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ietimme Hotelli Punkaharjussa rentouttavan viikonlopun muiden naisyrittäjien seurassa syksyllä 2017. Kokemus jäi mieleemme, eikä ihme, sillä Punkaharjun maisemista
ovat innoitusta saaneet myös Runeberg ja Topelius! Kokemuksestamme syntyi ajatus…

RATKES-safari Punkaharjulla
– yhteistä oppimista nyyttäriperiaatteella

5.–7.10.2018
Hotelli Punkaharju
http://hotellipunkaharju.fi

TULE MUKAAN jakamaan kokemuksia, ideoita tai toimivaksi koettuja menetelmiä ratkaisukeskeisessä hengessä! Tule oppimaan toinen toisiltamme ja virkistäytymään kauniiseen harjumaisemaan! Jaettavat asiat sopivat mm. terapian, työelämän kehittämisen, valmennusten ja työnohjauksen yhteydessä käytettäviksi. Voit tuoda myös kysymyksen yhdessä ihmeteltäväksi ja
ratkaistavaksi. Mukaan voi tulla myös ilman aihetta, osallistumaan yhteiseen keskusteluun esille
nousevista aiheista. Kysymme ilmoittautuneilta ehdotuksia oman osaamisen jakamisesta.
OSALLISTUMISMAKSU
10 henkilölle kahden hengen huoneessa 318 €/hlö, yhden hengen huone 423 €/hlö
15 henkilölle kahden hengen huoneessa 309 €/hlö, yhden hengen huone 410 €/hlö
Hintaan sisältyy
majoitus kaksi yötä kahden hengen tai yhden hengen huoneissa aamiaisineen ja keittolounaineen lauantaina ja sunnuntaina
kolmen ruokalajin illallinen perjantaina
yhteinen ohjattu kehonhuolto/rentoutus (valittavana erilaisia mahdollisuuksia hotellin omasta tarjonnasta).

•
•
•

Lauantain illallinen on omakustanteinen (yhteinen tai omatoiminen illallinen Punkaharjulla tai
Savonlinnassa). Yhteinen työskentely alkaa perjantai-iltana tutustumisen ja ryhmäytymisen merkeissä. Lauantaina työskentelemme aamiaisen ja lounaan välissä ja jatkamme lounaan jälkeen
noin klo 16:een asti. Sunnuntaina lopetamme lounaaseen. Aamulla ja iltapäivällä on mahdollista
ulkoilla tai muuten rentoutua Punkaharjun kansallismaisemassa tai osallistua omakustanteiseen
saunajoogaan. Hotellista voi vuokrata myös polkupyöriä.
ILMOITTAUTUMINEN
Sitova ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä www.ratkes.fi/koulutukset/safari
Maksu suoritetaan hotellille sisään- tai uloskirjautumisen yhteydessä.
Tiedusteluihin vastaavat safarioppaat
Katja Kiiski, katja@katjakiiski.com ja Anne Repo, anne.repo@nytratkes.com.
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T

TEKSTI: TIMO KEISTINEN
RATKESIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

utkimukset kertovat, että mitä enemmän lukee kirjoja, sitä kauemmin
pysyy hengissä. Kirjastokortti pidentää ikää arviolta kahdella vuodella.
Itselläni on tämän takia neljä kirjastokorttia. Erityisesti kaunokirjallisuuden
lukeminen edistää terveyttä. Kirjan tai lehden sivujen kääntäminen antaa
myönteisen ärsykkeen aivoille. Lehden kansikuva, artikkeleiden ulkoasu,
kuvitus ja tekstin jäsentely vilkastuttavat näköjärjestelmän aivoverkoston
toimintaa. Lukeminen näyttää vaikuttavan myönteisesti muistamiseen,
hoksaamiseen, päättelykykyyn ja oppimiseen. Myönteinen vaikutus
mahdollistaa samastumisen kanssaihmisiin ja ympäristöön. Lukeminen
kehittää tunne-elämää ja sosiaalisuutta. Lukeminen siis muuttaa aivoja ja
pitää hengissä.
Lukulaitteiden taustavalon on osoitettu jarruttavan nukahtamishormonin
eli melatoniinin erittymistä. Kirjan ja lehden lukeminen ehkäisee beetaamyloidin kertymistä aivoihin ja siten Alzheimerin tautia. Tässä on haastetta
Ratkes-lehden tulevaisuudelle. Lehti on ollut ja on edelleen yhdistyksemme
kruununjalokivi. Postituksen ja painatuksen kustannukset kuitenkin vievät
leijonanosan jäsenmaksujemme tuotoista.
Lukijamme odottavat lukemiseltaan uutta tietoa, oppimista ja osaamista,
mutta myös eläytymistä ja sanoman luomaa mielikuvituksen heräämistä.
Digitaalinen murros luo uuden tilaisuuden mutta samalla haasteen. Miten
voimme herätä muutokseen oikealla tavalla? Ratkes-lehden tarinan tulee elää
myös digtaalisessa maailmassa. Voimmeko vain Ihmemaa Oz -musikaalin
laulun sanojen tavoin todeta ”we are not in Kansas anymore” ja nähdä
kaikkien värien muuttuvan kirkkaammiksi? Digitaalisessa maailmassa tekstien
tulee herättää tiedon lisäksi aivoissamme maagista värinää. Se puhdistaa
amyloidin kertymiä. On saatava liikkeelle ajatuksia ja tunteita, joista emme
aikaisemmin ole olleet tietoisia. Ne virkistävät aivoja, luovat uutta.
Kävelemmekö keltaista tiilitietä eteenpäin kuten Linnunpelätin, joka suree
puuttuvia aivoja, Peltinen puunhakkaaja, jolta puuttuu sydän sekä Arka
Leijona, joka on vailla rohkeutta? Vaikka Ozin velho paljastuu huijariksi, niin
aina löytyy apu, milloin toisilta, milloin haikaralta, milloin hiiriltä. Kaikki
puhaltavat yhteen hiileen. Kumppaneilla on rohkeutta, sydäntä ja aivot.
Samalla tavalla meidän on ymmärrettävä jotain paljon tärkeämpää. Kaikki
mitä me toivomme, on jo sisällämme. On vain seurattava keltaista tiilitietä ja
otettava vastaan kaikki kokemukset. Se on ratkaisukeskeisyyden ydin.
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Päätoimittajilta

Ratkaisukeskeisyys
työelämässä
Ratkaisukeskeisyys auttaa parhaimmillaan ymmärtämään ja käsittelemään työhön ja työyhteisöön liittyviä muutoksia ja se soveltuu hyvin työyhteisöjen toiminnan kehittämisen lähestymistavaksi ja menetelmäksi. Mielenkiinnon kohteena on tuolloin
tulevaisuus, edistyminen ja uuden sävelen tai työn tekemisen tavan löytyminen.
Ratkaisukeskeisyys mahdollistaa yhdessä tekemisen ja uudistumisen. Työyhteisön kuvaamasta tulevaisuuden toivetilasta voidaan tuottaa konkreettiset tavoitteet, jotta päästään toivottuun
tulevaisuuteen. Toisaalta ratkaisukeskeisyys ei sulje pois ongelmien olemassa oloa. Tiedetään, että ongelmapuhe tuottaa lisää
ongelmia, syyttelyä ja pahaa mieltä. Tärkeää on ongelmien muuttaminen tavoitteiksi.
Riittävän motivaation varmistamiseksi on tärkeää käydä keskustelua, mitä kaikkea hyötyä tavoitteiden saavuttamisesta on
yksilölle ja työyhteisölle. Lisäksi on hyvä pohtia tavoitteiden saavuttamista asiakkaiden näkökulmasta. Uskoa onnistumiseen ja
tavoitteiden saavuttamiseen voidaan lisätä listaamalla työyhteisön vahvuuksia, tutkimalla aiempia onnistumisia ja edistymisen
asteikkoarvioinnilla. Tärkeää on kartoittaa esteet, ja erittäin tärkeää on miettiä, miten esteisiin varaudutaan.
Juha Siltalan teoksessa Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004) kuvataan työn muutosta: ennen lamaa (vuonna 1992)
oli tärkeää, että työt saatiin valmiiksi, työilmapiiriä kuvattiin leppoisaksi ja työstä nautittiin. Nykyään työelämässä korostuu tehokkuus, jossa ”heikoin lenkki äänestetään ulos”. Yhä harvempi

Ratkes

-lehden 2/2018
päätoimittajat
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voittaa ja useimmat häviävät. Aiemmin työ vahvisti identiteettiä,
nykyään tulisi olla koko ajan enemmän ja muuta kuin on, eikä
työn suorittamiseen olla tyytyväisiä. Ihmiset kokevat stressiä, uupumusta ja masennusta, joista on tullut kansansairauksia.
On myös olemassa signaaleja siitä, että työelämä on monilta
osin kehittynyt myönteisempään suuntaan. Työpaikoilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia olla osallinen oman työnsä kehittämiseen, mikä tarkoittaa, että voi esittää ideoita ja osallistua
konkreettisesti oman työn ja työpaikan toiminnan kehittämiseen. On myös havaintoja, että esimiehet kannustavat kokeiluihin,
työskentelytapa on muuttunut yhä enemmän yhdessä tekemiseen
ja yhteiskehittämiseen. Organisaatiot eivät voi tulevaisuudessa
toimia samalla tavalla kuin nyt, ja tarvitaan uudenlaista johtajuutta. Ratkaisukeskeisyyden perusajatuksia on, että pienikin teko voi saada aikaan isoja muutoksia.
Lehden artikkelit liittyvät tämän päivän haasteisiin, työssä
jaksamiseen, moninaisuuden ja osaamisen johtamiseen. Kirjoittajat pohtivat artikkeleissaan, miten selviytyä muutoksessa, tarttuuko ratkaisukeskeisyys, mikä merkitys empatialla on muuttuvassa työelämässä ja miten hyvinvointia luodaan perheen ja
työelämän tasapainolla. Monimuotoisuutta ja monikulttuurisuuden tietämystä ratkaisukeskeisyyden viitekehyksessä lukijalle tulee artikkeleista, joissa kuvataan vietnamilais-suomalaista
yhteistyötä ratkaisukeskeisyyttä hyödyntäen, romanien työllistymiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja ja kehittämistyön alkuvaiheita Enontekiöllä. Yhdessä artikkelissa kuvataan työelämävalmiuksia ja tuotetaan ratkaisuja työelämässä pärjäämiseen.
Asuinalueen kehittämisestä voi lukea artikkelista, jossa kuvataan
osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia toimia välineenä yhteiskehittämisessä.

Antoisia lukuhetkiä lehden parissa.
<< Helinä Nurmenniemi
>> Päivi Vuokila-Oikkonen
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JAKSAA, JAKSAA
– miten jaksaa ?
TEKSTI: ELINA RAINIO

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat nyt keskiössä kiireen ja työpaikkastressin
puristaessa 100-vuotiasta Suomea. On entistä tärkeämpää miettiä, miten tehdä
työtä yhdessä niin, että se sujuu. Lue lisää rakentavasta vuorovaikutuksesta ja
toiminnallisesta valmennuksesta työhyvinvoinnin työkaluina.

M

   iten tehdä työtä yhdessä, miten selvitä kiireestä,
kilpailusta ja stressin tunteesta työpaikalla. Katselen työtä ja työssä jaksamista työhyvinvoinnin ja rakentavan vuorovaikutuksen vinkkelistä. Valmennan Espoossa
monenlaisia ryhmiä omien vahvuuksien tunnistamiseen
ja voimavarakeskeiseen ajatteluun. Esimiehet tilaavat nykyään näitä vuorovaikutteisia ja toiminnallisia työhyvinvointipäiviä tukeakseen työntekijöiden jaksamista.
Olen valmentanut erilaisia ryhmiä yli 30 vuotta toiminnallisin menetelmin, eivätkä koskaan aiemmin ihmisten jaksamisen rajat ole olleet näin tiukoilla. Pelko
työpaikan säilymisestä ja omasta jaksamisesta nakertaa.
Esimiesten rajat paukkuvat liian hallinnon, byrokratian ja
jatkuvien organisaatiomuutosten alla. Tuntuu, että arjen
KOHTAAMISEEN, alaisten kuunteluun ja yhteiseen asioiden sopimiseen ei ole aikaa. Luottamus tuntuu horjuvan
kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen puutteessa. Väärinkäsitykset jäävät elämään ja muodostavat tyrmäysketjuja ja kupppikuntia työpaikalle.

Miten tehdä työtä yhdessä niin että se sujuu?
Esittelen tässä Espoossa pidetyistä tyhy-päivistä kootun
Top Ten 10 -listauksen siitä, miten työ ja arki sujuisivat
näiden työyhteisöjen mielestä parhaiten. Kyseessä on siis
”kentän” kokemuksien purku. Kriteereiksi ja arvoiksi listattiin seuraavat: 1. ystävällisyys, 2. toisten kuuntelu, 3. tilanteissa joustaminen, 4. aitous, 5. huumorin hyödyntä-
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minen työkaluna, 6. luotettavuus, 7. rehellisyys, 8. suora
puhe ja kommunikointi, 9. ihmistuntemus sekä 10. suomalainen sisu.
Olen pohtinut usein tätä listausta, jonka laadinnassa
olivat mukana myös yksiköiden esimiehet. Yllätyin, että ystävällisyys arvona nousi noinkin korkealle, ja myös
siitä, että kaikki ryhmät tiesivät heti nimetä sen työntekijän, johon voi luottaa, jonka kautta hyvä kiertää ja jolta voi
aina kysyä neuvoa. Tilanteissa JOUSTOA pidettiin myös
korvaamattomana yhteistyön ytimenä. Sekä–että-ajattelua korostettiin joustamisen apuna, joko–tai-ajattelu sen
sijaan sulki pois mahdollisuuksia kuulla toisen mielipide
ja ymmärtää erilaisia näkökulmia.
Ryhmien mielestä suomalaisella sisulla, aitoudella ja rehellisyydellä on selvitty ja selvitään paljosta. Osallistujat
valitsivat listalta niitä asioita ja arvoja, joita oma työyhteisö
tarvitsee ja joihin se haluaa sitoutua. Listan aiheita kokeiltiin toiminnallisen valmennuksen keinoin, eli kontakti-,
pari- ja ryhmätöinä. Miehet korostivat huumorin merkitystä enemmän kuin naiset.

Työpaikan pattitilanteet valmennustapauksina
Esittelemäni tyhy-päivät sisälsivät myös tilaajan oman aiheen, jota tutkailtiin toiminnallisesti. Teimme roolisimulaatioita, tulevaisuuden visiointia ja pähkäilimme rakentavan vuorovaikutuksen työkaluja tukemaan työyhteisön
arkea. Stressin ja kiireen siedon ongelmat ovat kymmenen

Vastuu työhyvinvoinnista ja

työssä jaksamisesta

on   tämän ajan

ISO HAASTE.
viime vuoden aikana nousseet yhdeksi työssä jaksamisen
ja työhyvinvoinnin haasteeksi. Tietysti on myös ihmisiä,
jotka saavat stressistä virtaa.

hiljaisuutta. Osa ihmisistä haluaa puolestaan kävellä ulkona saman ajan. Onneksi on monia tapoja katkaista työstressiä.

