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ITÄLUOTSI - PROJEKTIKUVAUS KOHDENNETUN NUORISOTYÖN 
PROJEKTISTA ITÄ-HELSINGISSÄ 
 
1. Johdanto 
 
Uusin valtaus Helsingin kaupungin kohdennetussa nuorisotyössä on itäisellä alueella 
1.1.2000 aloitettu Itäluotsi-projekti. Sen toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on 
kohdealueella asuvien 12–15-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tukeminen. 
Projektiin on tarkoitus valita nuoria tiettyjen tarkasti valittujen  kriteerien mukaan ja sen 
jälkeen räätälöidä jokaiselle nuorelle oma henkilökohtainen tukiohjelma, jonka 
toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Työtä toteutetaan  monihallinnollisena 
ja moniammatillisena projektina ja työssä sovelletaan sosiaalipedagogista viitekehystä. 

Projektia voidaan verrata tavoitteiltaan parin vuoden takaiseen Helsingin 
kaupunginvaltuuston hyväksymään työryhmämietintöön ”Ohjelma syrjäytymisen ja 
sosiaalisen segregaation ehkäisemiseksi” (myöhemmin Ohjelma 1998). Helsingin 
kaupungin nuorisolautakunta yhtyi omassa lausunnossaan (mts. 184–192) kyseiseen 
mietintöön ja ehdotti, että syrjäytymisvaarassa olevilla alueilla nuorten toiminnallisuutta  
tukevia palveluja tulisi lisätä. Tämä tarkoitti käytännössä muun muassa keskittymistä 
tulevaisuudessa Helsingin itäisiin alueisiin. Nuorisoasiainkeskus korosti puolestaan 
sitä, miten tärkeää on tavoittaa sellaiset nuoret, jotka eivät hakeudu muiden 
tukimuotojen piiriin. Etsivää nuorisotyötä on aikaisemmin tehty Helsingissä vuonna 
1993 aloitetun Luotsi-projektin muodossa kaduilla yhteistyönä sosiaali- ja 
terveysviranomaisten kanssa. Itäluotsi poikkeaa tästä toiminnasta sikäli, että se ei tee 
etsivää katutyötä, vaan käyttää omassa työssään nykyisiä verkostoja, kuten kouluja ja 
sosiaaliviranomaisia.  Tavoitteena on luoda koko itäisen alueen käsittävä kohdennetun 
nuorisotyön toimintamuoto. 
 
2. Yhteiskunnallista taustaa 
 
Jos tilastoja tutkitaan (Taponen 1999) vertailemalla niitä edellä esitettyihin yleisiin 
kriteereihin, joilla syrjäytymistä ja segregaatiota arvioidaan, voidaan Itä-Helsingin 
alueen osalta  todeta muun muassa seuraavaa: ulkomaalaisten nuorten lukumäärä on 
suurin itäisellä alueella (koko kaupunki 5 218, itäinen alue 2 191). Koko lukumäärä 
vastaavasta väestöstä on koko kaupungissa noin 6 % ja itäisellä alueella noin 10,5 %. 
Jos tarkastellaan väestöennustetta, huomataan nuorten lukumäärän kasvavan eniten 
itäisellä alueella. Samoin yksinhuoltajaperheiden osuus on samalla alueella suurin 
(koko Helsinki 17 %, itäinen  alue 19,4 %). Itäisellä alueella myöskin suurempi osuus 
asukkaista asuu vuokra-asunnoissa kuin koko Helsingissä. Samaa suuntausta 
heijastavat tilastot lastensuojelun asiakkaista (74,59 Itä-Helsingissä 1 000:tta asukasta 
kohti, muualla vastaava luku 69,89). Toimeentulotukea itäisellä alueella sai 18,5 % 
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väestöstä koko kaupungissa 14 %. Nuorten kohdalla tilastot ovat ikäviä siinä mielessä, 
että koko kaupungin pitkäaikaistyöttöminä olevista nuorista (633) suurin osa (147) asui  
Itä-Helsingissä samaan aikaan kuin  lukion siellä aloitti 10 % vähemmän ikäluokasta 
kuin koko kaupungissa. (Taponen 1999). 

Syrjäytymisen ja segregaation yleisten mittareiden mukaan itäinen alue Helsingissä 
on uhanalainen, mikä tarkoittaa lähinnä sitä, että tilanne on otettava vakavasti. 
Uhanalaisuus ei tarkoita katastrofia, vaan päinvastoin tutkimuksissa  (mm. Virtanen 
1997, 220–225; Ohjelma 1998, 20) korostetaan sitä, ettei meillä voida puhua 
segregaatiosta tai kurjistumisesta samanlaisena ilmiönä kuin esimerkiksi 
Yhdysvalloissa. Tämä todetaan myös Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan 
vastauksessa työryhmän mietintöä varten. Nuorisolautakunta kannattaa 
lausunnossaan positiivista diskriminaatiota eli että Itä-Helsingin kaltaisilla uhanalaisilla 
alueilla tulee lisätä palveluita keskimääräistä enemmän siten, että esimerkiksi koulujen 
luokkakokoja on pienennettävä ja nuorisotalojen resursseja lisättävä. Erityisenä 
riskiryhmänä pidettiin 9–13-vuotiaita, joihin säästöleikkaukset – puuttuva 
iltapäivätoiminta, isot luokat ja puutteellinen oppilashuolto – ovat pahiten purreet. 
(Ohjelma 1998, 185–188.) 

