. Nuorten kehitysideat 

Kun nuorilta kysyttiin, miten kehittäisit Ohjaamon toimintaa, oli yleisin vastaus ”en mitenkään”, mikä 
todennäköisesti kuvastaa tyytyväisyyttä, koska ne olivat tyytyväisyysmittareilla yhteydessä 
tyytyväisyyteen Ohjaamopalvelua kohtaan. Niin ikään suuri osa vastauksista kehittämiskysymykseen, oli 
kehuja Ohjaamon toiminnasta, kiittelyä saadusta tuesta sekä osaavasta sekä ”kärsivällisestä ja 
”rauhallisesta” henkilökunnasta. Muutama kiitti jotakuta tiettyä ohjaajaa nimeltä. Ohjaamotoiminnan 
toivottiin jatkuvan samanlaisena. 

Palvelutarjontaan liittyvissä toiveissa toistui terveydenhoitajan palvelut, yksi nuori toivoi myös Asperger 
ja ADHD-nuoriin erikoistunutta työntekijää. Yksi nuori toivoi avoimien ovien kohtaamisia toivottiin 
kehitettävän, koska siitä oli jäänyt sekava kuva, useampi nuori toivoi jutteluhetkiä/kahvihetkiä, enemmän 
mahdollisuuksia tavata muita nuoria, harrastetoiminnan kehittämistä, enemmän kerhoja ja toimintaa, 
eläimiäkin toivottiin. Ylipäätään nuorten palautteesta nousee toive siitä, että Ohjaamossa olisi enemmän 
yhdessä tekemistä. Erityisesti nuoret kuitenkin toivoivat Ohjaamoilta suurempaa tavoitettavuutta ja 
näkyvyyttä, niin sosiaalisessa mediassa kuin esimerkiksi kouluissakin. 

Yksi nuori esitti toiveen siitä, että tapaamisilla olisi selkeämpi suunta ja rakenne. Toinen nuori toivoi 
”menneisyyden selkeämpää avaamista”, jossa voitaisiin hänestä käyttää apuna myös 
kysymyskaavaketta. Hieman samankaltaisen toiveen esitti nuori, joka toivoi ohjaajan kanssa yhdessä 
tehtävää suunnitelmaa, jonka osalta voitaisiin myös tarkistaa, toteutuiko se. Työhön valmentajilta 
toivottiin pysyvyyttä/pidempiä asiakassuhteita, lisäksi toivottiin, että ajan saisi Ohjaamoon nopeammin. 
Yksi nuori esitti kritiikkinä toiveen, ettei paikan päälle tulevaa nuorta ”ahdisteltaisi” suurella 
työntekijäjoukolla.  

5. Yhteenveto 

Asiakaspalautekyselyn mukaan nuoret ovat kauttaaltaan tyytyväisiä Ohjaamosta saamansa palveluun 
kunnasta tai taustasta riippumatta. Ohjaamojen etäpalveluihin ollaan yhtä tyytyväisiä. Nuoret kokevat, 
että ohjaajat kuuntelevat heitä hyvin, kokevat saavansa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja 
kokevat saavansa tarvitsemaansa apua ja tukea. Tämä on palautekyselyn varmin tulos. Nuorten 
tyytyväisyys Ohjaamopalveluun ei myöskään ole laskenut koronapandemiasta johtuvan 
yhteiskunnallisen muutoksen myötä. 

Tulevaisuuden suunnitelmien selkiytymisen ulottuvuudesta on kuitenkin aiheellista keskustella: 20 
prosenttia vastaajista ei kokenut tulevaisuuden suunnitelmiensa selkiytyneen. Tämä ei kuitenkaan 
automaattisesti tarkoita, että asiakaspalautteen mukaan tässä asiassa olisi erityisesti parannettavaa, 
koska tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen ei välttämättä ollut näiden nuorten kohdalla relevantti 
ulottuvuus. Kuitenkin nuorten palautteessa nousi esiin toive suunnitelmien ja nuoren tilanteen 
paremmasta selkiyttämisestä ohjauksessa. 

Nuorten Ohjaamotoimintaa koskevat toiveet olivat ennen muuta Ohjaamojen saavutettavuuden 
parantaminen ja suurempi näkyvyys. Lisäksi toivottiin enemmän yhdessä toimimista Ohjaamossa ja 
erilaisten aktiviteettien lisäämistä. Erityisesti terveydenhoitajan palveluja toivottiin. Nuorten avoimessa 
palautteessa korostui kuitenkin tyytyväisyys Ohjaamoon, kiitollisuus saadusta avusta ja toive toiminnan 
jatkumisesta (samanlaisena). 

Eri yhteyksissä kerätyissä nuorten Ohjaamoja koskevissa toiveissa ja palautteissa on kuitenkin 
havaittavissa paljon yhteneväisyyttä, ja olisikin hyödyllistä koota se kaikki yhteen. 
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Taulukko 1.  Nuorten vastaukset Ohjaamopalvelua koskeviin väittämiin sukupuolen ja iän mukaan 2020 

    Sukupuoli     Ikä       

    Mies  Nainen EI halua sanoa Alle 20 v 20–24 25–29 Yhteensä 
Sain tarvitsemaani ohjausta ja 
tukea Eri mieltä 3 % 1 % 0 % 2 % 3 % 1 % 2 % 

  Ei samaa eikä eri mieltä 4 % 1 % 7 % 4 % 3 % 3 % 3 % 

  Samaa mieltä 93 % 97 % 93 % 95 % 95 % 96 % 95 % 

  Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  N 248 277 29 114 259 156 554 

Ohjaaja kuunteli Eri mieltä 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 

  Ei samaa eikä eri mieltä 2 % 1 % 7 % 4 % 1 % 2 % 2 % 

  Samaa mieltä 95 % 98 % 93 % 95 % 97 % 97 % 96 % 

  Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  N 249 277 29 114 258 156 555 
Sain osallistua itseäni 
koskevaan päätöksentekoon Eri mieltä 2 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 1 % 

  Ei samaa eikä eri mieltä 6 % 5 % 7 % 6 % 2 % 9 % 5 % 

  Samaa mieltä 92 % 95 % 93 % 91 % 97 % 91 % 94 % 

  Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  N 249 277 28 113 258 156 554 
Luottamus työ- tai 
koulutuspaikan löytymiseen 
lisääntyi Eri mieltä 3 % 4 % 7 % 3 % 4 % 4 % 3 % 

  Ei samaa eikä eri mieltä 14 % 8 % 13 % 13 % 8 % 16 % 11 % 

  Samaa mieltä 83 % 88 % 80 % 85 % 88 % 80 % 85 % 

  Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  N 182 181 15 78 178 105 378 
Tulevaisuuden suunnitelmani 
selkiytyivät Eri mieltä 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 1 % 3 % 

  Ei samaa eikä eri mieltä 18 % 16 % 25 % 22 % 17 % 16 % 17 % 

  Samaa mieltä 79 % 81 % 71 % 74 % 80 % 83 % 80 % 

  Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  N 250 277 28 113 258 156 555 

 

 

 