Tyhy-päivässä halutaan pysähtyä
Itsensä johtamista, ajan hallintaa ja läsnäolon harjoittelua
toivotaan nyt usein osaksi tyhy-päiviä. Toivotaan tietoisen
läsnäolon, mindfulnessin tai yleensä mielikuvaharjoitteiden tuokioita, joissa pysähdytään ja katsellaan omaa jaksamista ja haastavia tilanteita rentoutuneina. Tutkimusten
mukaan kokemuksen syvyys on yksi vaikuttavuuden mittari ja tae. Siksi teemme nämä tuokiot tarkkaan ja huolella, ja osa työyhteisöjä on järjestänyt näitä tuokioita osaksi
työpäivää. Tästä hyötyvät ne työntekijät, jotka tarvitsevat

Rakentava vuorovaikutus on yksi toimivan
työyhteisön voimavara
Kukoistavat työyhteisöt näyttävät osaavan sopia asioista
yhdessä, puhua, kuulla ja rakentaa yhteistä. Ihmisten motivaatiot pysyvät kohdillaan, jos liian työn taakka myönnetään ja siitä voi puhua yhdessä. Vastuu työhyvinvoinnista
ja työssä jaksamisesta on tämän ajan iso haaste. Esittelemäni luovuutta tukevat toiminnalliset valmennukset ovat
yksi, toimiva työkalu auttaa ihmisiä pysähtymään ja löytämään iloa ja voimavaroja itsestään ja työyhteisöstä.

Elina Rainio

on kasvatustieteiden maisteri, työyhteisövalmentaja,
viestintäkouluttaja ja teatteripedagogiikan lisensiaatti.
Hän on yksi ryhmän oman aiheensa ja tarinallistavien
työtapojen pioneeri ja kehittäjä Suomessa.
Elina on valmentanut toiminnallisesti erilaisia työyhteisöjä
yli 30 vuotta. Hän harrastaa mietiskelyä, lukemista ja puutarhan hoitoa. Kasvihuone on uusin innostuksen kohde.
Elina työskentelee Sillanrakentamossa Espoossa:
www.sillanrakentamo.com.
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Kolumni

Tarttuuko
ratkaisukeskeisyys ilmasta?

TEKSTI JA KUVAT: MARIKA TAMMEAID

Miten ratkaisukeskeisyys näkyy koulutuksissa ja valmennuksissa, joissa ratkaisukeskeisyys ei ole teemana?
Tätä pohtii Marika Tammeaid kolumnissaan.

M
M

inulla on ollut ilo vuosien ajan kouluttaa ratkaisukeskeisyyttä valmennuksessa, työnohjauksessa ja
kehittämistyössä. Ratkaisukeskeisyyden kouluttamisen lisäksi olen pitkään toiminut myös johtamiskouluttajana. Viimeisen vuoden aikana päätyöni on ollut ensin luoda
pitkäkestoinen johtamiskoulutusohjelma valtion ylimmälle virkamiesjohdolle ja sitten vetää näitä koulutuksia, joilla
tavoitellaan kunnianhimoista systeemistä muutosta valtion
keskeisten organisaatioiden strategiseen johtamis- ja toimintakulttuuriin.
Ai, koulutatko heille ratkaisukeskeisyyttä? on kysymys,
jonka esitetään suomalaisten ja kansainvälisten kollegojen taholta minulle toistuvasti, kun kerron työstäni. Samaa on kyselty usein aikaisemminkin, kun olen vetänyt isoja muutos- ja
kehittämishankkeita.
Jaa-a, en suoranaisesti, on ollut se yleisin vastaus, jonka
olen pystynyt antamaan. On aina suuri ilo, kun pääsee kouluttamaan ratkaisukeskeistä ajattelua ja toimintaa – välil-
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lä jopa ratkaisukeskeistä johtamista – mutta käytännössä
asiakkaan tavoitteena on varsin harvoin ”tulla ratkaisukeskeiseksi”. Yhtä vähän kuin ratkaisukeskeinen terapeutti kertoo,
että ”lähesty kuule tätä nyt ratkaisukeskeisesti”, niin ratkaisukeskeinen kouluttaja tai konsultti ryhtyy opettamaan ratkaisukeskeisyyden perusteita ohi asiakkaan tilauksen. Kuten
Milton H. Erickson kuuluisassa sitaatissaan sanoo, asiakas ei
ole niinkään kiinnostunut siitä, mihin teoriaan tai selitykseen
ratkaisuyritykset perustuvat, vaan häntä kiinnostaa se, että ne
toimivat ja vievät sinne, minne hän haluaa mennä.

Mitä ratkaisukeskeisyys tuo koulutukseen
Seepra ei kuitenkaan raidoistaan pääse eli kun ratkaisukeskeiset silmälasit ovat erottamaton osa omaa ajattelua ja ammatillista toimintaa, niin työn jäljestä tulee väistämättä ratkaisukeskeistä. Ratkaisukeskeisessä hengessä suunnitelluissa
ja järjestetyissä johtamiskoulutuksissa ratkaisukeskeisyys näkyy havaintojeni mukaan ainakin seuraavalla tavalla:

•
•
•
•

Lähestytään osallistujia arvostavalla, empaattisella silmällä ja luodaan heihin henkilökohtainen kontakti.
Ollaan kiinnostuneita opiskelijoiden omista tavoitteista ja tuetaan niitä.
Annetaan osallistujille alusta lähtien vastuuta omasta
ja yhteisestä oppimisesta.
Arvostetaan aiempaa kokemusta ja ei-formaalia osaamista.

•
•
•
•

Pidetään kokonaistavoite selkeänä ja kaikkien silmien edessä, mutta ei ole ennalta määritelty, miten sinne päästään (se on osallistujien tehtävä).
Luodaan myönteistä uteliaisuutta ja merkityksellisyyttä suhteessa yhteisiin tavoitteisiin.
Johdatellaan osallistujat miettimään hyvää tulevaisuuskuvaa ongelmista liikkeelle lähtemisen sijaan.
Luodaan monisuuntaista vuorovaikutusta ja yhteyttä
osallistujien välille.

RATKES 2 • 2018
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Marika Tammeaid kouluttamassa.
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Laajennetaan ajattelua, uusien mahdollisuuksien ja tulkintojen vaihtoehtoja.
Nähdään hämmennys hyvänä ja hyödyllisenä tilana,
oivallusten ja uusien ratkaisujen esiasteena.
Huomio kiinnitetään siihen, mikä ihmisiä ja asioita
yhdistää (ei erottaa).
Herätellään jokaisen toimijuutta ja vastuuta hyvän tuloksen saavuttamisessa.
Painotetaan asioiden käytäntöön viemistä ja yhdessä
tekemistä.
Kaikki ryhmässä ja sen ulkopuolella voivat olla tavoitteen saavuttamisen ja tärkeän tiedon lisääntymisen
kannalta tärkeitä informantteja statuksesta ja näkökulmasta riippumatta.
Kannatellaan ja vahvistetaan ryhmän tuottamaa ratkaisupuhetta, ratkaisuvaihtoehtoja ja uusia oivalluksia.
On monta tapaa osallistua ja on mahdollisuus muokata
tehtäviä omaan tilanteeseen sopiviksi.
Koulutukseen liittyvä viestintä voimavaroja ja onnistumisen uskoa lisäävää, ei valvovaa tai arvioivaa.
Mokaaminen on sallittua, kokeileminen ja uudelleen
yrittäminen on tapa oppia.
Toteutetaan ryhmän päätöksenteko tms. eteneminen
ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä tavalla.
Pyydetään palautetta aktiivisesti ja dialogisesti – ja
hyödynnetään sitä.
Rakennetaan hyvä lopetus, joka edistää opittujen asioiden jatkumista, vaikka koulutus loppuu,

Vaikka koulupuolella opetuksen kehityksessä on ollut havaittavissa paljonkin kehittymistä edellä listattujen asioiden
suuntaan, mikään edellä luetelluista asioista ei ole johtamiskoulutuksessa tai muussa työelämään linkittyvässä koulutuksessa tällä hetkellä valtavirtaa. Siellä ratkaisukeskeinen tausta-ajattelu jo itsessään laajentaa merkittävästi koulutuksen
tavanomaista tietokäsitystä, kun se tuo faktatiedon rinnalle
voimakkaasti kokemusperäisen, yhdessä konstruoidun maailman ja merkityksenannon.
Vallankumouksellista ratkaisukeskeisessä kehittämistavassa on mekanistisen syy-seurausajattelun murtaminen, joka avaa portit arjen luovuudelle ja epälineaariselle mahdollisuuksien avaruudelle. Tältä osin ratkaisukeskeisyys myös
poikkeaa radikaalisti monista työelämässä laajasti käytössä
olevista palvelumuotoilu-, fasilitointi- ja lean-lähestymistavoista, joita pääosin leimaa ongelmalähtöisyys ja ennalta määrätty prosessuaalisuus.

Toisin tekemisen tuska
Ratkaisukeskeisessä hengessä toteutettujen koulutusten osallistujat yleensä huomaavat, että jotain tehdään positiivisessa

mielessä toisin, ja arvostavat sitä kovasti. Ennakko-odotuksista poikkeava työskentelytapa voi aluksi herättää ihmetystä, mutta voimavaraistava ja vahvuuksille rakentava ilmapiiri imaisee nopeasti mukaansa. Myös tavoiteltu muutos siirtyy
käytäntöön vauhdilla, kun toimijuutta ja omistajuutta asioiden ympärille luodaan energisoivalla tavalla.
Hankalampaa ratkaisukeskeisen kouluttamisen ja kehittämisen lähestymistavan ymmärtäminen on usein ammattilaiskollegoille. Liikkeelle sysättyyn prosessiin ja osallistujiin
luottaminen, osallistujien itseohjautuvuuden ja toimijuuden
tukeminen sekä erilaisten ratkaisujen salliminen ovat kaikki yllättävän vaikeita asioita, jos kouluttaja on tottunut ennalta suunnittelemaan kaiken valmiiksi ja hänellä itsellään on
vankka kuva siitä miten uuden tiedon tai toiminnan tulisi jäsentyä. Ihmisen oppiminen on aina yksilöllinen prosessi, ja
hyvä koulutus luo uutta tietoa ja ymmärrystä kaikille, ei vyörytä tai jalkauta valmiita totuuksia.
Jokunen vuosi sitten järjestetyssä Solution Focused Training -konferenssissa Bad Sodenissa oli havaittavissa kaksi näkökulmaa ratkaisukeskeiseen kouluttamiseen. Yksi lähti liikkeelle ratkaisukeskeisyyden ja sen perusperiaatteiden
kouluttamisesta ja toinen perustui puhtaasti käytännön ratkaisukeskeisten harjoitusten teettämiseen asiakkaan teemaan
liittyen. Itse en ole kovin ihastunut kumpaankaan näistä tavoista.
Uskon kyllä vahvasti learning by doing -periaatteeseen,
sillä kokemuksellinen oppiminen, jossa ihminen on mukana ajatuksineen, tunteineen ja aistimuksineen, jättää vahvan
muistijäljen. Käytännön harjoitukset ovat siis erittäin tärkeitä, mutta toisaalta syvä oppiminen edellyttää myös oppimiskokemuksen reflektointia ja opitun nostamista metatasolle,
jotta se on toistettavissa ja siirrettävissä muihin tilanteisiin.
Niinpä hyvässä ratkaisukeskeisessä koulutuksessa ei vain kysytä, mikä on paremmin harjoituksen tai koulutuspäivän jälkeen, vaan kysytään myös miten onnistuminen syntyi ja mihin huomiota kiinnittämällä se saatiin aikaan.
Oma vastaukseni otsikon kysymykseen on siis KYLLÄ.
Ratkaisukeskeisyys tarttuu sille ominaisesta koulutusilmapiiristä ja vuorovaikutustavasta. Lentoon ja eteenpäin se lähtee
kuitenkin vasta, kun osana koulutusta edesautetaan ryhmän
oivalluksia siitä, mikä onnistumista tuotti. Silloin ollaan jo lähellä ratkaisukeskeisyyden kouluttamista, ja opitulla on edellytykset siirtyä osaksi arjen uudistuvia käytäntöjä.

Marika Tammeaid on ratkaisukeskeinen valmentaja,
työnohjaaja, kehittäjä ja kouluttaja sekä julkisen sektorin
johtamisen avainalueen johtava asiantuntija Sitrassa.
S-posti: marika.tammeaid@finsight.fi.
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TYÖ JA PERHE

HYVINVOINNIN TUKENA
TEKSTI: KAARINA MÄÄTTÄ

Työelämän ja perhearjen keskinäiset vaikutukset ovat kiinnostava tutkimusaihe. Työn ja perheen yhteensovittamista on
tarkasteltu useista erilaisista näkökulmista, joita esittelen seuraavassa.
Erillisyysnäkökulma. Työ- ja perhe-elämä voidaan nähdä
erillisinä ja toisistaan riippumattomina elämänalueina.
Koti, lapset ja perhe liittyvät elämään ansiotyön ulkopuolella, ja vastaavasti työasioilla ei ole minkäänlaista yhteyttä kotiasioihin. Työ- ja perhe-elämä nähdään erillisinä joko
siksi, että ne ovat pohjimmiltaan riippumattomia toisistaan niitä erottavan ajan, tilan ja tehtävien vuoksi, tai siksi, että henkilöt pyrkivät pitämään nämä elämänalueet aktiivisesti erillään selviytyäkseen työn aiheuttaman stressin
vaikutuksista. Työn ja vapaa-ajan erotteleva ihminen pyrkii välttämään työasioiden hoitamista kotona.
Kompensaationäkökulma. Ihmisen kokemukset työn ja perheen elämänalueilla voivat osoittautua vastakkaisiksi ja toisiaan korvaaviksi. Jos ihminen ei saa riittävästi tyydytystä
työn tai perhe-elämän alueelta, hän pyrkii kompensoimaan
puutetta etsimällä sitä toiselta elämänalueelta. Ihminen voi
kompensoida esimerkiksi perhe-elämän ristiriitoja panostamalla enemmän työhön ja päinvastoin.
Kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen näkökulma. Työn ja
perheen vuorovaikutus voi olla kaksisuuntainen. Yhteensovittamisessa tärkeitä ovat myös kompromissit. Perheillä, työyhteisöillä ja yksittäisillä ihmisillä on sääntöjä työja perhe-elämän keskinäisestä a) läpäisevyydestä eli missä
määrin henkilöt sallivat työ- ja perheasioiden vaikuttavan
toisiinsa, b) joustavuudesta eli missä määrin kumpikin elämänalue venyy toisen elämänalueen tarpeiden mukaan ja
c) sopeutuvuudesta eli minkälainen raja vedetään työn ja
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perheen välille, toisin sanoen sallitaanko vai estetäänkö
työaikana perhe-elämään sisältyvät toiminnat ja päinvastoin.
Ristiriitanäkökulmat. Työn ja perheen väliset ristiriidat voidaan jakaa kolmeen luokkaan sen mukaan, perustuvatko
ristiriidat aikaan, työn kuormittavuuteen vai työntekijän
mahdollisuuksiin ja kykyyn antaa täysipainoinen panos
sekä työhön että perheeseen. Esimerkiksi jos puoliso joutuu olemaan ylitöiden vuoksi paljon poissa kotoaan tai jos
työ on kovin kuormittavaa, yksilön mahdollisuudet osallistua riittävästi perhe-elämään vähenevät. Työhön tai perheeseen käytetyt voimavarat sekä keskittyminen liiaksi yhteen elämänalueeseen vähentävät voimavaroja ja vaativat
uhrauksia toisella elämänalueella.
Roolikertymänäkökulmat. Perhe- ja työroolien samanaikaisuus voi tuoda myös myönteisiä yhdysvaikutuksia. Tämä
tarkoittaa sitä, että työssä opitaan taitoja, joista on hyötyä
kotona ja päinvastoin. Esimerkiksi monet pienten lasten
vanhemmat ovat tutkitusti taitavia tekemään asioita tehokkaasti pyörittäessään lapsiperheen arkea, ja tämä taito hyödyttää heitä myös työelämässä.
Siirrännän näkökulma. Siirrännän (spillover) näkökulmasta
työstä saadut myönteiset tai kielteiset kokemukset, tunteet
ja käyttäytyminen kulkeutuvat, leviävät ja siirtyvät kotiin
ja päinvastoin. Toinen elämänalue voi haitata toista, jolloin esimerkiksi yksitoikkoista työtä tekevä työntekijä purkaa työperäisen rasittuneisuutensa kotona toisiin perheenjäseniin. Toisaalta myös esimerkiksi työssä omaksuttuja
onnistuneita toimintatapoja voidaan noudattaa myös kotona. Näin ollen siis myös perheessä tyytyväisyyttä ja suhteen kestävyyttä selittäviä toimintamalleja voitaisiin soveltaa työelämässä.