Tutkijat Matti Kortteinen, Markku Lankinen ja Mari Vaattovaara ovat juuri 
julkaistussa mielenkiintoisessa tutkimuksessaan selvittäneet, miksi Helsingin seudun 
alueelliset erot ovat alkaneet kasvaa vuoden 1990 jälkeen. Alueelliset erot eivät kasva 
– kuten aiemmin oletettiin – siksi, että huono- tai hyväosaiset kasautuvat eri alueille, 
vaan suuntauksen merkittävin selittäjä on koulutus. Taloudellinen kasvu on 
huomattavinta alueilla, jossa ihmisillä on korkein koulutustaso, ja hyväosaiset ohjaavat 
myös lapsensa koulutuksen tielle. Talouskasvun myötä on syntynyt pysyvä 
rakenteellinen epätasapaino. Ne alueet, joilla asuu koulutettuja ihmisiä, potevat 
työvoimapulaa, kun taas perinteiset työväen asuinalueet kärsivät työttömyydestä ja 
jäävät tuloissa jälkeen. Kun tarkastellaan Helsingin tilastoja, havaitaan, että alin 
koulutustaso on Itä-Helsingin alueella. Uusien kasvualojen – lähinnä informaatioalan – 
työpaikoista vain joka kymmenes on syntynyt itäisiin kaupunginosiin. Tutkijoiden 
mukaan kysymys ei ole slummiutumisesta eikä kehityksestä putoamisesta, vaan siitä, 
että toiset alueet kehittyvät muita nopeammin. Alueelliset erot lisääntyvät, mutta kyse ei 
ole pelkästään huono- tai hyväosaisuudesta, vaan tärkein tekijä on koulutuksen 
merkitys uusien ammattien kehittymisen myötä. Tutkijat pitävätkin koulutusta 
tehokkaimpana menetelmänä poistaa alueellista eriarvoisuutta. (Kortteinen et al. 1999, 
411–422) 
 
3. Itä-luotsi –projektin esittely 
 
3.1 Projektimalleja 
 
Itäluotsi-projekti on saanut vaikutteita muista vastaavista erityisnuorisotyön projekteista 
ja voimme siis verrata sitä sellaisiin projekteihin, joilla on samoja lähtökohtia, yhteneviä 
piirteitä ja toimintamalleja.  Suomessa niitä ovat tällä hetkellä ainakin Turun kaupungin 
nuorisotoimen Myrskylyhty-projekti sekä Turussa toiminut Lokki-projekti, Keravalla jo 
päättynyt Karhu-projekti ja Itä-Helsingissä aikaisemmin toiminut Ikkuna-tiimi. Itse 
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vertaamme toimintaamme ja valintakriteereitä erityisesti yhdysvaltalaiseen CANDU-
projektiin.   

The Children and Adolescents Network in DuPage  eli CANDU-projekti on perustettu 
DuPagen piirikunnassa lähellä Chicagoa Pohjois-Illinoisin yliopiston aloitteesta vuonna 
1995. Projektin tarkoituksena oli koota yhteen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 
keräämällä heidän  ympärilleen tukiverkosto, joka koostuu paitsi heidän perheistään ja 
muista nuorille läheisistä aikuisista myös viranomaisista ja niin sanotun kolmannen 
sektorin toimijoista. Projekti toimii kunnallisella tasolla, ja sen takana on Yhdysvaltojen 
kouluviranomaisen (U.S. Office of Education) tukema, eri kunnallisten viranomaisten 
muodostama ryhmittymä The Partnership for Family Preservation in Dupage County,  
joka muodosti  CANDU-projektin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi. 
Tutkijoiden esittämien yhdysvaltalaisten tilastojen mukaan maassa on yhä enemmän 
koululaisia, jotka kärsivät vakavista tunne-elämän häiriöistä (serious emotional 
disturbance = SED).  He eivät pysty selviytymään normaalista koulutyöstä, vaan 
menestyvät huonosti, reputtavat kursseja ja keskeyttävät koulunkäynnin, mikä usein 
johtaa koulun jälkeiseen työttömyyteen ja rikollisuuteen. DuPagen piirikunnan alueella 
12 000 lasta sai jonkinlaista erityisopetusta ja näistä noin 1 750 lapsella arvioitiin 
olevan vakavia tunne-elämän häiriöitä. (Cumblad et al. 1996, 97-116.) 

Turun kaupungissa vuonna 1988 alkaneeseen Lokki-projektin toimintamuotoon 
otettiin mallia Hyrräprojektista ja englantilaisista IT-projekteista1, joista  vaikutteita 
saatiin opintomatkalla Englannissa. Lokki oli monihallinnollinen projekti, joka toimi 
Turussa vuosina 1988–1992 ja jonka tarkoituksena oli lastensuojelun avohuollon 
piirissä tai rikoskierteessä olevien nuorten tukeminen. Suurin osa projektin loppuun 
vieneistä nuorista koki sen myönteisenä. (Nyqvist 1995, 67–68, 161.) 

Keravalla toimi vuosina 1993–95 ennaltaehkäisevän nuorisotyön kokeiluprojekti, 
Karhu-projekti. Siinä kohderyhmänä olivat 13–16-vuotiaat  epäsosiaalisesti oireilevat 
nuoret. Jokaisen ryhmän ohjelma kesti kolme kuukautta, ja ryhmässä oli aina kuusi 
samaa sukupuolta olevaa nuorta. Projektin mallina toimi edellä mainittu Lokki-projekti 
sillä erolla, että Lokki oli myös vaihtoehto ehdollisen vankeusrangaistuksen 
valvonnalle. Molemmissa projekteissa käytettiin englantilaisista IT-projekteista peräisin 
olevaa ketjuohjelmaa, joka on käytännössä 12-viikkoinen toiminnallisen ryhmätyön 
muoto. (Suila 1998, 3.) 