Halusimme – professori Satu Uusiautti ja minä – selvittää
perhe- ja työmenestystä selittäviä yksilöllisiä työ- ja toimintatapoja. Millaisia tekijöitä työssään menestyneet sekä perheeseensä tyytyväiset henkilöt pitävät onnistumisessaan
keskeisinä? Onko löydettävissä sellaisia toiminta- ja käyttäytymistapoja, jotka soveltuvat sekä työ- että perheroolien vaatimuksiin ja jotka yhdistävät menestymisen ja onnistumisen
sekä työssä että perheessä?
Tämä artikkelin päätelmät pohjautuvat kahteen Suomessa
kerättyyn tutkimusaineistoon. Toisessa tutkimushenkilöinä
oli 24 henkilöä, jotka heidän työyhteisönsä ja ammattikuntansa oli valinnut ”vuoden työntekijäksi”. He kertoivat haastattelussa työmenestykseensä johtaneista tekijöistä. Toisen aineiston henkilöt olivat olleet naimisissa/avoliitossa vähintään
kymmenen vuotta. Heidän vapaamuotoiset kirjoitelmansa
kertoivat 342 avo- tai avioliitosta. (ks. kirjallisuusluettelo artikkelin lopussa)

Mitkä ovat menestyksen salaisuudet niin työssä
kuin perheessä?
Vastauksista nousi esiin kahdeksan henkilökohtaista tai yksilöpsykologista toimintatapaa – menestyksen sääntöä.
Kyky muuttaa vastoinkäymiset voitoksi
Vastoinkäymisiltä ja pettymyksiltä ei voida välttyä sen paremmin työpaikalla kuin kotonakaan. ”Suhteen karikoista onkin
tullut vaikeuksien myötä voimavaroja”, totesi eräs. Vastoinkäymiset joko yhdistävät tai erottavat sen mukaan, kuinka
niitä selvitetään tai siedetään. Olennaista on niin kotona kuin
työyhteisössä se, miten ihmiset tulevat toimeen eittämättömien ongelmien ja ristiriitojen kanssa, sietävät niitä ja osaavat
niitä mahdollisesti selvittää.
Työn imu voi hiipua ja kipinä sammua, jos työolosuhteet
eivät kannusta ja tue. Työyhteisössä tarvitaan myös erilaisia
joustoja ja yksilöllisiä vaihtoehtoja ihmisen elämäntilanteen
mukaan. Parhaimmillaan myös puolisot perheessä kykenevät
lohduttamaan, tukemaan ja kannustamaan toisiaan kohdatessaan vastoinkäymisiä tai vaikeuksia.
Työinto voi lannistua epäonnistumisista tai vastoinkäymisistä. Työssä saa olla rasitustakin, kun on voimavaratekijöitä. Tärkeää on, että työntekijää tuetaan silloinkin, kun hänen
oma uskonsa selviytymiseen ja onnistumiseen horjuu. Parhaimmillaan työntekijä voi luottaa työyhteisön tukeen huonoinakin hetkinä.
Esimiehen arvostus on tärkeää, mutta työn imua kokevat
ovat aloitteellisia työssään, kehittävät sitä ja pystyvät myös
antamaan itselleen myönteistä palautetta, ymmärtämään aikaansaamisen tunteen arvon. Kaiken kaikkiaan työpaikoilla
pitäisi pystyä synnyttämään kannustava ja palkitseva ilmapiiri, jossa työntekijöiden voimavarat pääsevät myönteisellä tavalla esiin

Vaikeuksilta ei voi välttyä eikä vaikeuksien kanssa pärjääminen sekään aina riitä. Yhtä tärkeää on luoda tilanteita, jotka
ilahduttavat, esimerkiksi ”Kuohuviinipullo keittiön pöydällä
ilman sen kummempaa syytä” tai ”Vuosittaiset konserttimatkat antavat sytykettä suhteellemme”. Niin työyhteisössä kuin
perheessä merkittäviksi nousevat sovussa ja sovinnossa vietettyjen mieluisien hetkien ja yhteisten kokemusten määrä.
”Toisen kanssa on hyvä, tuttu ja turvallinen olo. Ylimääräiset
särmät ovat matkan varrella hioutuneet pois.”
Kun voi vaikuttaa työyhteisöönsä ja saa tukea omalle osaamiselleen ja kehittämissuunnitelmilleen, työn imu vahvistuu.
Työn merkityksellisyys ja inspiroivuus voimistuu sekä ylpeys
omaa työtä ja työyhteisöä kohtaan vahvistuu.
Kun työyhteisö tukee ja arvostaa, kiittää ja kannustaa, työyhteisöön karttuu oma palkitseva ja innostava emotionaalinen pankkitili, joka on turva pahojen päivien varalle ja johon
on helppo tukeutua vaikeinakin aikoina. Samoin perheeseen
voidaan luoda yhteisiä mieluisia tekemisen muotoja, joita ei
voi tehdä yksin ja joiden johdosta puolisoiden välille kasvaa
terve rakentava riippuvuus: he kokevat olevansa tärkeitä toisilleen ja viihtyvät toistensa seurassa. Vastoinkäymiset eivät
lannista, kun myönteisiä yhdistäviä asioita on enemmän kuin
vaikeuksia: ”Viihdymme yhdessä ja arvostamme elämää, mitä
elämme. Meille on vuosien mittaan kehittynyt oma kieli, jolla selvitämme asioita eikä ulkopuoliset varmasti ymmärtäisi
tarkoituksiamme.”
Aktiivisuus, luovuus ja mielikuvitus
Menestystä ei saa automaattisesti, ei työssä eikä perheessä.
Kuten toimiva työyhteisö, myös perhe tarvitsee herkkyyttä ja
vaivannäköä toisen huomioimiseksi, tukemiseksi ja ilahduttamiseksi. ”Perhe kuin yrityksen perustaminen! Vaikeudet
ennakoidaan eikä mennä suin päin konkurssiin, vaikka konkurssi on joskus juuri oikea ratkaisu.”
Pienetkin yllätykset ja huomionosoitukset voivat viedä uusiin tunteiden pauloihin ja pienetkin huomionosoitukset voivat olla piristysruiske jumiutuneeseen olotilaan. Arkisen yhdessäolon vahvistamiseksi on tärkeää luoda niin työ- kuin
perheyhteisössä mieluisia yhdistäviä asioita, jopa rituaaleja.
Perheessä rituaalit merkitsevät sellaisia toistuvia ja palkitsevia toimintoja, joita puolisot oppivat ja tottuvat tekemään
yhdessä. Jokainen pari rakentaa ajan myötä oman universuminsa tai tapajärjestelmän, jossa totutaan tekemään asioita
yhdessä. Suhteeseen rakentuu sellaisia mieluisia yhdistäviä tekemisen muotoja, joita ei voi tehdä yksin. Niiden myötä puolisoiden välille kasvaa terve rakentava riippuvuus. Toista tarvitaan seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen, päivittäisten
arkitapahtumien läpikäymiseen, toiveiden ja pelkojen uskotuksi, huolien ja vitsien kuulijaksi sekä kumppaniksi virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin jne. Voimavaraksi parisuhteessa muodostuu tunne siitä, että itse on tärkeä toiselle ja
toinen on tärkeä itselle.
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Hyvä ilmapiiri syntyy siitä,
että ihmiset välittävät toisistaan ja
ovat kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista
omaa itseään laiminlyömättä.
Työyhteisössäkin erilaiset koulutus- ja virkistyspäivät, tavanomaisesta poikkeavat tapahtumapäivät sekä työntekijöiden juhlapäivien huomioimiset virkistävät ja lisäävät yhdessäolon imua.
Muuttumisen ja erilaisuuden sietäminen
Toisen muuttumisen ja erilaisuuden hyväksyminen voi osoittautua vaikeaksi. Eikä muutoksen suuruuksia voi ennakoida.
Harva tietää etukäteen, miten tulee suhtautumaan työtehtävien muuttumiseen, lasten syntymään tai poismuuttoon, taloudelliseen paineeseen tai ikääntymiseen. Oma muuttuminen voi yllättää.
Muutosta vastustava ihminen yrittää rakentaa omasta elämästään ja läheisistä ihmisistään omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisen. Usein työyhteisönkin haluttaisiin pysyvän
tuttuna ja turvallisena, vakaana ja ennustettavana. Toisaalta
jokainen tietää muutoksen myllertävän työyhteisöjä yhä kiihtyvään tahtiin. Yhtä vähän kuin työpaikalta voidaan vaatia
muuttumattomuutta, voidaan sitä vaatia läheisiltä ihmisiltä.
Muita ihmisiä ei voi omistaa eikä kohdella esineen tavoin.
Kumppanuus kukoistaa niin työyhteisössä kuin parisuhteessa, kun osapuolille sallitaan oikeus omaan erillisyyteen ja erilaisuuteen, siedetään muiden erilaisuutta sekä itsessä ja toisissa tapahtuvia vääjäämättömiä muutoksia.
Työ- ja perhe-elämä käsittää monenlaisia riskejä, eikä toisten tai omaa muuttumista voi ennakoida. Useimmat eivät saa
itse valita työtovereitaan – myös elämänkumppanin valinta
on kovin riskialtista.
Kärsivällisyys ja joustavuus
Työssä ja ihmissuhteissa ei menesty omaan itseen käpertymällä tai keskittymällä ajamaan vain omia etujaan. Osaltaan
tämä tarkoittaa myös sitä, että ymmärrämme kumppanimme
erilaisuutta samalla tavalla kuin hyväksymme työpaikalla erilaisia persoonallisuuksia, erilaisia tapoja reagoida ja toimia.
Ehkä ihmissuhteistaan nauttivat eniten ne, jotka osaavat katsoa toisen ärsyttäviä piirteitä läpi sormien: antaa toisen pikkuvikojen ja heikkouksien olla niine hyveineen. Kyky
nauttia tai nostaa esiin toisen hyvät ominaisuudet voi olla tie
onneen ja menestykseen niin työssä kuin ihmissuhteissa.
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Arkisessa suomalaisessa elämänmenossa kärsivällisyyttä
voi osoittaa monin tavoin. Esimerkkinä olkoon yksi lause, jota eräs suomalainen herra kertoi pitävänsä rakkaussuhteensa salaisuutena. Hän kirjoitti: ”Monesti olen huomannut, että on tehokkaampikin lause kuin ’minä rakastan sinua’, se on
’Olet oikeassa’.”
Huumorintaju on myös tärkeää: rakkaus ja leikkimielisyys
kuuluvat yhteen. Huumorilla selviää monista työelämänkin
ongelmista.
Kiitoksen ja kannustuksen antaminen sekä ihailu
”Näe, huomaa ja kuule toinen, älä sivuuta.” Hyvä ilmapiiri syntyy siitä, että ihmiset välittävät toisistaan ja ovat kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista omaa itseään laiminlyömättä.
Tapoja, joilla puolisot voivat ilahduttaa toisiaan ja jotka ravitsevat rakkautta, on yhtä monta kuin parejakin. ”On kummallista havaita, miten vähän elämämme riippuu suurista
ratkaisuista ja miten paljon pienistä asioista, joita joudumme tekemään runsaasti.” Pienet arkiset huomionosoitukset
ovat tärkeitä: ”Toinen tarjoaa tyynyä tai huopaa väsymyksen
hetkinä” tai ”Saan lukea sanomalehden etusivun ensimmäiseksi”.
Myös työyhteisössä ilmapiiriin vaikuttavat pienetkin päivittäiset asiat. Erityisesti jos työ vaatii paljon yhteistyötä ja
ryhmässä toimimista, ilmapiirin merkitys on suurempi kuin
sellaisessa työssä, jossa kukin puurtaa pääasiassa itsekseen.
Ilmapiirin vaaliminen on kaikkien yhteinen asia. Hyvä tunnelma ei ole mikään automaatio eikä vastuusta omasta hyvinvoinnista tai mielialasta voi aina sälyttää vastuuta toiselle sen
paremmin työyhteisössä kuin perheessä.
Hyvä ilmapiiri – se että kaikista välitetään ja ollaan kiinnostuneita ja kaikkia arvostetaan – on tärkeää. Sen vastakohtana toisen jatkuva kritisointi, väheksyminen ja mitätöinti
myrkyttävät tunnelman, ja pahansuopaisuus lisääntyy. Kukaan ei ole ilkeilylle immuuni. Kielteistä arvostelua ja vähättelyä ei kukaan kestä loputtomiin.
Rakastava puoliso ja perhe eivät lannista, vaan saavat parhaimmillaan ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi juuri omaa
itsenään ja antavat samalla tilaa uudistua – kehittyä yhä

enemmän sellaiseksi, jollaiseksi voisi yltää. Myös työssä työtovereilta ja esimieheltä saatu myönteinen palaute innostaa ja
kannustaa. Ketkä voisivatkaan olla parempia kasvun suunnan
näyttäjiä kuin arvostava elämänkumppani ja työtoverit.
Sitoutuminen ja omistautuminen
Sitoutuminen tarkoittaa tahtoa ja lujaa päätöksentekoa pitäytyä juuri siinä työssä ja juuri siinä ihmissuhteessa, jossa kulloinkin on. Sitoutunut ei luovuta helpolla.
Rakkaus työhön näkyy päättäväisyytensä ja suunnitelmallisuutena. Impulsiivisesta asioiden hoitamisesta tai luottamisesta siihen, että asiat kyllä järjestyvät ennen pitkää, tuskin on
apua myöskään ihmissuhteissa.
”Pariskunnan tulisi ajatella parisuhteen kuntoa samalla tavalla kuin omaa fyysistä kuntoa. Jos fyysisen kunnon ylläpitäminen vaatii kolme tai neljä kertaa viikossa puolen tunnin
harjoittelua, pariskunnan tulisi varata vähintään sama aika
oman suhteen hoitoon.”
”Asioiden tärkeysjärjestyksen tulee näkyä myös ajankäytössä.” Kun on tottunut työssä sovittelemaan aikataulujaan,
samaa käytäntöä voi menestyksellisesti harrastaa kumppanin
kanssa, vertailla aikatauluja ja sopia, kummalla on aikaa hoitaa milloin mikin asia. Yhtä hyvin viikkokalenteriin voi ja on
syytä varata aikaa koti-illoille ja yhteisille tekemisille, jolloin
niistä tulee myös pidetyksi kiinni.
Itsensä arvostaminen
Kun ihminen suhtautuu ymmärtäen, suopeasti ja inhimillisesti omaan itseensä, omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa,
hänen on helpompi suhtautua samoin myös toisiin ihmisiin.
Ei tule toiseltakaan vaatineeksi täydellisyyttä eikä käyttää aikaa toisen alituiseen kontrollointiin ja valvomiseen.
Menestyksen tai onnen avaimia ei voi kaivaa toisten taskuista. Toisia ei ole lupa muokata omiin odotuksiin sopiviksi,
emmekä voi langettaa vastuuta omasta onnellisuudestamme
toisten kannettaviksi. Jos ei tule toimeen itsensä kanssa, syövyttäväksi elämänasenteeksi voi muodostua ajatus, johon roomalainen runoilija Ovidius viittasi jo 2 000 vuotta sitten: ”En
voi elää sinun kanssasi enkä ilman sinua.” Myönteiseksi käännettynä ajatus saisi muodon: ”Voin elää itseni kanssa, yhdessä sinun kanssasi.”
Silloin, kun työt eivät suju ja ihmissuhteetkin ovat solmussa, itsensä rakastaminen voi olla lähtökohta selviytymiselle.
Avioeron syövereissä eräs suomalainen oppi arvostamaan itseään oivaltaessaan: Voin rakastaa itseäni, vaikkei kukaan
muu rakastaisi. Itsekin voi olla riittävä.

Pohdinta: Työ- ja perhe-elämä ihmisen
hyvinvoinnin tukena
Kun puolisot kykenevät sovittamaan työn ja perheen vaatimukset toisiinsa ja kokevat onnistuvansa sekä työ- että perhe-elämässä, elämä on rikasta ja palkitsevaa. Menestys mo-

lemmilla alueilla parantaa ihmisen hyvinvointia, itsetuntoa ja
osaamista sekä lisää itsenäisyyttä ja voimavaroja.
Tyydyttävä ansiotyö tuo ihmiselle materiaalisia, henkisiä
ja sosiaalisia voimavaroja. Rahallisten etuisuuksien lisäksi se
tuo sisältöä elämään, vahvistaa identiteettiä, antaa kiinnostavia puheenaiheita jaettavaksi puolison kanssa ja laajentaa
ystäväpiiriä. Suurta tyydytystä antava työ vahvistaa ihmisen
itsearvostusta ja säteilee myös parisuhteeseen. Perhe ei jää ainoaksi elämän sisällöksi eikä siihen kohdisteta siihen liian
suuria vaatimuksia. Toisaalta perhe, muun muassa lapset ja
kotityöt, asettaa omia ehtojaan työtehtävien hoidolle.
Tämän päivän parisuhteet rakoilevat ja horjuvat. Ihmissuhdeverkostot ovat muutenkin kaventuneet, yksityistyneet ja
supistuneet. Työelämä vaatii puolestaan sekin yhä enemmän
osaamista ja muuntumista.
Muutosten myllerryksessä moni vetoaa ydinperheen voimaan. Ydinperhe ja läheiset ihmissuhteet suovat parhaimmillaan turvasataman ja kasvualustan. Ihmisen itseluottamus ja
selviytyminen työelämänkin haasteista riippuu paljolti ihmissuhteiden laadusta ja siitä, miten asiat kotona ovat.
Tehokas työnteko vaatii siis vastapainokseen tyydyttävää
tunne-elämää ja läheisiä ihmissuhteita, jotka tyydyttävät meidän läheisyyden, hellyyden, rakkauden ja yksityisyyden tarpeitamme. Näin tämä tehokas ja kiireinen työelämä voimistaa
parisuhteen ja läheisten ihmissuhteiden vetovoimaa.
Silti nykyisellä parisuhteella ja perheellä on oltava vahvoja perusteita pysyäkseen koossa. Perheen perustaminen merkitsee luottavaa odotusta siihen, että liitto antaa sekä henkilökohtaiselle että yhteiselle elämälle parhaat puolensa ja että
ihminen saa olla itsensä ja silti luottaa puolison tukeen. Puolisoiden on oltava toisiaan kohtaan ymmärtäväisiä ja suvaitsevaisia sekä halukkaita kompromisseihin, jos nykyaikaisen parisuhteen halutaan toimivan.

*** Artikkeli on julkaistu alkuperäisenä teoksessa Kaarina Määttä & Satu

Uusiautti (2014). Rakkaus – tunteita, taitoja, tekoja. Helsinki: Kirjapaja.

Muuta artikkelin taustakirjallisuutta:
Määttä, K. & Uusiautti, S. (2013). Many faces of love. Rotterdam:
Sense Publishers.
Määttä, K. & Uusiautti, S. (2018). The Psychology of study success in universities. New York & London: Routledge.
Määttä, K. & Uusiautti, S. (toim.) (2018, painossa). Love around us.
Frankfurt am Main: Peter Lang.
Uusiautti, S. & Määttä, K. (2015). The psychology of becoming a successful worker: research on the changing nature of achievement at work.
Oxford: Routledge
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Ratkaisukeskeisyys
työelämävalmiuksien edistämisessä
TEKSTI: LIISA KIVINIEMI

Tulevaisuuden työelämässä pärjääminen edellyttää elinikäistä oppimista, hyviä yhteistyötaitoja sekä valmiutta kehittää ja
arvioida omaa toimintaa eri tilanteissa. Koulutuksen tärkeänä tehtävänä on valmistaa tulevaa ammattilaista pärjäämään
muuttuvassa maailmassa ja työelämän epävarmuudessa. (Sitra 2015.) Oppimistaidot ovat keskeisiä, kuten myös itsensä
johtamisen taidot. Monilla aloilla hierarkkiset organisaatiot muuttavat toimintaansa kohti itsenäistä tulosvastuullista
tiimityöskentelyä. Työntekijälle se mahdollistaa suuremman
vapauden organisoida itse työnsä, mutta myös suuremman
vastuun työn tuloksista. Tulevaisuuden työyhteisöt ovat yhä
useammin eri alojen ammattilaisista koostuvia itsensä työllistäjien verkostoja, jotka tekevät töitä samantyyppisten asioiden parissa, yhteisin tavoittein ja toisiaan tukien. (Sitra 2015
ja 2017.)
Muuttuvissa työelämän tilanteissa tarvitaan uudistuskyvykkyyttä. Siihen sisältyy itseluottamusta, realistista optimismia sekä avoimuutta erilaisille ratkaisuvaihtoehdoille.
(Lepore ja Revenson 2006; Cyrulni 2011). Lisäksi se on ongelmanratkaisukykyä, ennakointia ja joustamista. Uudistuskyvykkyyttä eli resilienssiä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. (Ala-Laurinaho ja Uusitalo, 2018.)
Uudistuskyvykkyys ja valmius muutoksiin ei tarkoita kritiikitöntä kulkemista muutoksesta toiseen. Oleellista siinä on
erottaa ne muutokset, joiden toteutumiseen voi itse vaikuttaa,
niistä muutoksista, jotka tapahtuvat joka tapauksessa itsestä
riippumatta. Ongelmanratkaisukyvyn avulla muutoksiin liittyviin negatiivisiin puoliin on mahdollista vaikuttaa, löytää
mielekkäitä tapoja tehdä työtä ja kehittää sitä. Kehittämien
onkin uudistuskyvykkyydessä tärkeä sekä yksilön että koko
yhteisön osaamisen näkökulmasta

Koulutus avainasemassa työelämävalmiuksien
edistämisessä
Koulutusorganisaatioissa on viime vuosina paljon pohdittu
opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämistä ja erityisesti heidän valmiuttaan uudistuskyvykkyyteen. Oma näkökulmani asiaan on muodostunut ammattikorkeakoulun opettajana ja sen lisäksi toimijana valtakunnallisessa Valmiina
työelämään ‑hankkeessa, jossa tuotetaan eri oppilaitoksia var-
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ten valtakunnallista työelämävalmiuksia edistävien opintojen
kokonaisuutta. Havaintoni tukevat Kuurilan väitöstutkimuksen tuloksia (2014), joiden mukaan valtaosa ammattikorkeakouluopiskelijoista kokee tarvetta saada enemmän tietoa työelämästä ja työllistymisestä. Lisäksi he arvioivat hyötyvänsä
oppilaitoksen ulkopuoliselta työelämän edustajalta saamastaan ajankohtaisesta tiedosta, ammatillisista mahdollisuuksista ja esimerkeistä.
Kuurilan mukaan (2014) opettajien tulisi hyödyntää työelämäyhteistyötä nykyistä enemmän ohjauksessa. Lisäksi heidän
tulisi ottaa huomioon nopeasti muuttuvan työelämän vaatimukset, jolloin opiskelijoita ohjataan kohtaamaan epävarmuutta ja etsimään ennakointia tukevia keinoja. Koulutuksen
työelämäyhteyksiä vahvistetaan eri koulutusasteilla, ja ammattialasta riippumattomien työelämävalmiuksien tärkeys on
tunnistettu. Tarvitaan motivoituneita ja innostuneita henkilöitä yhteistyökumppaneiksi koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppanuuksissa voidaan hyödyntää alumneja,
jotka ovat oppilaitoksesta aiemmin valmistuneita henkilöitä
ja tekevät yhteistyötä entisen opinahjonsa kanssa. Heillä on
opiskeluvaiheen kokemukset vielä tuoreena mielessä, mutta
myös kokemusta työelämästä. Digitaaliset työtavat ovat tuoneet mahdollisuuden monipuolistaa yhteistyötä alumnien ja
muiden työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämisen menetelmiksi eivät
riitä tietopaketit tai luennot. Tarvitaan heidän omaa aktiivisuuttaan korostavia menetelmiä, toiminnallisuutta ja kannustavia työtapoja. (Hiltunen, Hiltunen & Lievonen 2015.)

Reflektiivisyyttä ja tulevaisuuden ennakointia
vahvistava ratkaisukeskeisyys
Uudistuskyvykkyydessä keskeistä on ratkaisujen etsiminen ja löytäminen (Ala-Laurinaho ja Uusitalo, 2018). Ratkaisukeskeinen toimintatapa sopiikin erinomaisesti työelämävalmiuksien ja niihin liittyvän uudistuskyvykkyyden
oppimiseen. Ratkaisukeskeisen työskentelyn alkuvaiheessa täsmennetään ydinkysymykset ja ongelmakohdat. Lisäksi siihen sisältyy tulevaisuuteen suuntaava näkökulma ja siihen soveltuvat työskentelytavat. Tulevaisuuteen suuntaamista
viitoitetaan etenemisellä pienin askelin, mikä tuo ratkaisun

ideaksi. (DeJong ja Kim Berg 2012.) Ratkaisukeskeisyys ajattelutapana ja toimintamuotona vahvistaa epävarmojen asioiden sietämistä ja ennen kaikkea se vahvistaa ajatusta siitä,
että yhteistyön avulla löydetään mielekäs tapa edetä ja kokeilla uusia tapoja toimia. Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä perustuu entistä enemmän yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen. Niitä tukevien työtapojen tulisi
olla ensisijaisia myös koulutuksen aikana, ja niiden tukeminen johtamisen keinoin on yksi työyhteisöjen menestymisen
avainasia.

Lähteet

mahdollisuudet konkreettisesti nykyhetkeen. Valittuja ratkaisutapoja kokeillaan ja niihin liittyviä kokemuksia jaetaan
reflektiivisellä työskentelytavalla. (DeJong ja Kim Berg 2012.)
Työelämässä tarvitaan taitoa täsmentää asioiden ydinkohdat: mikä on faktaa ja mikä tiedetään varmasti? Usein pulmallinen asia värittyy mielikuvien, tulkintojen ja juorujen
kautta, jolloin ratkaisuja etsitään vääristä suunnista. Ydinkysymysten täsmennyttyä tarvitaan rohkeutta etsiä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ongelmakohtiin juuttumisen sijaan tulisi
yhdessä miettiä, mitä vaihtoehtoja on mennä eteenpäin ja löytää yhdessä ratkaisu. Lisäksi asiat kannattaa eritellä sellaisiin,
joihin voi itse vaikuttaa, ja sellaisiin, joihin ei voi vaikuttaa.
Koulutuksen aikana, työharjoittelussa ja kesätöissä kertyy kokemuksia, joita opiskelijan on tärkeä päästä jakamaan
toisten kanssa. Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa
olevien vertaisten kanssa on merkittävä ja luonteva osa opiskelua ja opiskeluaikaan kuuluvaa vapaa-aikaa. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoista ohjaajaa, joka osaa luotsata työelämään
suuntaavaa nuorta oppimaan kokemuksistaan ja luottamaan
itseensä. Koulutuksen aikana tuleva ammattilainen voi jo oppia pohtimaan omaa toimintaansa, sen perusteluja ja tulla sen
myötä tietoiseksi, miten hänen toimintansa vaikuttaa eri vuorovaikutustilanteissa. Ilman pysähtymistä, kokemusten jakamista ja ohjausta uusien, toimivien tapojen löytäminen ei liene
mahdollista. Muuttuvassa ja ennakoimattomassa työelämässä pärjäämiseen reflektiivisyys on Sitran mukaan (2017) tärkeä ammattialasta riippumaton työelämävalmius. Myös sattumalta elämässä eteen tulevia valinnan mahdollisuuksia on
tärkeä oppia tunnistamaan. Ohjaajien ja opettajien on tärkeää
valmentaa tulevia ammattilaisia löytämään taitoja, joilla näitä satunnaisia tekijöitä pystyy käyttämään hyödykseen. (Kuurila 2014.)
Toiveikkuuden ja realistisen optimismin löytäminen työelämän pulmallisiin asioihin ja yllättäviin muutoksiin on tärkeä työhyvinvointia edistävä taito. Tarvitaan näköaloja vahvistavia työtapoja, joiden avulla on mahdollisuus pohtia
erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja ennakkoluulottomasti. Valmiina työelämään ‑hankkeen järjestämään paneeliin osallistunut opiskelija sanoi rohkeuden unelmoida ja asettaa tavoitteet korkealle auttaneen häntä löytämään kiinnostavan
kansainvälisen työpaikan. Hänen tukenaan oli mentori, joka oli kannustanut nuorta naista muuttamaan ajatustaan ”en
ainakaan minä” -ajattelusta ”miksipä ei juuri minä” -ajatteluun. Unelmoinnin ja pitkäjänteisten tavoitteiden lisäksi tarvitaan etenemistä pienten askelten avulla ja seuraavan etapin
sopimista. Pienten askelten avulla on mahdollisuus löytää uudistuskyvykkyyteen tarvittavaa realistista optimismia. Ohjausta tarvitaan myös oppimisen pulmakohtien selvittämiseen.
Ratkaisukeskeisyyden keskeinen ajatus ”jos jokin ei toimi, tee toisin” sopii uudistuskyvykkyyden taustalla olevaksi