Turkulainen Myrskylyhty-projekti on kokeilu- ja kehittämisprojekti, joka kesti vuoden 
1995 loppuun ja jatkuu uudistuneena edelleen. Toiminnan tarkoituksena on uusien 
työmuotojen avulla tukea syrjäytymisvaarassa olevia 10–13-vuotiaita nuoria tarjoamalla 
sosiaalisia taitoja kehittävää ryhmätoimintaa. Yhteisiä piirteitä Itäluotsi-projektin kanssa 
on sekä kohdennettu työ että viranomaisverkoston ja perheiden välinen yhteistoiminta. 
(Linnossuo 1997, 178–179.)  

Itä-Helsingissä vuosina 1993-1995 toiminut Ikkuna-projekti muuttui syksyllä 1995 
vakiintuneeksi työmuodoksi nimellä Ikkuna-tiimi. Työ jatkui vuoden 1999 loppuun, jonka 
jälkeen  Ikkuna-tiimin kaksi erityisnuorisotyöntekijää siirtyivät Itäluotsi-projektiin ja kaksi 
samalla alueella toimintansa aloittaneeseen Palmu-projektiin (paluumuuttaja-projekti). 

                                                
1 Intermediate Treatment (IT) -käytäntö perustuu Englannin lapsi- ja nuorisolakiin. Lain 
tarkoituksena oli helpottaa uudenlaisten työmuotojen käyttöönottoa sosiaali- ja 
valvontaviranomaisten työssä. IT-käytäntö sisälsi erilaisia toimintapainotteisia ryhmäohjelmia 
vaikeuksissa oleville nuorille. 
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Ikkuna-tiimin tarkoituksena oli tukea alueella asuvia moniongelmaisia  10–14-vuotiaita 
nuoria. Tiimi käytti toiminnassaan hyväkseen verkostoja ja  nuorille pyrittiin löytämään 
mieluisa harrastus sekä tuettiin heidän koulunkäyntiään. Tarkoitus oli saada nuori  
kokemaan tulevaisuutensa ja elämänsä myönteisempänä. Nuoret olivat mukana 
toiminnassa noin vuoden ajan. (Hietanen & Pitkänen 1996, 2–11). 
      
3.2 Itäluotsi-projektin alkuvaiheet 
 
Helsingin kaupungin nuorisolautakunta yhtyi kaupunginhallituksen asettaman 
syrjäytymistä ja sosiaalista segregaatiota selvittäneen  työryhmän mietintöön (Ohjelma 
1998) . Lisäksi todettiin, että resurssien jakaminen positiivisesti diskriminoiden  eniten 
tukea tarvitseville alueille on perusteltua. Nuorisolautakunta käsitteli 21.4.1998 samaan 
asiaan liittyvää aloitetta, jossa toivottiin Luotsi-projektin laajentamista keskustan 
ulkopuolelle. Tutkija Harri Taponen esitteli nuorisoasiainkeskuksen kannanoton, jonka 
mukaan Luotsi-projektin toiminnan luontevin suunta on Itä-Helsinki. Lausunnosta 
ilmenee, että tilannetta Itä-Helsingissä oli kartoitettu ja että oli todettu muun muassa, 
että alueella liikkuvat nuoret ovat 10–17-vuotiaita eli nuorempia kuin keskustassa. 
Edelleen todetaan, että etnisiin ryhmiin kuuluvia – venäläisiä, somaleita ja myös 
romaninuoria – viettää usein aikaansa Itäkeskuksessa. Lausunnon mukaan 
”syrjäytymisen ennaltaehkäisyn ja katutilanteen säännöllisen seuraamisen 
näkökulmista Luotsi-projektin laajentaminen Itä-Helsinkiin on perusteltua”.  

17.6.1998 Helsingin kaupunginvaltuusto yhtyi syrjäytymistä ja segregaatiota 
selvittäneen työryhmän mietintöön ja teki aloitteen, jonka mukaan etsivää nuorisotyötä 
eli Luotsi-projektin tyyppistä työtä tulisi tehdä enemmänkin  Helsingissä. Nämä aloitteet 
ja ponsiehdotus  innostivat idän alueella neuvotteluihin moniammatillisen etsivän 
nuorisotyön projektin käynnistämisestä. Neuvotteluissa olivat mukana Itäinen 
nuorisokeskus ja itäisen alueen sosiaali- ja terveyskeskukset. Itäisen nuorisokeskuksen 
aluepäällikkö Ilpo Laitinen teki suunnitelman koskien sellaista etsivää nuorisotyötä, joka 
olisi itäisellä alueella tarkoituksenmukaisinta. Päädyttiin moniammatilliseen ja -
hallinnolliseen kohdennetun nuorisotyön projektiin. Projektin työntekijöiksi valittiin 
alkuvaiheessa nuorisoasiainkeskuksesta kaksi itäisellä alueella aikaisemmin 
erityisnuorisotyötä tehnyttä työntekijää. Muut virastot hyväksyivät suunnitelman 
joulukuussa 1999 ja sitoutuivat osallistumaan projektiin toisaalta puolipäiväisillä 
työntekijöillä toisaalta rahoituksen kautta.  