Ala-Laurinaho A. & Uusitalo H. (2018). Mitä on resilienssi? Saatavana osoitteesta: https://www.ttl.fi/
tyoyhteiso/tyon-kehittaminen/mita-on-resilienssi/.
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Pohdintaa ratkaisukeskeisen työn
yksinkertaisuudesta ja vaikeudesta
TEKSTI: KATJA KIISKI

P

ohdin usein osaamistani ja asiantuntijuuttani ratkaisukeskeisenä työnohjaajana. Minkälainen olin vuonna 2011 valmistuessani ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja organisaation kehittäjäksi? Olenko nyt seitsemän vuotta myöhemmin
parempi, osaavampi ja asiantuntevampi? Minkälainen haluan
olla muutaman vuoden päästä?
Jos minulta nyt kysyttäisiin, minkälainen haluan olla työssäni, muodostaisin mielikuvan tuntemistani kokeneemmista
ratkes-konkareista yhdistettynä omaan osaamiseeni ja työskentelytapaani. Voisin kuvailla, minkälainen haluan olla parhaimmillani. Jos minua pyydettäisiin sijoittamaan nykyhetken osaamiseni ja asiantuntijuuteni asteikolle 1–10, voisin
kuvailla, miten olen päässyt jo tiettyyn kohtaan, ja huomata
edistymiseni. Näkisin myös, että vielä on opittavaa ja harjoiteltavaa saavuttaakseni tavoittelemani mielikuvan. Minulta
saatettaisiin vielä kysyä, miten pääsen asteikolla yhden askeleen ylöspäin ja miten asiakkaani huomaavat sen. Saisin näiden ratkaisukeskeisten kysymysten avulla hyvän mielikuvan
tilanteestani ja toivotusta asiantuntijuudestani. Yksinkertaista vai onko?

Mitä tehdä ongelmapuheen kanssa?
Tiedämme, että työpaikoilla on totuttu käyttämään ongelmapuhetta ja että ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen siirtyminen ei yleensä tapahdu itsestään ja luonnostaan. Guy Shennan
toteaa kirjassaan Solution Focused Practise. Effective Communication to Facilitate Change:
Ratkaisukeskeisessä asiakastapaamisessa asiakas saa puhua ongelmistaan – juuri niiden takiahan asiakas kokee tarvitsevansa työnohjausta tai valmennusta. Ohjaajan tehtävänä
on kuunnella asiakasta juuri niin kauan kuin tämä haluaa puhua vaikeuksistaan ja hyväksyä se, mitä sanotaan. Ratkaisukeskeiseksi ohjauksen tekee se, mitä ohjaaja huomioi ongelmapuheesta. Oleellisinta ratkaisukeskeisyydessä on keskittyä
siihen, minkälaista muutosta asiakas haluaa ja mitä hän haluaa ongelman sijaan.
Aloitin tänä keväänä uuden ryhmän kanssa kolmen kerran
työnohjauksen. Aloitin työnohjaustarpeen kartoittamisen kysymällä toivottua lopputulosta:
Kuvitelkaa itsenäisesti, että kello on 16.15 ja sait sen mitä
toivoit tältä työnohjauskerralta. Kirjoittakaa kahden minuutin ajan post-it-lapuille, mitä toivotte.
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Kysymykseen ei haluttu vastata, vaan haluttiin kertoa,
miksi työnohjaukseen on tultu. Annoin kaikkien kahdeksan
osallistujan vastata tähän suullisesti haluamallaan tavalla.
Kaikki käyttivät ongelmapuhetta. Keskustelun jälkeen pyysin
heitä miettimään, mikä heidän kertomassaan on tärkein asia
ja kirjoittamaan sen post-it-lapuille. Näistä keskusteltuamme
pyysin miettimään, mitä he haluavat juuri kertomansa sijaan.
Jokainen kertoi vuorotellen, ja kysyin jokaiselta muutaman
hänen kertomaansa sopivan ratkaisukeskeisen kysymyksen.
Lopuksi kysyin, mitä he ovat oivaltaneet omasta asiastaan.
Elliot Connie kertoo Youtube-videossaan What Do You Do
with the Problem:
Asiakastapaamiseen tullessaan asiakkaat ovat yleensä valmistautuneet puhumaan ongelmistaan. Kysymyksiin saatetaan vastata ongelmakeskeisesti. Tehtävänäni on käyttää
asiakkaan tapaamisessa käyttämää puhetta, oli tämä puhe
ongelma- tai ratkaisukeskeistä. Jos asiakas tuo tapaamiseen
ongelman, tarkoittaa se sitä, että he tuovat muutakin – selviytymistä, vahvuuksia ja resilienssiä. Samanaikaisesti ongelmakertomuksen kanssa on aina olemassa paralleeli, rinnakkainen kertomus siitä, miten on selviydytty ongelmallisen
tilanteen kanssa ja onnistuttu saavuttamaan monia muita asioita ongelmasta huolimatta.

Milloin siirtyä ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen?
Kuvailin muutama vuosi sitten ratkaisukeskeistä työtapaani
SFiO:lle (Solution Focus in Organisations) tekemäni työnäytteen raportissa seuraavalla tavalla:
Aloitusvaiheessa yksi toimiva tapa tässä ja muissakin työnohjausprosesseissa tavoitteiden kartoittamiseen on ollut toivotun lopputuloksen kysyminen ja samalla toiveikkuuteen
siirtyminen mahdollisen ongelmapuheen jälkeen: mitä haluatte juuri kertomanne sijaan.
Tiedän, että ratkaisukeskeisyydessä on oleellisinta keskittyä siihen, minkälaista muutosta asiakas haluaa ja mitä hän
haluaa ongelman sijaan. Tiedän myös, että keskittymällä edellä mainittuun, keskustelusta tulee hyödyllisempi, rakentavampi ja toiveikkaampi. Mietin silti jokaisen työnohjauskerran aikana, milloin on ”oikea” aika siirtyä ongelmapuheesta
ratkaisupuheeseen. Aloitanko esimerkiksi heti alussa kysymällä, mitä sellaista olette lähiaikoina huomanneet työssänne, mihin olette tyytyväisiä tai mikä on mennyt hyvin (jonkin

Katja Kiiski, kuvaaja Crista Repo.
toivotun tilan suhteen) vai annanko tarkoituksella mahdollisuuden aloittaa ongelmapuheella kysymällä vaikkapa mitä
teillä on mielessänne? Vai siirrynkö ratkaisupuheeseen myöhemmin työnohjauksen aikana, kuten kertomassani esimerkissä ryhmätyönohjauksesta?
Haluan luonnollisesti tarjota asiakkailleni hyödyllisen, rakentavan ja toiveikkuutta lisäävän kokemuksen ongelmissa
vellomisen sijaan. Pyrin ohjauskerran aikana pääsemään ainakin sen verran ratkaisukeskeisyyteen, että ongelmapuheen
jälkeen on kysytty, mitä asiakkaat haluavat kertomiensa ongelmien sijaan, ja keskustellaan yhdessä näistä toiveista. Joskus on käynyt niin, että tämä jää viimeiseksi kysymykseksi.
John Brooker perustelee LinkedIn-artikkelissaan minulle sopivin ajatuksin Ideas to Engage Your People [1] – Encourage
people to be constructive, miksi kannattaa keskittyä siihen, mitä asiakkaat haluavat ongelman sijaan ja keskustella siitä yhdessä:
By socialising these points, you create a team that understands the viewpoints of others and importantly, they will know
if other people share their viewpoints, or don’t share them, which
can be equally important. You are also likely to find they have more motivation to resolve the issue, because they feel heard
and are more positive.

The One Thing We Need to Get Better At, and, Why It
Matters -videossa Elliot Connie kertoo, että alussa opetellessamme ratkaisukeskeistä asiakastyötä yritämme toimia jonkun kokeneemman esimerkin mukaisesti, vaikka se ei tuntuisi itselle luontevalta. Myöhemmin alamme tehdä oman
näköistä ja itsellemme sopivaa työtä. Tätä kirjoittaessani olen
tullut siihen tulokseen, että voin kulloisenakin ajanjaksona
hyväksyä intuitioni luottaen omaan tapaani tehdä ratkaisukeskeistä työtä samalla oppien ja kehittyen. Ei ole olemassa oikeaa tai yhtä ratkaisukeskeistä tapaa. On erilaisia tapoja, joilla
on kuitenkin tietyt yhtenäiset periaatteet ja arvot.

Tarvetta yhteiselle reflektiolle?
Pohjoiskarjalaisena yksinyrittäjänä haluaisin mahdollisuuden keskustella muiden ratkaisukeskeisten työnohjaajien tai
coachien kanssa. Olen ajatellut, että perustaisin verkkoympäristössä toimivan ryhmän, jossa olisi mahdollisuus yhteiseen
reflektioon: osaamisen jakamiseen ja toisiltamme oppimiseen.

Jos tällainen
ryhmä kiinnosta,
ota yhteyttä!

Katja Kiiski

työnohjaaja STOry, työyhteisökehittäjä
www.katjakiiski.com
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TEKSTI: RAISA MAIJALA JA TERO MAIJALA

EMPATIAA
RAKENTAMASSA
– kuinka empatiaa voidaan kehittää työelämässä palvelumuotoilun keinoin

Mitä merkitystä empatialla on työelämässä? Onko se vain
ajan henkeen sopivaa kaipuuta ihmisarvoisen kohtelun perään palveluiden digitalisoituessa ja koneiden vallatessa tilaa
työpaikoilla vai onko kenties kuluttajien elintaso ja tietoisuus
saavuttanut tason, jolla rahoille aletaan vaatia enemmän vastinetta, ja rahaa käytetään sekä mielihyvään ja elämyksiin että
yhteisöllisyyttä korostaviin palveluihin? Olipa perimmäinen
syy kehitykseen mikä tahansa, lienee selvää, että empatian
merkitys on kasvanut niin työelämässä kuin liiketoiminnassakin. Tämä luo haasteita yrityksille pysyä mukana kehityksessä. Mutta mitä on empatia, miten sen tulisi näkyä työelämässä ja kuinka empatiaa voidaan kehittää palvelumuotoilun
keinoin?

Empatiaa, sympatiaa vai jotain siltä väliltä?
Empatia sekoitetaan usein sympatiaan, ja vaikka termit esiintyvätkin usein samassa yhteydessä, niiden merkitys, sisältö
ja käyttötapa poikkeavat toisistaan. Sympatia on enemmän
tunnetilaan menemistä, ollaan samaa mieltä asioista, löydetään yhtäläisyyksiä ja jaetaan samanlaisia arvoja. Sympaattinen ihminen pyrkii myötäelämään ja myötätuntemaan, mutta
kuitenkin omasta näkökulmastaan käsin ja omat arvot huomioon ottaen. Empatia sen sijaan tarkoittaa enemmänkin kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ymmärtäen tämän käytöstä, näkökulmaa ja tunteita varauksetta menemättä tunnetilaan. Kun halutaan hyödyntää empatiaa ja empaattista
lähestymistapaa, tarkoituksena ei ole pyrkiä ratkaisemaan
haasteita heti ensimmäiseksi mieleen tulevalla vaihtoehdolla,
vaan ratkaisua lähdetään kehittämään empaattisen ymmärryksen pohjalta ja käyttäjän* näkökulmasta. Empatia on usein
koettu vaikeaksi, ja onkin helpompi olla sympaattinen kuin
empaattinen, kun sympaattisena voidaan olla samaa mieltä
asioista, löytää molemmille sekä tuttuja että yhdistäviä teemoja, vieläpä omasta näkökulmasta.
*käyttäjä = Palvelumuotoilussa käyttäjällä tarkoitetaan loppuasiakasta.
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Empaattinen työelämä
Empatia on hyvä työkalu, kun halutaan ymmärtää käyttäjää, tämän arvoja, ennakoida tunteita, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen. Tämän lisäksi on huomattu, että empatia on myös taito, jota tarvitaan työelämän eri
osa-alueilla, niin liiketoiminnan, johtamisen kuin innovaatioidenkin kehittämisessä. Muun muassa Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) on nostanut empatiaindeksin mittariksi, jolla seurataan yritysten menestystä.
Belinda Parmarin artikkelissa (2016) on listattu vuodelta 2016
kolme empaattisinta yritystä nimenomaan empatiaindeksillä
mitattuna. Kyseessä ei ole mitään pieniä tekijöitä, sillä esimerkiksi vuoden 2016 kolme empaattisinta yritystä olivat Facebook, Alphabet (Google) ja Linkedin. Kyseessä ei ole vain tunteiden tulkinta ja ymmärrys, vaan empatiaa voidaan tutkia ja
mitata systemaattisesti. Empatian vaikutusten seuraamista
varten kannattaa rakentaa yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma, joka sisältää erilaisia työkaluja tutkimiseen, tulosten
tulkintaan ja empatian käyttöönottoon.
On myös todettu, että alaisiaan paremmin ymmärtävä johtaja on parempi johtaja. Empaattisen johtamisen tuloksia ovat
muun muassa motivoituneet työntekijät, parempi asiakaspalvelu sekä tehokkaammin että paremmin kohdennettu liiketoiminta. Marja Sarkkisen mukaan (2016) termillä palveleva johtaja on ideana nostaa työntekijä keskiöön eli kuunnella,
ymmärtää, kunnioittaa ja auttaa työntekijää. Onhan empaattisen ja palvelevan johtamisen todettu vahvistavan luottamusta, luovuutta, työhön sitoutumista ja oikeudenmukaisuuden
kokemusta sekä parantavan tehokkuutta ja innovatiivisuutta.
Liiketoiminnan, johtamisen ja innovaatioiden lisäksi empatia edesauttaa myös työntekijöitä. Saarikiven mukaan
(2018) empatia on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Massa ja Numminen (2018) pureutuvat siihen, miten työelämä
vastedes muuttuu digitalisaation ja koneellistumisen myötä ja

Kuva: Tero Maijala

minkälaista osaamista tällöin tarvitaan. Tulevaisuuden työntekijä tarvitsee uudenlaisia taitoja, kuten teknisiä, kognitiivisia, luovia ja sosiaalisia. Inhimillisiä perusominaisuuksia on
myös empatiakyky, uteliaisuus sekä läsnäolon ja kuuntelemisen taito. Näitä ominaisuuksia tarvitaan kaikenlaisissa työtehtävissä hyvinvoinnista kehittämistyöhön. On myös työtehtäviä, joita ei voida hoitaa digitalisaation tai koneiden avulla,
koska niissä vaaditaan empatiaa, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan.
Empatia auttaa myös (työelämän) ongelmien ratkaisussa,
sillä mitä paremmin ymmärretään esimerkiksi käyttäjän ongelmia, sitä paremmin tätä pystytään auttamaan. Empatiataitojen merkitys korostuu erityisesti vuorovaikutustilanteissa.
Voidaankin sanoa, että empatiataidot ovat kaiken vuorovaikutuksen perusta. Digitalisaation ja työelämän koneellistumisen lisääntyessä on vielä vaikeaa opettaa koneille empatiaa.
Tällöin tarvitaan edelleen ihmistä tehtäviin, joiden keskiössä
on laadukas vuorovaikutus.