Itäluotsi-projekti alkoi virallisesti tammikuussa 2000. Projektin aikataulusuunnitelma 
osoittaa, että työ on ollut alkuvaiheessa hyvin käytännöllistä. Projektien suunnittelu on 
aikaa vievää, ja esimerkiksi CANDU-projektista kerrotaan, että tähän työhön käytettiin 
yhteensä 18 kuukautta + 12 kuukautta (Cumblad et al.1996). Toisaalta Itäluotsiin 
osallistuvilla nuorisotyöntekijöillä on aikaisemman työnsä pohjalta kontakteja 
yhteistyökumppaneihin – kouluihin, sosiaalipalvelutoimistoihin ja nuorisotaloihin – joten 
kaikkea ei tarvinnut aloittaa nollapisteestä. Molemmat mukana olevat nuorisotyöntekijät 
ovat aikaisemmin tehneet samalla alueella erityisnuorisotyötä Ikkuna-tiimissä, jonka 
toiminnassa sovellettiin myös sosiaalipedagogista viitekehystä. 

Helmikuun aikana projektiin tulivat mukaan puolipäiväiset työntekijät 
sosiaalivirastosta ja terveysvirastosta. Näiden työntekijöiden valinnasta ja 
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palkkauksesta vastaavat kyseiset virastot.  Helmikuussa tapahtui projektin lopullinen 
sisäinen järjestäytyminen. 

Alusta asti oli selvää, että tämäntyyppisen projektin aloittaminen Itä-Helsingissä ei 
kaipaa erityistä mainostusta, mutta olemme kiertäneet kouluissa ja nuorisotaloissa 
kertomassa, mistä projektissa on kysymys. Tilaisuuksissa on tavattu 
yhteistyökumppaneita  kouluista, sosiaalipalvelutoimistosta, nuorisotaloista ja 
Itäkeskuksen poliisista. 
 
3.3 Itäluotsin toiminta-ajatus ja organisaatio 
 
Itäluotsin tavoitteena on alueella asuvien erityistä tukea tarvitsevien 12–15-vuotiaiden 
nuorten  ja heidän perheidensä tukeminen. Nuorten ympärille kootaan heidän 
kasvuaan tukeva aikuisten verkosto, ja jokaiselle nuorelle tehdään henkilökohtainen 
tukiohjelma, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Verkoston tehtävänä on ohjata 
nuori hänen kasvuaan tukeviin vertaisryhmiin. Olennainen osa työtä on etsiä toimijoita 
mahdollistamaan nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Työn on määritelty olevan 
varhaisen vaiheen puuttumista, kohdennettua nuorisotyötä, jolla on 
sosiaalipedagoginen viitekehys. 

Projektin toiminta on moniammatillista ja -hallinnollista. Mukaan ovat sekä itäinen 
nuorisokeskus että saman alueen sosiaali- ja terveyskeskukset. Projektin johdossa 
ovat itäisen nuorisokeskuksen aluepäällikkö, itäisen alueen sosiaalikeskuksen johtaja 
ja saman alueen terveyskeskuksen johtaja. Monihallinnollisuus tarkoittaa taloudellisten 
ja muiden resurssien yhdistämistä. Projektissa päävastuu on kuitenkin 
nuorisoasiainkeskuksella. Ohjausryhmään, joka kokoontuu  joka toinen kuukausia 
kuuluvat edellisten henkilöiden lisäksi sosiaalipalvelutoimistojen johtavia 
sosiaalityöntekijöitä ja terveysviraston edustajia. Sen tehtävänä on valvoa 
toimintasuunnitelmien kautta perustoimintaideaa, seurata budjetin ja tavoitteiden 
toteutumista, tarjota tukea ja konsultaatiota, mahdollistaa koulutukset, seurata projektin 
kulkua raporttien ja arviointien kautta ja reagoida kulloinkin esiin tuleviin asioihin. 
Käytännön toteuttamisesta vastaavat projektin työntekijät, nuoret ja heidän perheensä, 
koulujen edustaja, vapaa-ajan toimintaa ohjaava henkilö ja tarvittaessa 
lastensuojelutyöntekijä. 

Itäluotsin työntekijöistä kaksi tulee itäisestä nuorisokeskuksesta, ja sen lisäksi 
projektiin osallistuvat puolipäiväiset työntekijät sosiaalivirastosta ja terveysvirastosta. 
Projektivastaava on nuorisoasiainkeskuksen työntekijä. Tarkoitus on, että vuoden 2001 
alussa toiminta tapahtuisi kahden työparin ja toiminnasta vastaavan voimin.  Projekti on 
tällä hetkellä määritelty kolmivuotiseksi eli kestämään vuoden 2000 alusta aina vuoden 
2002 loppuun. 

Itäluotsi on tarkoitus rahoittaa nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston ja 
terveysviraston yhteistoimin, minkä lisäksi toimintaan saatiin vuodelle 2000 
kaupunginhallitukselta ns. syrjäytymisrahaa 50 000 markkaa. Projektin 
taloussuunnitelma ensimmäiselle toimintavuodelle päätyy 650 000 markkaan. 

Itäluotsi-projekti toimii tiiviissä yhteistyössä muiden nuorten luontaisen elinpiirin 
vaikuttajien kanssa kuten koulujen, paikallisten nuorisotalojen, alueen järjestöjen ja 
lastensuojelun työntekijät. Koulun oppilashuoltohenkilöstö on varsin keskeisessä 
asemassa erityisesti projektiin osallistuvia nuoria valittaessa. Koulun ohella myös 
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sosiaalitoimi ohjaa nuoria projektin toiminnan piiriin. Lopullisen ratkaisun valinnasta 
tekee kuitenkin projekti itse. Koulujen oppilashuoltohenkilöstön, sosiaalitoimen ja 
nuorisotalojen sekä projektin välisen yhteistyön tulee sujua saumattomasti, jotta kukin 
toimija tietää, miten ja minkälaisissa tapauksissa he voivat kääntyä projektin puoleen ja 
minkälaisia sitoumuksia nuoren projektiin osallistuminen tietää kohdallaan. 
  