Empatiasta kilpailutekijä
Oikein käytettynä empatia on yrityksille kilpailuvaltti, eli yritys joka ymmärtää käyttäjää, menestyy kilpailijoitaan paremmin. Menestyäkseen yrityksen täytyy ymmärtää käyttäjien
tarpeita ja reagoida niihin, mutta sen täytyy ymmärtää myös
muita sidosryhmiä, kuten sijoittajia ja työntekijöitä. Voidaankin ajatella, että empaattinen yritys on kasvussa ja tuottavuudessa parempi kuin tavallinen yritys. (Saarikivi 2018.) Aidosti
asiakaslähtöiset yritykset ja organisaatiot menestyvät verrokkejaan paremmin, mutta asiakaskokemuksen rakentaminen on kaikkien tehtävä, niin työntekijöiden kuin johdonkin.
Kuuntelemalla ja ymmärtämällä käyttäjiä saadaan selville se,
mitä nämä arvostavat, mistä ne ovat valmiita maksamaan ja
mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä. (Savolainen ja
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Kuva Oulun teknologiakylästä

Empatiakartta on yksi palvelumuotoilun työkaluista, jolla voidaan ”astua” asiakkaan kenkiin
ja visualisoida palvelua asiakkaan silmin.
Lehmuskoski 2017.) Myös Krohns (2017) tuo esille, että asiakaskokemuksen merkitys yrityksen tuloksellisuudelle on lisääntynyt ja että asiakaskokemukseen vaikuttavat suurelta
osin erityisesti tunteet.
Ongelmanratkaisussa empatialla on keskeinen rooli ratkaisujen löytämisessä. Kun tiimin jäsenet luottavat toisiinsa
ja työpaikalla vallitsee turvallinen, luottamusta herättävä ilmapiiri, työntekijät uskaltavat esittää hyvinkin luovia tapoja
ratkaista ongelmia uusin keinoin tuoden esille omaa osaamistaan haasteen ratkaisemiseksi.
Minna Rinta-Tassi (2018) on todennut, että kun työntekijät saavat päättää enemmän asioista, päätösten teko nopeutuu
ja toiminnasta tulee joustavampaa kuin perinteisissä siilo-organisaatioissa. Toisin sanoen yritykset, joita ei johdeta autoritaarisesti ja joissa työntekijöihin on panostettu, menestyvät,
ja työelämässä toimiminen sekä helpompaa ja tehokkaampaa
että tuottoisampaa, jos työntekijän ja työpaikan arvot kohtaavat. Tämä on huomattu muun muassa, kun työelämään siirtynyt nuori sukupolvi haluaa työtehtävien olevan linjassa sen
omien arvojen kanssa eli haluaa päästä työskentelemään yritykseen, jonka toiminta on yhteisöllisesti merkityksellistä.
Empaattinen yritys on siis vetovoimaisempi myös työntekijöiden ja -hakijoiden silmissä.
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Empatia tarjoaa monenlaisia etuja ja mahdollisuuksia työelämän kehittämiseen, niin käyttäjän, työntekijän kuin yrityksenkin näkökulmasta. Empatian etuja ovat mm. oikeanlainen tekeminen oikeisiin tarpeisiin ja oikeaan aikaan,
ymmärrys käyttäjistä ja heidän tarpeistaan, tyytyväisempi
henkilökunta, asiakaskokemuksesta saatava kilpailuetu, negatiivinen asiakaskokemus helpommin muutettavissa positiiviseksi, toiminnan tehostuminen ja virtaviivaistuminen sekä
tuottavuuden kehittyminen.

Empaattinen palvelumuotoilu
Siinä missä empatia voi olla niin työelämän kilpailutekijä
kuin tulevaisuuden työelämätaito, se on myös elintärkeä osa
palvelumuotoilua, ihmislähtöistä suunnitteluprosessia ja palvelumuotoilijan arkea. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja innovointia muotoilun menetelmin, ja tässä kaikessa on olennaista käyttäjien tarpeiden
ymmärtäminen. Syvällistä ymmärrystä käyttäjistä on vaikea
hankkia ilman empatiaa. Hyödyntämällä empatiaa päästään
sisälle ihmisten elämään, arkeen, ja löydetään ne pienetkin
asiat, jotka tekevät asiakaskokemuksesta entistäkin merkityksellisemmän. Onhan asiakaskokemuksesta yli viisikymmentä
prosenttia asiakkaan tunteita.

Lähteet

Tuulaniemen mukaan (2013) palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa niin analyyttisesti kuin intuitiivisestikin.
Palvelumuotoilulle voidaan löytää useita erilaisia määritelmiä, mutta palvelumuotoilun vahvuus on siinä, ettei se ole
liian tarkkaan rajattu, vaan se on enemmänkin tapa toimia
ja ajatella. Tästä huolimatta palvelumuotoilulle on ominaista ihmiskeskeisyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, käyttäjän ymmärtäminen, yhteissuunnittelu (palvelu suunnitellaan
käyttäjille käyttäjien kanssa), iteratiivisuus, nopea ja ketterä
kehittäminen, tunteet ja (liike)toiminnan kehittäminen. Toisaalta palvelumuotoilu ei ole alasidonnaista, vaan sitä voidaan
hyödyntää eri toimialoilla aina hyvinvoinnista konepajoihin.
Tosin käyttäjälähtöisiä palveluita muotoiltaessa muotoilun
tulokset vaikuttavat aina myös työntekijöihin, heidän toimintaympäristöönsä ja työelämään (Stickdorn et al. 2018), vaikka palvelumuotoilua käytetään usein nimenomaan käyttäjille
suunnattujen toimintojen muotoiluun.
Palvelumuotoilulle on ominaista myös konkretisoida abstraktius visualisoimalla, olipa kyseessä palvelu tai ymmärrys
käyttäjistä. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin niin käyttäjiä kuin kehittämiskohdettakin, ja visualisoinnin avulla
voidaan rakentaa tiimille yhteinen näkemys muotoilun kohteesta. Palvelumuotoilussa onkin käytössä monia visualisointityökaluja, ja yksi hyvä tapa lisätä empatiaa työelämässä, on sen konkretisoiminen ja visualisointi nimenomaan
palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen. Empatian konkretisoimiseen ja käyttöönottoon voidaan käyttää esimerkiksi
käyttäjäpersoona- tai empatiakartta-menetelmää, joista jälkimmäinen on erittäin hyvä tutustuttaessa kehittävään toimintaan käyttäjän silmin.
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Yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä
– opettajavaihdossa Bulgariassa
TEKSTI JA KUVAT: HELINÄ NURMENNIEMI

K

evätauringon loisteessa suuntasin
opettajavaihtoon Varnan yliopistoon.
Bulgaria oli tullut tutuksi aikaisempien
opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta.
Bulgariassa suomalaisiin suhtaudutaan
myötämielisesti. Suomalaiset muistetaan vapauttajina, koska he puolustivat
Bulgariaa sodassa turkkilaisia vastaan
vuonna 1878. Lisäksi bulgarialaisten
mieltymys suomalaiseen hevimusiikkiin oli merkillepantavaa. Perinneiltaan
osallistuminen vahvisti käsitystä musiikin, hyvän ruuan ja tanssitaiteen merkityksestä. Hiilillä kävely ja tulitanssi
saivat sykkeen nousemaan. Elokuussa
Varnassa konsertoi suomalainen hevibändi Nightwish.
Tavoitteenani oli Varnan yliopistossa valmentaa sosiaalialan opiskelijoita ja työelämän edustajia sekä ohjata jatko-opiskelijoiden tutkimustöitä.
Kurssille osallistuneet opiskelijat tekivät opintojensa ohessa vapaaehtoistyötä. Bulgarialaisen kollegani mukaan
vapaaehtoistyö toi yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöön ja hyvää mieltä. Vapaaehtoistyö kuuluu vahvasti bulgarialaisten ajatteluun. Kevään aikana
toteutimme myös maiden välisen opiskelijavaihdon.

Lasten asema vahvistuu
Lomamatka Varnaan 1990-luvun alussa jätti mieleeni kadulla kerjäävät lap-

26

RATKES 2 • 2018

set. Vuonna 2008 Suomessa esitettiin
ohjelma bulgarialaisten hylättyjen lasten tilanteesta. Tämän ohjelman jälkeen Bulgariassa on tehty paljon lasten
hyvinvoinnin eteen. Kansalaisten aktiivisuuden ansiosta Varnan katulapset
ovat saaneet itselleen suojakodin. Kolmen vuoden kuluttua aloittamisesta
suojakoti sai rahoituksen Varnan kaupungilta.
Varnassa oli paljon romaneja, joten
monikulttuurinen ohjaustyö korostui.
Romanit asuivat omilla alueillaan, ja
lapsia oli vaikea saada kouluun. Niinpä
heidän asuinalueillaan on hot spot -pisteitä, joissa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattialaisia.
SOS – Families at Risk -säätiö tarjoaa sosiaalipalveluja perheväkivallan ja
ihmiskaupan uhrien sekä heikommassa asemassa olevien nuorille ja lapsille. Nuorille suunnatut palvelut on koettu hyödyllisiksi uhrien kuntoutuksessa
ja kotouttamisessa. Säätiö tekee yhteistyötä paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Ennaltaehkäisevissä istunnoissa vapaaehtoiset tarkastelevat koulujen ja
oppilaitosten, lasten ja nuorten väkivallan, ihmiskaupan ja terveyskasvatuksen
ongelmia. Tiimi on aktiivisesti mukana lasten vapaa-ajantoiminnassa ja koulujen kanssa järjestämällä uhreille tilapäistä majoitusta. Organisaatioilla on
laaja kokemus nuorisoprojektien toteut-

tamisesta ja säännöllisen vapaaehtoistyön ylläpidosta. Vapaaehtoistyöntekijöistä suurin osa on joko opiskelijoita tai
äskettäin ammattiin valmistuneita nuoria.

Kulttuuria ja yhteisöllisyyttä
Kulttuurin ja yhteisöllisyyden merkitys tuli esille Smile-klubin toiminnassa.
Smile-klubi järjesti lapsille mm. teatterimatkoja ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Näin lapset tutustuivat toisiinsa ja
saivat kavereita. Nuoria ohjattiin harrastuksiin, opiskeluun ja työpaikan etsimiseen. Nuorille harrastusten ja opiskelupaikan etsiminen saattoi tuntua
ylitsepääsemättömältä, koska aikaisemmin viranomaiset olivat tehneet päätökset nuorten puolesta. Smile-klubin
toimintaan osallistuivat lapset, joiden
vanhemmilla oli sosiaalisia ongelmia.
Smile-klubissa lapsille opeteltiin perhemalleja nukkekodin avulla. Nukkekodin alakerrassa asuivat äiti, isä ja
lapset. Yläkerrassa asuvat mummo ja
pappa, jotka kuuluivat laajennettuun
perhekäsitykseen. Bulgariassa käytetään erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja, musiikkia ja kuvataiteita. Aiemmilta käynneiltä erityisesti mieleeni jäivät
taideterapian vahva linkittyminen kuntoutustyöhön: musiikin, osallisuuden ja
esiintymisen hyödyntäminen kuntoutustyössä.

Smile-klubin ovi kutsuu sisään.
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Taidenäyttely puutarhassa.

Musiikin ja taiteen voima
Sain mahdollisuuden osallistua mielenterveyskuntoutujien juhlatilaisuuteen
Riviera Day Centerissä, jonka tavoitteena on ylläpitää mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa. Tavoitteena oli
kehittää alueen julkisia sosiaalipalveluja paikallisten viranomaisten, vapaaehtoistoimijoiden ja yritysmaailman
kanssa.
Erityisesti mieleeni jäi mielenterveyskuntoutujien esiintymisen iloa.
Musiikin voima yhdisti esiintyjät ja
kuulijat yhteen. Musiikki antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää.
Sillä on myös fysiologisia vaikutuksia,
ja sen avulla voidaan innostaa tai rauhoittaa.
Musiikin avulla voidaan saada yhteys muihin ihmisiin, varsinkin soitettaessa musiikkia yhdessä. Musiikki virittää ihmisiset emotionaalisesti muita
kohtaan. Musiikki kuunnelleiden lasten
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empatiakyky kasvaa merkittävästi. Empatia on tärkeää ystävällisessä ja yhteistyöhön liittyvässä käyttäytymisessä, ja
se motivoi vastustamaan kiusaamista.
Musiikin avulla voidaan kouluttaa empatiakykyä. (Kennelly 2012.)
Taiteellinen toiminta antaa mahdollisuuden symboliseen etäisyyteen, jolloin mahdollistuu käsitellä vaikeitakin
asioita. Tekeminen jättää konkreettisen
jäljen, jonka äärelle voi palata uudelleen.
Taide voi olla mahdollisuus muutokseen ja luovuuden avaajaksi. Jaana Venkulan mukaan (2003) taide kehittää teoreettista ajattelukykyä. Luomisprosessi
edellyttää keksimistä, luomista ja kuvittelemista, ja näitä taitoja tarvitaan myös
elämään liittyvissä valinnoissa.
Seuraavassa kuvassa on mielenterveyskuntoutujien taidenäyttely kauniissa puutarhassa:
Ivanovin tutkimuksessa (2011) ryhmä taiteilijoita ja opettajia suunnitteli

taidetta hyödyntävän ohjelman monikulttuurisille lapsille. Näihin toimiin
sisältyi työpaja, jossa sai tutustua taidehistoriaan, keramiikan tekoon, maalaustaiteeseen ja muotisuunnitteluun.
Ohjelman tavoitteena oli torjua lasten
elämässä ilmeneviä negatiivisia vaikutuksia, parantaa heidän henkistä hyvinvointiaan sekä laajentaa heidän kulttuurillisia intressejään ja ymmärrystään.
Henkilökohtaiseen havaintoon perustuvat tulokset varmistavat terapeuttisen
taidekäytännön olevan tehokasta vaikeissa tilanteissa.

Ratkaisukeskeistä valmennusta
ja muotoiluajattelua
Valmennuspakettia
suunnitellessani
hyödynsin palvelumuotoiluun ja valmennukseen liittyvää osaamistani.
Tavoitteenani oli tehdä hyödyllinen,
konkreettinen ja käytännöllinen valmennuspaketti. Opiskelijoita kiinnosti

Taide pysähdyttää.

luu pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin, ja meillä on kattava sosiaaliturva
ja julkiset hyvinvointipalvelut, kun taas
Bulgariassa vapaaehtoistoiminta on
merkittävä tekijä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Olisiko meillä
jotain opittavaa toisiltamme?