3.4 Projektin valintakriteerit 
  
Itäluotsi on eri projekteja soveltaen laatinut oman kriteeriluettelonsa, jonka perusteella 
nuoret valitaan mukaan hankkeeseen. Tämän valikoinnin takana on kaksi 
perusperiaatetta. Ensinnäkin työ pyritään kohdentamaan niihin nuoriin, jotka kuuluvat 
syrjäytymisen riskiryhmiin, ja toisaalta niihin, joiden myönteistä kehitystä voidaan 
käytettävissä olevin keinoin tarkoituksenmukaisesti tukea.  

Nuoria ohjataan projektiin tässä vaiheessa neljän eri koulun piiristä Itä-Helsingin 
alueelta (Vuosaaren yläaste, Tehtaanpuiston yläaste, Helsingin yhteislyseo, Vesalan 
yläaste). Mukaan otetaan siis tässä vaiheessa vain niitä nuoria, jotka osallistuvat 
normaaliluokan opetukseen jossain projektiin mukaan valituista kouluista. Toimintaan 
ei valita nuoria, jotka on sijoitettu koulujen tarkkailu- tai muille erityisluokille, sillä heidän 
katsotaan jo olevan erityisten tukitoimenpiteiden piirissä ja Itäluotsin tarkoitus on 
puuttua tilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myöhemmin projektin on 
tarkoitus laajentua koko Itä-Helsingin kattavaksi vakiintuneeksi työmuodoksi, ja silloin 
mukaan tulevat kaikki alueen yläasteet. 

Itäluotsi-projektiin valinnan pääkriteereiksi muodostuvat häiriöt, jotka voivat 
aiheuttaa nuorille syrjäytymisvaaran. Tästä syystä käytössämme on ohjeellisena 
kriteerinä nuoruuden häiriöiden pääluokat. Koska mukaan tulevilla eri osapuolilla 
(työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla) on erilainen valmius ja tietoisuus nuoruusiän 
psykologiasta, ei varsinaista taudin määrittelyä tehdä, vaan sen asemasta kuvaillaan  
kohderyhmän nuoret näiden psykiatristen häiriöiden pääluokkien kautta. Tässä 
hankkeessa näitä pääluokkia on kolme: masennus (depressio), tarkkaavaisuushäiriö 
sekä käyttäytymishäiriö, joten kohderyhmä koostuu pääasiassa niistä nuorista, joilla on 
jonkin näiden kolmen pääluokan mukaisia oireita. 

Projektin työntekijöillä on siis edessään haastava tehtävä: yhtäältä häiriön 
tunnistaminen ja toisaalta häiriön syiden ymmärtäminen, jotta toiminta voisi olla 
tuloksellista. Itäluotsille on järjestetty mahdollisuus saada avukseen konsultoivaa 
psykiatrista osaamista ja opastusta sekä tässä että psykiatrian alaan kuuluvissa 
ongelmissa. Tätä tarkoitusta varten on suunnitteilla konsultaatiota Hesperian 
konsultaatiopoliklinikalta kerran kuukaudessa, jolloin meillä on mahdollisuus käydä läpi 
asiantuntijoiden kanssa eri tapauksia ja saada ”diagnooseja” ja opastusta.  Sen lisäksi 
syksyn aikana tullaan järjestämään kolme erillistä projektin työntekijöille tarkoitettua 
koulutusjaksoa, joista vastaa  psykiatrian dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri 
Veikko Aalberg. 

Käytännössä nuorten mukaantulo ja valinta tapahtuu siten, että 
yhteistyökumppanimme – esimerkiksi kouluissa oppilashuoltoryhmät – ehdottavat 
meille niitä nuoria, jotka voisivat hyötyä eniten projektimme tarjoamasta tuesta. 
Yhteydenottovaiheessa  yhteistyökumppanit kertovat, mikä heidän mielestään nuoren 
käytöksessä on sellaista, josta he ovat huolissaan, keitä nuoren verkostoon voisi 
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heidän mielestään kuulua ja miten heidän mielestään Itäluotsi voisi juuri kyseistä 
nuorta auttaa.  Kerran viikossa pidämme työpaikkapalaverin, jossa käymme läpi kaikki 
viikon aikana tulleet ehdotukset.  Arvioimme tuolloin, sopiiko kyseinen  nuori 
mielestämme valintakriteereihin ja onko projektissa sillä hetkellä tilaa. Päätämme 
myös, kuka meistä toimii kyseisen nuoren asioissa vastuuhenkilönä. Tämän jälkeen 
ilmoitamme lähettävälle taholle, onko nuori valittu mukaan projektiin vai ei.  

Ensimmäisen kontaktin nuoreen ottaa se henkilö, joka verkostosta tuntee hänet 
parhaiten. Tuolloin ei tehdä vielä mitään sitovia suunnitelmia, vaan selvitetään nuoren 
ja perheen halukkuus tulla mukaan projektiin ja  mietitään tukitoimenpiteitä siten, että 
nuori itse voi kertoa häntä kiinnostavista harrastuksista ja vanhemmat omista 
toiveistaan.  Myöhemmin Itäluotsin työntekijä yhdessä nuoren kanssa  täyttää ns. 
itsearviointilomakkeen, jonka tarkoitus on selvittää taustoja ja motivoida nuorta 
muutokseen. Nuori voi itse päättää, kuinka tarkkoja tietoja hän itsestään antaa, mutta 
kyselyn luonne ja käyttötarkoitus selvitetään ennen siihen vastaamista. Osa 
kysymyksistä on luonteeltaan taustoja selventäviä, osa itsearvioivia ja osa sosiaalisiin 
suhteisiin ja käyttäytymiseen liittyviä. Itsearviointilomake jää vain nuoren ja Itäluotsin 
työntekijän väliseksi ilman nuoren suostumusta. Projektista irtautuessaan nuori täyttää 
uuden arviointilomakkeen, jotta hän voi itse konkreettisesti antamiaan tietoja 
vertailemalla arvioida, mitä hyötyä hänelle on ollut mukanaolosta, miten se on 
vaikuttanut häneen ja onko esimerkiksi nuoren toivomat tavoitteet saavutettu. Näiden 
lomakkeiden vertailulla on myös suuri merkitys, kun myöhemmin arvioidaan projektin 
tavoitteiden onnistumista. 

Valintaprosessin jälkeen ensimmäinen verkostopalaveri  kutsutaan koolle 
mahdollisimman pian, jolloin mukana on Itäluotsin työntekijä muiden verkoston 
jäsenien kanssa. Tässä kokouksessa tehdään tukisuunnitelma, jossa verkosto 
sitoutetaan mukaan toimintaan antamalla sen jäsenille erilaisia vastuutehtäviä nuoren 
mukanaoloajaksi. 

Valintaprosessissa ongelmia saattaa tuottaa se, että tilanne muuttuu ja näin ollen on 
mahdollista esimerkiksi, että projektiin valittu nuori joutuu tai pääsee jonkun toisen 
tukimuodon piiriin valinnan aikana tai vaihtoehtoisesti että prosessiin tulee paljon 
nuoria, jotka joudutaan ohjaamaan muun tuen piiriin. Myöskin psyykkisten ongelmien 
tunnistaminen vaatii jatkokoulutusta projektin työntekijöille tai verkoston kiinteää 
toimintaa, jolloin ongelmien tunnistamisen ammattilaisiin ollaan jatkuvasti yhteydessä. 
 
3.5 Projektin työmenetelmät ja arviointi 
 
Itäluotsi perustuu aktiiviseen verkostotyöskentelyyn. Toimivan verkoston tehtävänä on 
luoda nuoren elämään turvallisuutta tukemalla, ohjaamalla  ja kontrolloimalla nuorta.  
Verkostotyöskentelyn  etuna on se, että se mahdollistaa sujuvan tiedonkulun, koska 
verkoston jäsenet informoivat toisiaan säännöllisesti, ja näin vältetään päällekkäinen 
työ ja parannetaan tarkoituksenmukaisuutta tukitoimissa. 

Nuoren henkilökohtainen tukisuunnitelma sisältää paitsi nuoren ohjausta ja 
tukitoimia, myös nuoren ohjaamisen ryhmätoiminnan ja harrastusten pariin.  
Ryhmätoiminta voi olla esimerkiksi järjestöjen tai nuorisotalojen järjestämää toimintaa 
tai juuri tiettyä ryhmää varten räätälöityä retki-, leiri- ja harrastustoimintaa sekä 
koulutusta. Työn järkevän kohdentumisen kannalta on tärkeää, että projektin 
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alkuvaiheen jälkeen nuorten harrastus- ja vapaa- ajantoiminnasta vastaavat 
vapaaehtoisryhmät, järjestöt ja paikalliset nuorisotalot. Tällainen valmis toiminta on 
myös se edullista. Henkilökohtaisiin, räätälöityihin harrastuksiin on mahdollista saada 
tukea lastensuojelun avohuollosta niiden nuorten osalta, joilla tällainen tukimuoto on jo 
olemassa.  

Verkostosta yksi henkilö toimii nuoren vastuuhenkilönä, joka kutsuu 
verkostopalaverin koolle ja pitää huolen siitä, että nuoren tukisuunnitelmaan kirjatut 
konkreettiset toimenpiteet ovat toteutuneet. Hän huolehtii siitä, että tavoitteita 
arvioidaan ja tarkastetaan yhteisesti sovituin väliajoin. Muut verkoston jäsenet saavat 
erilaisia tehtäviä itselleen. Tarkoitus on koko ajan tukea nuorta kokonaisvaltaisesti 
siten, että tukisuunnitelmassa huomioidaan koti, koulu ja vapaa-aika. Vanhempien 
tehtäväksi voi tulla esimerkiksi yhteisten sääntöjen kuten kotiintuloaikojen sopiminen 
yhdessä nuoren kanssa. Itäluotsin työntekijä voi tarvittaessa vahvistaa tai tukea heidän 
vanhemmuuttaan. Perhetyö onkin yksi projektimme keskeisiä työmuotoja, mikä  
käytännössä tarkoittaa lähinnä kotikäyntejä. Pyrimme reagoimaan nopeasti akuutteihin 
tilanteisiin ja ristiriitatilanteissa yritämme löytää molempia osapuolia tyydyttäviä 
ratkaisuja. Nuoren henkilökohtainen tukiohjelma voidaan myös kytkeä osaksi koulussa 
laadittavaa henkilökohtaista opinto-ohjelmaa (Hopo), silloin kun tätä kytkentää pidetään 
tarkoituksenmukaisena. Muuten koulun osalta verkostoon kuuluminen voisi olla vaikka 
sitä, että opettaja ja nuori yhdessä päättävät,  miten oppimista voidaan edistää. Täten 
voidaan sopia, että nuoren tulee  aktiivisesti hakea apua niissä aineissa, jotka tuntuvat 
vaikeilta, ja  opettaja puolestaan sitoutuu mahdollistamaan tukiopetusta aina, kun se on 
tarpeellista. 

Sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä toiminta perustuu aina dialogiin, ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että ihminen osallistuu itse kaikkiin 
toimintaprosessin vaiheisiin (Hämäläinen 1996, 49). Tätä menetelmää käyttäen 
projektimme nuorien tulisi vähitellen oppia auttamaan itse itseään. Niille, jotka eivät 
esimerkiksi menesty hyvin koulussa, ei pitäisi tarjota liian teoreettista koulutuspakettia, 
vaan heidän tulisi antaa toteuttaa itseään tekemisen alueilla. Sillä tavoin opetus ei 
täysin tukahduttaisi vaan tukisi heidän vahvoja puoliaan. Tärkeintä ei 
sosiaalipedagogisesti olekaan koulumenestys, vaan kasvattaminen yhteisöä varten 
unohtamatta persoonaa. Se voi käytännössä muuttaa nuoren elämisen laatua ja auttaa 
arkielämän hallinnassa. (Hämäläinen–Kurki 1997, 37) Käytännön tasolla tämä voi 
parhaiten toteutua siten, että nuorille järjestetään toimintaa ja tuetaan heidän 
minäänsä, jotta he kykenisivät jatkossa ottamaan vastuuta tekemisistään ja tekemään 
sen vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. 

Toiminnan kannalta tärkeää, että tunnistetaan nuoren oireet oikean tukimuodon 
löytämiseksi nuorelle. Projektin työntekijät eivät ole psykiatreja eikä toiminta ole kliinistä 
terapiaa, vaan kyse on varhaisen vaiheen puuttumisesta, jolloin nuoret vasta oireilevat 
tunnistettavasti, mutta eivät vielä ole joutuneet syrjäytymiskierteeseen. Tämän 
mukaisesti projektissa on pyritty löytämään oikeaan osuvia toimintamuotoja eritavalla 
oireileville nuorille. 

Masentuneiden nuorten kohdalla menetelmiin kuuluvat oleellisesti rentouttaminen, 
ahdistavien kokemuksien ja mielikuvien läpikäyminen keskustelemalla sekä elämys- ja 
kokemusmenetelmät. Tärkeänä osana ovat harjoitukset, joiden kautta autetaan nuorta 
vahvistamaan itsetuntoaan Masentunut nuori on tärkeä saada aktiivisesti mukaan 
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toimintaan. Itäluotsi tarjoaa virikkeellistä vapaa-ajantoimintaa sen mukaan, mistä nuori 
itse on kiinnostunut. Fyysisen minäkuvan kehittyminen on tämän ikäisille hyvin tärkeää, 
ja  tässä prosessissa esimerkiksi urheilu, musiikki tai taide voivat olla merkityksellisiä. 
Projektin tehtävänä on tutustuttaa ja innostaa nuori uusiin harrastuksiin.  

Tarkkaavaisuushäiriöisten nuorten toimintaa tukeviin keinoihin kuuluu kunkin 
toimenpiteen yhteydessä kerrata ja varmistaa selkeiden sääntöjen ja rajojen määrittely 
kussakin tehtävässä, rutiinien luominen ja tehtävään liittyvien roolien selventäminen 
nuorille sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen konkreettisissa tilanteissa. 
Tärkeää on saada nuori kiinnostumaan ja sitoutumaan johonkin pitkäjänteiseen 
toimintaan. Projektimme tehtävä onkin erityisesti näiden nuorten kohdalla löytää heille 
oma – mielellään keskittymiskykyä vaativa harrastus, jonka harjaannuttaminen on 
tärkeää tarkkaavaisuushäiriöisen nuoren kohdalla. Toiminta painottuu 
pienryhmätoimintoihin, jolloin nuoren täytyy oppia ottamaan muita ihmisiä huomioon 
toimiessaan ryhmässä ollessaan olematta  koko ajan itse huomion keskipisteenä.   

Käyttäytymishäiriöisillä nuorilla koulunkäynnin tukeminen on ensisijaisen tärkeää, 
sillä he jäävät helpoiten  pois koulusta. Heitä pidetään ongelmallisina oppilaina, koska 
he ovat kykenemättömiä toimimaan normaalien luokkayhteisön sääntöjen mukaan. 
Näiden nuorten kohdalla joudutaan usein turvautumaan erityisluokkiin tai -kouluihin. 
Miten projektimme voisi sitten auttaa tässä koulumaailman vaikeassa ongelmassa? 
Tärkeintä, että ongelmiin puututaan heti eikä lintsaamista, näpistelyä, valehtelua ja 
aggressiivista käyttäytymistä siedetä. Yksi Itäluotsin keskeisimmistä työmenetelmistä 
on koulunkäynnin tukeminen. Verkostotapaamisten kautta olemme jatkuvasti tietoisia 
siitä, kuinka nuoren koulunkäynti sujuu. Opettajan kanssa on myös mahdollista sopia 
esimerkiksi siitä, että annamme nuorelle tukiopetusta tarpeen mukaan niissä aineissa, 
joissa hän on jäljessä. Jos aineet ovat sellaisia, ettemme pysty opettamaan niitä, on 
meidän tehtävämme pyytää kyseisen aineen opettajaa järjestämään nuorelle 
tukiopetusta. Mietimme yhdessä opettajien kanssa nuoren kannalta 
tarkoituksenmukaisinta muotoa opiskella. Useimmissa kouluissa on mahdollista siirtyä 
erityisryhmään tai pienryhmään jonkin tietyn aineen tunneiksi.  