Lähteet

asteikon avulla tavoitteiden asettaminen ja oman edistymisen arviointi ja
seuraavien edistysaskelien asettaminen
kohti tavoitetta.
Työelämän edustajien kanssa paneuduttiin ajattelutavan muutokseen ja
muotoiluajatteluun. Muotoiluajatteluun
perustuva harjoitus paljasti, että Bulgariassa hyvinvointipalveluja kehitettiin
kansalaislähtöisesti vapaaehtoistoiminnan ja sponsoroinnin avulla.
Jatko-opiskelijoiden tutkimustöiden
ohjaaminen oli mielenkiintoista. Erityisesti mieleeni jäi tanssin merkitys
maahanmuuttajalasten kotouttamisessa, sisäisen motivaation merkitys sosiaalialan työssä ja sijaisvanhempien toiminta.
Luennoille osallistuneet työelämän
edustajat kirjoittivat lyhyet yhteenvedot edustamistaan organisaatioista ja
samalla toivottivat suomalaisia työharjoittelijoita tervetulleeksi. Suomi kuu-

❈

Kiitokset professori
Polina Stavrevalle
monipuolisesta ohjelmasta.

Ivanova, A. (2011). Therapeutic Art Practices with Orphan Children in
Bulgaria, s. 13–17.
Kennelly, S. (2012). Does music Boots Kids`Empathy?
Venkula, J. (2003). Taiteen välttämättömyydestä. Helsinki: Kirjapaja.
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/943708054_is
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Vietnamilais-suomalaista yhteistyötä

kenttätutkimuksessa
ratkaisukeskeisyyttä hyödyntäen
TEKSTI JA KUVAT: PIIA KEKÄLÄINEN, ULLA SIIRTO, LAURI ULJAS

V

ietnamin pinta-ala on 320 000 neliökilometriä, eli kooltaan se on suunnilleen Suomen kokoinen maa. Asukkaita maassa on yli 90 miljoonaa. Vietnam on monietninen, ja
maassa on 54 virallista etnistä ryhmää. Etnisistä ryhmistä kinh-ryhmä on suurin, ja vietnamilaisista 87 prosenttia
kuuluu tähän ryhmään. Maailmanpankin mukaan Vietnam
on noussut köyhimpien maiden joukosta keskimääräisten
maiden joukkoon bruttokansantuotteen osalta. Vietnamissa vaurastumisen myötä kommunistisen puolueen johdolla on kehitetty myös etnisille vähemmistöille peruspalveluja,
kuten koulutusta sekä terveys- ja sosiaalipalveluja. Köyhyys
Vietnamissa on silti edelleen laajaa ja koskee erityisesti vähemmistöjä, joita pyritään assimiloimaan valtakulttuuriin.
Vähemmistöiltä puuttuu usein toimiva infrastruktuuri; vesijohtojärjestelmiä, viemäröintiä ja energialähteitä tulisi kehittää esimerkiksi vuoristovähemmistöjen asuinalueilla. (Asian
Development Bank 2002.) Vähemmistöt joutuvat myös pakkomuuttamaan paikasta toiseen, kun hallitus rakentaa teitä,
patoja tai uusia kaivoksia avataan (Dao 2010).
Ratkaisukeskeisyys on lähestymistapa, jota käytetään monin eri tavoin sosiaalityössä ja terveydenhuollossa. Ratkaisukeskeisyyden työmenetelmät nousevat esiin konstruktivistisessa yhteiskuntatieteellisessä dialogissa. Huono-osaisuutta
tutkittaessa ratkaisukeskeisyys tarjoaa lähestymistapoja, joissa syrjäytyneelle väestölle annetaan tila olla ja paikka, jossa
heidän tarinansa tulevat kuulluiksi (Myers 2008). Yhteisötyössä ihmiset ovat aktiivisessa roolissa oman yhteisönsä kehittämisessä.
Tässä artikkelissa kuvataan kenttätutkimusta jossa vietnamilaiset ja suomalaiset opiskelijat saivat osallistua hankkeeseen, jossa vähemmistön edustajat otettiin mukaan aktiivisesti pohtimaan ja kehittämään oman elinpiirinsä
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kehittämistarpeita. Vietnamilaiset ja suomalaiset terveydenhuollon ja sosiaalityön opiskelijat opiskelivat yhteisessä seminaarissa englannin kielellä (tulkattuna kinh-kielelle)
osallistavaa tutkimusta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa.
Seminaarit liittyivät tutkimushankkeeseen A holistic approach to community social and health care, ja ne pidettiin maaliskuussa 2017 Huessa Vietnamissa. Kyseinen hanke oli yhteishanke Huen yliopistojen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun
välillä.

Kenttätutkimus
Kenttätutkimuksen rakentaminen alkoi yhteisellä osallistavien tutkimusmenetelmien sekä ratkaisukeskeisen menetelmän
opiskelulla. Tieto rakentui pala palalta opiskelijoiden oppiessa kyseisiä menetelmiä. Samalla alettiin suunnitella yhteistä
kenttätutkimusmatkaa. Prosessi mahdollisti sen, että sosiaalityön ja terveydenhuollon opiskelijat osallistuivat aktiivisesti tutkijoiden ohella hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin.
Kenttätutkimus tehtiin Keski-Vietnamin viidakkometsien ylänköalueella eräässä etnisessä yhteisössä. Hallinnollisesti yhteisö oli laajuudeltaan 155 neliökilometriä, ja siellä sijaitsi seitsemän kylää, joissa asukkaita oli yhteensä noin 2 000 ja
kotitalouksia kaiken kaikkiaan 450. Ensin vierailimme kylän
hallinnollisessa toimistossa, jossa saimme virallisen perehdytyksen kohteena olevaan yhteen kylään ja yhteisön koulutusja terveyspalveluihin. Kylässä oli alakoulu, mutta jo yläkouluun lasten piti mennä kauemmaksi toiseen kylään, mikä vaati
heiltä yöpymistä poissa kotoa. Vaikka kyläläiset puhuivat keskenään omaa etnistä kieltään, koulukielenä oli valtakieli. Kylässä oli myös pieni terveysasema, jossa vastaanottoa piti vähäisillä sairaanhoitotaidoilla varustettu hoitaja.

Kylä sijaitsi ylängöllä, ja sen asukkaat elivät paljolti maataloudesta.
Osallistava tutkimusmenetelmä
Osallistava tutkimusmenetelmä osallistaa nimensä mukaiset tutkittavat ihmiset mukaan heitä koskevaan tutkimukseen. Tutkittavia ihmisiä ei nähdäkään kohteina, vaan he
ovat aktiivisia toimijoita suhteessa tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. He voivat vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan ja miten tutkitaan. Lisäksi he ovat mukana keräämässä aineistoa ja
analysoimassa tuloksia yhdessä tutkijoiden kanssa. Osallisten
tulkinta voi olla jotain hyvin erilaista verrattuna tutkijoiden
tulkintaan. Yhteistyössä syntyy täysin uutta tietoa. Ideologisena lähtökohtana on, että tutkittavilla itsellään on tietoa, jota
tulee arvostaa ja kunnioittaa. Tällöin myös valtahierarkia tutkijoiden ja tutkittavien välillä madaltuu, koska tutkittavista
tulee myös kanssatutkijoita. (Katsui ja Koistinen 2008.)
Ajattelun taustalla on Paolo Freiren ajatuksia siitä, miten yhteiskunnan syrjäyttämillä ja alaspainamilla ihmisillä on tärkeää tietoa, jota on mahdollista käyttää hyväksi heidän arkensa muuttamisessa. Osallistavan työskentelyn avulla

on mahdollista tukea sellaisten taitojen kehittämistä, joiden
avulla tietoisuus ja kyky tilanteen tunnistamiseksi ja analysoimiseksi kasvavat sekä voimautuminen sosiaalisen muutoksen
toimeenpanemiseksi tapahtuu. (Freire 1996.)

Ratkaisukeskeisyys kenttätutkimuksessa
Opiskelijat opiskelivat aloitusseminaarissa ratkaisukeskeisyyttä ja osallistavan tutkimuksen menetelmiä. Kenttätutkimukseen opiskelijoille annettiin tukea osallistavaan tutkimusotteeseen ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.
Haastatteluissa pyrittiin arvioimaan perheiden taloudellista tilannetta ja sosiaalista osallisuutta vähemmistöyhteisössä.
Valitettavasti yhteisön jäseniä ei voitu pitkien välimatkojen
mukaan ottaa mukaan prosessin suunnitteluun, kuten osallistavan tutkimuksen periaatteisiin olisi kuulunut. Kenttätutkimuksessa tavoitteena oli toteuttaa osallistavaa tutkimusta ja
ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Kenttätutkimus oli poikkileikkaus yhteisön ja kotitalouksien tilanteisiin.
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Kenttätutkimus käynnissä.
Vaikka ohjeistimmekin opiskelijat kenttätutkimukseen,
pyrimme tekemään sen osallistavalla tavalla opiskellessamme yhdessä osallistavia tutkimusmenetelmiä ja ratkaisukeskeisyyttä. Kylässä opiskelijat jaettiin pienryhmiin, jossa kussakin oli mukana opettaja. Opiskelijat oli jaettu kahdeksaan
noin seitsemän opiskelijan ryhmään, jossa oli sekä suomalaisia että vietnamilaisia opiskelijoita. Jokainen kenttäryhmä oli
määritelty etukäteen. Ryhmän jäsenet olivat tutustuneet toisiinsa, ja tehtävää oli muokattu yhdessä ennakkoon. Jokaisessa ryhmässä oli alustavat valmiudet ymmärtää paikallista
kieltä ja tulkata englanniksi. Ryhmät vierailivat kukin kolmessa kotitaloudessa tehden haastattelut ja kirjaten vastaukset muistiin. Kenttäkäynnin jälkeen vietnamilaiset opiskelijat
käänsivät vastaukset englanniksi ja toimittivat ne myöhemmin Suomeen.
Ajoimme aamusta pikkubussilla muutaman tunnin matkan vuorille. Päivä oli äärettömän kuuma ja aurinkoinen.
Kenttätutkimus alkoi ympäristön havainnoinnilla. Kylässä oli
yksi pääkatu, josta haarautui pienempiä katuja. Kenttäkäyn-
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timme ajoittui paahtavaan iltapäivään, jolloin vain harvoja
ihmisiä liikkui kaduilla. Ihmiset oleilivat pääasiassa kodeissaan. Kylän keskuksena oli kylätalo ja koulu. Kylän vaurain
talo näytti olevan kauppiaan talo, joitakin muitakin vauraita
taloja näkyi. Muut talot olivat vaatimattomampia. Pienyrittäjyyttä oli näkyvillä, esimerkiksi ompelua tehtiin kotona myös
muille. Suurimmalla osalla toimeentulo näytti kuitenkin perustuvan pienimuotoiseen maatalouteen.
Kotitalouksien haastatteluissa opiskelijoille oli etukäteen
sovittu muutamia ohjeita. Ensiksi opiskelijoita selvittivät,
miten perheet näkevät jokapäiväisen elämän haasteet osana yhteisöä; mikä tai mitkä ovat perheen suurimmat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet. Toiseksi perheitä pyydettiin arvioimaan, miten he ovat aiemmin onnistuneet ratkaisemaan
haasteitaan sekä mitä he ovat saavuttaneet. Kolmanneksi opiskelijoita pyydettiin tukemaan kotitalouksien edustajia konkretisoimaan onnistumisia.
Neljäs ratkaisukeskeinen askel haastatteluissa oli ihmekysymyksen avulla esitetty kysymys siitä, miten perheet näke-

vät tulevaisuutensa. Heitä pyydettiin kertomaan, millaiselta
perheen elämä vaikuttaisi, jos ihme olisi tapahtunut, ja millainen perheen sosiaalinen ja taloudellinen tilanne olisi, jos
heidän elämässään asiat olisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Lopuksi tehtävänä oli pohtia, millaisen suunnitelman
perhe voi tehdä, jotta tämä unelma voisi toteutua ja mikä olisi ensimmäinen askel, jonka perhe voi tehdä kuluvan viikon
aikana, jotta mahdollisimman hyvä elämä olisi heille mahdollista.

Kenttätutkimuksen tulokset
Kyläläisille olimme tervetulleita vieraita. Erityisesti suomalaisia terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita hämmensi kyläläisten
lounaisaasialainen ystävällisyys ja vieraanvaraisuus. Ihmisten kohtaaminen oli lämmintä, ystävällistä ja merkityksellistä, kuten totesin eräs vietnamilainen opiskelija, joka kertoi
myös vierailun myötä heränneensä tunnistamaan omaa etnistä vähemmistöidentiteettiään.
Kyläläisen elivät vaatimattomissa kodeissaan viidakon reunalla vuoristoalueella. Monet perheet viljelivät riisiä ja vihanneksia pienellä peltotilkullaan sekä pitivät kotieläimiä, esimerkiksi kanoja. Kylässä ei ollut juoksevaa vettä, puhdas vesi
kerättiin sadevedestä. Viemäröintiä ei myöskään ollut kylässä.
Perheiden tulotaso oli vietnamilaisessa mittapuussa erittäin
alhainen. Elämän ja työn eri alueet eivät eriydy. Koko perhe
osana yhteisöä kamppailee päivittäisen elämän edellytysten
turvaamiseksi vastavuoroisesti ja yhteisöllisesti.
Kyläläisten kuvaillessa arkeaan ja sitä kuinka tyytyväisiä he
olivat oman elämänsä hallintaan ja tulevaisuuden näkymiin,
opiskelijoita hämmästytti ihmisten yleinen ystävällisyys, hyväntuulisuus ja perustyytyväisyys omaan yhteisöön ja elämään siellä, vaikka köyhyys oli läsnä olevaa ja esiin nousevaa.
Perheet eivät silti esimerkiksi kritisoineet kastelujärjestelmien puutetta, joka teki maanviljelyn lähes kannattamattomaksi
kuivan kauden vahingoista johtuen. Yleistäen voidaan todeta,
että perheet eivät juurikaan havainnoineet tarvetta muutoksiin omiin tilanteisiinsa. Joissakin perheissä tuotiin esiin se,
että heillä ei ollut sairasvakuutusta, koska he eivät pystyneet
maksamaan noin 50 euron vuosimaksua. Monissa perheissä
ei ollut edes taloudellisia edellytyksiä varmistaa lasten osallistuminen perusopetukseen.
Kyläläisten toiveet liittyivät arkisiin perusasioihin. Keskeisenä tulevaisuuden toiveena kyläläiset nostivat esiin ruoan riittävyyden ja hyvän elämän elementit: lapsille koulutusta,
aikuisille työtä ja vanhuksille tukea ja turvaa. Askeleena parempaan he näkivät sen mahdollisuuden, että alueelle saadaan
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja että lapset saisivat jatkaa koulunkäyntiä yläkouluun saaden näin riittävät valtakielen taidot. Haastattelukokemuksa purettaessa vietnamilaiset
opiskelijat korostivat, että paikallisessa yhteisössä oli odotusta ja tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollolliseen sekä yhteisön
kehittämiseen liittyvään konsultaatioon.