Toimintamuotoihin liittyy oleellisesti myös projektin jatkuva seuranta. Pohjana on 
aikaisemmin nuoren itsearviointilomake, jonka perusteella verkosto laatii nuorelle 
henkilökohtaisen tukisuunnitelman. Nuori kertoo itsearvioinnissaan kolme asiaa, jotka 
muuttaisivat hänen tilannettaan niin, että hänellä olisi parempi olla. Nämä kolme asiaa 
ovat pohjana, kun tukisuunnitelmaan  kirjataan konkreettisia toimenpiteitä, joita nuori 
sitoutuu noudattamaan. Nuori on itse mukana tekemässä tukisuunnitelmaa, ja  hänen 
on hyväksyttävä se omalla allekirjoituksellaan. Tukisuunnitelmaan kirjataan aikataulu, 
milloin tavoitteita tarkistetaan. Yhteydenpito verkoston sisällä siten, että nuoren 
etenemistä ja verkoston toimintaa kontrolloidaan, on myös luonnollista projektin 
seurantaa. Kun nuori on lähtemässä projektista, verrataan itsearviointilomaketta 
irtautumisvaiheen lomakkeeseen yhdessä nuoren kanssa. Tässä muodossa myös 
projekti saa nuoren antaman palautteen, joka on varteenotettavaa tietoa toimintaa 
kehitettäessä.  
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4. Projektien vertailua 
 
Aiemmin mainitsemillamme projekteilla (Candu-, Myrskylyhty-, Lokki- ja Karhu-
projekteilla sekä Ikkuna-tiimillä) on paljon muutakin yhteistä Itäluotsin kanssa kuin 
työskentely tavalla tai toisella syrjäytyneiden nuorten parissa. Miten Itäluotsi sitten 
poikkeaa vai poikkeaako se muista edellä esitellyistä nuorisotyön malleista?  
 
1) Itäluotsi on näistä ainoa moniammatillinen työryhmä, mikä tarkoittaa sitä, että 

nuorisotyöntekijöiden lisäksi työryhmään kuuluu myös sosiaalityöntekijä ja 
sairaanhoitaja. Tämä lisää työryhmän ammatillista tietämystä ja tuo myös 
lisänäkökulmia ongelmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Luonnollisesti se lisää 
myös kontakteja eri hallintokuntiin ja vähentää turhaa byrokraattisuutta.  

 
2) Eroavaisuus löytyy myös  projektimme valintakriteeristöstä, joka on lähinnä 

verrattavissa CANDU-projektiin. Molemmissa valinta perustuu psykiatrian piiristä 
sovellettuun valintakriteeristöön, vaikka emme tee diagnooseja. 

 
3) Toiminnan osalta voidaan mainita, että esitellyissä projekteissa nuoret ovat mukana 

aiemmin sovitun lyhyehkön intensiivijakson (kurssin) ajan, esimerkiksi Lokissa ja 
Karhussa kolme kuukautta ja Myrskylyhdyssä viisi kuukautta. Itäluotsissa (kuten 
myös Ikkunatiimissä) nuori on mukana tilanteesta riippuen noin vuoden. Lisäksi hän 
voi tulla toimintaan joustavalla aikataululla siten, että osallistumiselle ei ole mitään 
kaikille yhteistä varsinaista alku- tai loppuajankohtaa. 

 
5. Yhteenveto 
 
Itäluotsi-projektin tarkoituksena on nuorten elämänhallinnan taitojen parantaminen. 
Arvioinnissa tärkeintä tulee olemaan nuorilta saatava palaute, jonka kautta voimme 
pohtia, mitä konkreettista hyötyä projektista on ollut kohderyhmälle. Tähän asti 
saamamme positiivinen palaute ennakoi jatkossa myönteisiä tuloksia. Erittäin 
myönteistä tässä projektissa on eri viranomaisten välillä tapahtuva yhteistyö.  

Petri Lempiäisen (1997, 165, 171) kriittisen artikkelin paras havainto on mielestäni 
siinä, että projektien perimmäinen tarkoitus on vallitsevan käytännön 
kyseenalaistaminen ja kehittäminen. Perinteiset työmenetelmät on tavalla tai toisella 
todettu tehottomiksi tai aikansa eläneiksi ja nyt otetaan uudet lääkkeet käyttöön 
toimimalla jopa totuttuja tapoja vastaan. Paljon puhutusta yhteistyöstä ja 
verkostumisesta on tullut itsestäänselvä osa nuorten kanssa työskentelevien 
toimintakulttuuria eli projektityöskentelyä, joka panee työntekijöiden uudistumiskyvyn 
koetukselle.  

Uusien menetelmien luominen ja käyttäminen voisi olla yksi vastaus kysymykseen, 
mihin Itäluotsin tapaista projektia tarvitaan. Projektin merkityksen kannalta tärkeintä on 
vastata siihen haasteeseen, jonka syrjäytymisvaara synnyttää  kohdealueemme 
nuorille. Toimintamme onnistuu, jos pystymme vuoden, parin sisällä luomaan hyvin 
organisoidun, kohdennetun nuorisotyön vakiintuneen toimintamuodon koko itäisellä 
alueella. Tuolloin saattaa jopa jokin jatkoprojekti vielä ammentaa projektimme 
omaleimaisia toimintaideoita.  
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