Opiskelijoiden palaute
Opiskelijoilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista,
ja kokemus oli ollut opiskelijoista antoisa. Palautekeskusteluissa opiskelijat nostivat haasteina esiin haastattelujen
ajankohdan, joka osui iltapäivään, jolloin paikalliset asukkaat yleensä lepäävät. Päivä oli ollut myös pitkä ja kuuma,
ja haastattelijat kuvasivat olleensa väsyneitä. Opiskelijat esittivät huomionsa siitä, että olisi hyvä itse olla haastatteluja
tehdessään mahdollisimman virkeä, jotta ajatukset kulkevat ja osaisi kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin. Opiskelijat pitivät teoriaopetuksen ja kenttäoppimisen yhdistämistä mielenkiintoisena. Ollessamme kylässä he kertoivat
olevansa jännittyneitä ja toisaalta hieman epätietoisia siitä,
mitä heidän tulisi tehdä; työskentelytapa oli suurelle osalle
uusi, mutta ihmisten kohtaaminen ja heidän haastattelemisensa vaikutti innostavalta.
Opiskelijoille merkityksellistä oli päästä koteihin kohtaamaan ihmisiä. He pitivät hyvänä asiana autenttisen tiedon
saamista todellisesta tilanteesta. Pohdimme yhdessä eroja sen
suhteen, että ihmisiä haastatellaan terveyskeskuksessa tai toimistossa verrattuna siihen, että me ammattilaisina menemme
kentälle heidän koteihinsa haastattelemaan heitä. Opiskelijat
ymmärsivät, että haastateltavilla oli näin turvanaan tuttu ympäristö ja että me samalla saatoimme tehdä havainnointia heidän asumisympäristöstään, sen siisteydestä, saniteettitiloista
jne. Vierailemalla haastateltavan kotona saimme myös mahdollisuuden kohdata juuri kyseinen henkilö ja keskittyä vain
häneen ja hänen elämäntarinaansa. Tarvittaessa haastatteluja
pystyisi rikastuttamaan kysymällä tietoja myös perheen muilta jäseniltä tai naapurilta ammatillisuuden huomioon ottaen.
Moni opiskelija korosti kommunikaation merkitystä kohtaamisessa. Vuoristokylän vähemmistökansan kieli erosi
osittain heidän omastaan, ja sitä oli ollut paikoin vaikeaa ymmärtää. Kielellistä haastetta lisäsi vielä haastatteluryhmässä
mukana olevat suomalaisopiskelijat ja -opettaja, joille vietnamilaisopiskelijat pyrkivät välittämään tietoa englanniksi ja
myös kääntämään heidän tekemiään kysymyksiä englannista
edelleen vietnamiksi. Opiskelijat pitivät tärkeänä myös nonverbaalista viestintää, jonka avulla sai viestiä ihmisten tunteista, siitä olivatko he elämäntilanteissaan onnellisia vai onnettomia.
Ryhmätyöskentely työmuotona koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Haastattelun tekemistä ja onnistumista tuki se,
että kysymyksiä esittivät eri ihmiset, jolloin saatiin enemmän
tietoa. Samoin ihmiset tukivat toisiaan kielellisissä haasteissa.
Opiskelijat korostivat kurssiin ja kenttävierailuun liittyen sitä,
että he oppivat kriittisen ajattelun taitoja ja saivat harjoitusta siihen, miten tehdään hyviä kysymyksiä, mikä on perusta
hankittaessa ammatillisesti tarpeellista tietoa.
Opiskelijat toivat haasteena esiin meiltä saamansa kysymykset, joista osa oli ilmeisen syvälle meneviä ja suoria. Vietnamilaisten kulttuuriin kuuluu opiskelijoiden mukaan se, että
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Kylän pääkatu
ensin keskustellaan yleisistä asioista ja puhuta jotakin varsinaisen aiheen ympäriltä ennen kuin kysymyksissä mennään
esittämiemme kysymysten tasolle, jos edes ylipäätään mennään. Meillä oli kuitenkin käytettävissämme rajallinen aika,
joten henkilökohtaiset kysymykset etenivät syvälliselle tasolla melko nopeasti. Osassa haastateltavista tämä aiheutti voimakkaita tunnereaktioita, ja tuntui haastavalta jättää ihmiset
sitten yksinään käsittelemään tunteita, joita kysymyksemme
nostivat heissä esiin. Vaikeiden elämäntarinoiden kertominen tuntemattomille saattoi kuitenkin olla myös positiivista.
Opiskelijat pohtivat sen antavan mahdollisuuden kertoa omaa
tarinaa ja tulla siten kuulluksi ja nähdyksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Kenttätutkimuksen anti
Kenttätutkimuksessa korostuivat osallistavien tutkimusmenetelmien ja ratkaisukeskeisen menetelmän käytäntöjen oppiminen. Osallistavien menetelmien osalta kenttätutkimus
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ei toiminut hyvänä oppimisalustana, koska se olisi vaatinut
kyläläisten mukaan ottamista jo suunniteltaessa tutkimusta. Opiskelijat saivat kuitenkin oppitunneilla käsityksen siitä, mitä osallistava tutkimus voisi olla esimerkiksi kyseisessä
kylässä. Sen sijaan ratkaisukeskeinen menetelmä toimi kysymysten osalta hyvin. Osallistavassa kenttätutkimuksessa kyläläiset onnistuivat hyvin kuvaamaan omia keskeisiä tavoitteitaan. Askeleena parempaan he näkivät sen mahdollisuuden,
että alueelle saadaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja että
lapset saisivat jatkaa koulunkäyntiä yläkouluun saaden näin
riittävät valtakielen taidot. Kriittisenä havaintona osallisuuden suhteen voidaan todeta, että luottamuksen ja avoimuuden
rakentaminen tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä toisaalta vähemmistöjen edustajien välillä olisi vaatinut enemmän aikaa
ja ”tutkimuskohteen” aktiivista osallisuutta ja omistusta tutkimukseen sen eri vaiheissa.
Meillä ei ollut mahdollisuutta seurata kotitalouksien elämäntilannetta tutkimuksen jälkeen, eli emme pystyneet

Lähteet

arvioimaan ratkaisukeskeisyyden vaikuttavuutta perheiden
elämäntilanteisiin. Tämä on todettava kriittisenä havaintona ratkaisukeskeisyyden toimintamalliin liittyen. (Uljas ym.
2018.) Kyläläiset pohtivat omia toiveitaan hyvin konkreettisesti ja realistisesti. Kun yhteiskunta hoitaisi infrastruktuurit
kuntoon, mahdollistuisi moni asia kyläläisten paremman tulevaisuuden kannalta.
Aasialaisen kulttuuriin liittyvä vieraanvaraisuus lienee keskeisin oppimiskokemus ratkaisukeskeisessä ja osallistavassa kenttätutkimuksessamme. Kulttuurisen moninaisuuden keskellä inhimilliset perustarpeet ja niiden täyttäminen on se arkinen ihme, jonka varassa ja jota kohti köyhät perheet tekevät
työtä elämässään tyytyväisinä saamansa osaan. Meille länsimaalaisille tämän
näkeminen tarjoaa hetkellisen pysähtymisen ja syvän oivalluksen siitä, mistä onnellisuudessa voi perimmiltään olla
kysymys. Vietnamilaisen yhteiskunnan voimakas taloudellinen kehitys kuitenkin irrottaa juuristaan ja juuriltaan perinteisiä etnisiä vähemmistöjä. Näille tarjoutuu sosioekonomisia
mahdollisuuksia tulevaisuudessa, jos he yhteisönä assimiloituvat valtakulttuuriin.
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Lauri Uljas

Kenttätutkimus vietnamilaisen vähemmistön parissa herätti suomalaisissa tutkimuksen ohjaajissa myös kriittistä
pohdintaa. Saimme vaikutelman siitä, että Vietnamissa julkinen valta johtaa uusliberaalia vallankumousta. Poliittisella
ohjelmalla on saavutettu merkittävää kehitystä vietnamilaisten sosiaalisessa ja taloudellisessa turvallisuudessa. Monietnisessä yhteiskunnassa tämä toimintapolitiikka näyttää
kuitenkin johtavan etnisten vähemmistöjen assimiloimiseen. Liekö tämä tietoista poliittista ohjausta vai ulkopuolisten kenttätutkimukseen osallistuneiden
kontekstista nousevaa tulkintaa?
Ratkaisukeskeinen otteemme ei tehnyt näkymätöntä näkyväksi vähemmistöjen arjessa, vaan konkreettinen yhteiskunnallinen edistys on se unelma,
joka on vietnamilaisille yhteinen. Koetun edistyksen keskellä näimme kuitenkin hiljaisia merkkejä siitä, että osalla vähemmistökansaa ihmekysymyksen
unelmana olisi hyvä elämä osana omaa yhteisöä, jossa tarjolla
olisivat hyvät julkiset palvelut sekä mahdollisuus säilyttää ja
uusintaa omaa kulttuurista, etnistä ja kielellistä identiteettiä.
Liekö tämä kyläläisten sielunmaisemaa vai ulkopuolisen tarkkailijan kontekstista nousevaa tulkintaa?

Myers, S. (2008). Solution-focused approaches, s.
10–14.
Uljas, L., Siirto, U., Kivela, S., Kekäläinen, P.,
Phuong, H., Phuong, N. T. H., Hai, M. & Phuong, N. T. A. (2018). Supporting vulnerable minority community on Vietnamese Highlands
– a participative case study. Teoksessa Marja Katisko, Elsa Keskitalo, Mikko Malkavaara, Anne Määttä, Arja Suikkala & Olli Vesterinen (toim.) (2018), Alueellisuus, paikallisuus
ja globaalit mahdollisuudet. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 3.
Helsinki, s. 8–89.
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ROMANIEN
TYÖLLISTYMINEN
– KOMPASTUSKIVI VAI PONNAHDUSLAUTA?
TEKSTI: MERTSI ÄRLING, KATRI PERHO JA SARI HAMMAR
NEVO TIIJA JA TŠETANES NAAL -HANKKEET
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

S

uomen romanien kouluttautumista ja työllistymistä
omana ryhmänään on tutkittu Suomessa melko vähän johtuen laista, joka kieltää tilastoinnin etnisyyden mukaan (Finlex 3/11§).
Suomessa on kuitenkin joitakin yksittäisiä tutkimuksia ja selvityksiä ja kymmenittäin erilaisia hankkeita ja projekteja, jotka ovat keskittyneet romaneiden
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja
osallisuuteen sekä koulutuksen ja työllistymisen parantamiseen.
Suomen romanien koulutustaso on
viime vuosikymmeninä noussut, ja
on nähtävissä, että yhteisössä vallitsee
entistä myönteisempi asenne kouluttautumista kohtaan. Yhä useamman
romanitaustaisen opiskelijan valmistuminen ammatillisista opinnoista, lukiosta tai korkeakoulusta toimii esimerkkinä ja kannustimena muille.
Ammatillisen opiskelun volyymi on
tuplaantunut kymmenen viime vuoden
aikana. Nykyään peruskoulun saattaminen loppuun on Suomen roma-
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nien keskuudessa arkipäivää, ja ylioppilaita on reippaasti jo toistakymmentä.
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
osallistuu jo valtaosa romaniperheiden lapsista (Rajala & Blomerus 2015).
Myös työmarkkinoilla romanien asema on viime vuosina jonkin verran
kohentunut. Yhteisön jäseniä onkin
edustettuna entistä useammissa ammateissa ja monipuolisemmin työelämän eri tasoilla, mutta voitettavia haasteita on vielä paljon.
Laillisesta asemastaan huolimatta
Suomen romanit kohtaavat edelleen
monia osallisuuteen liittyviä ongelmia,
ja yhteisön jäseniin kohdistuu villejä ennakkoluuloja. Koulutustaso on romanien keskuudessa keskimääräistä matalampi, ja heidän työllisyystilanteensa
on selvästi heikompi suhteessa muihin
suomalaisiin. (Syrjä & Valtakari 2008.)
Syitä osallistumisen, koulutuksen sekä
työllistymisen haasteisiin on löydettävissä sekä historiasta että nykyhetkestä,
niin yhteisön sisältä kuin ulkopuoleltakin. (Ärling 2018 a.)

Tarve Suomen romanien koulutustason nostamiseen ja yhteisön työllisyystilanteen parantamiseen on siis edelleen
vahvasti olemassa. Nämä kysymykset
nousivat voimakkaasti esille jo ensimmäisessä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Suomen romanipoliittisessa ohjelmassa (ROMPO 1), joka
valmistui vuonna 2009. Parasta aikaa
ollaan valmistelemassa toista romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO 2), jonka pitäisi valmistua vuoden 2018 aikana. Molemmissa ohjelmissa tuodaan
esille huoli, joka aiheutuu esimerkiksi
haasteista peruskoulun loppuun saattamisessa ja siirtymisessä toisen asteen
koulutukseen kuin myös yhä vähäisestä
opiskeluiden jatkamisesta korkeakouluissa. Myös asenteissa muodollista koulutusta kohtaan on parantamisen varaa.
Haasteita mainittaessa ei sovi kuitenkaan unohtaa työnantajien valmiutta
palkata romaneja tai koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten osaamista,
mikä liittyy romaniyhteisön erityistarpeiden huomioimiseen. Työhaussa koh-

datut ennakkoluulot ja syrjintä ovat
arkitodellisuutta romanitaustaiselle
työnhakijalle. Kohdatut ennakkoluulot ja vaikeudet työpaikan saamisessa etnisyyden johdosta lannistavat 9/10
hakijoista. (Palkkaisinko romanin?
2011, 64–65.) Syrjän ja Valtakarin mukaan (2008, 79) etenkin pääkaupunkiseudulla työnantajat olivat valmiimpia palkkaamaan romanin töihin kuin
maakunnissa. Tutkimukseen tehtyyn
kyselyyn vastanneista 306 pienestä ja
keskisuuresta yrityksestä 164 eli yli puolet yrityksistä olisi ollut valmis palkkaamaan romanin töihin. Tätä positiivista
asennetta tulisi hyödyntää ja mallintaa
muille alueille.
Romanien koulutus- ja työllisyysasioiden haasteiden ratkaisemiseksi on
tarjottu resursseja kehittämistoimia
varten. Isot valtakunnalliset Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat hankkeet Nevo tiija – uusi aika ja
Tšetanes naal – koulutuspoluilla ovat
yksi satsaus ongelmakohtiin pureutumiseksi. Näiden hankkeiden puitteissa on käynnissä kehittämistyötä,
jota työstetään yhteensä 16 osatoteuttajan voimin. Vaikuttavuutta ja painetta
kohdistetaan kahteen suuntaan: romaniyhteisön kanssa käydään lävitse arvoja, asenteita ja tavoitteita ja työmarkkinoille päin rakennetaan työllistymistä
edistävää kokonaisvaltaista koulutusmallia. Rakenteilla oleva malli nousee romaniyhteisön kouluttautumisen
ja työllistymisen haasteista, joita ovat
heikko koulutustaso, vähäinen työkokemus, osittain romanikulttuurista
nousevat tekijät ja syrjintä. Viime kädessä koulutusmallin halutaan laajasti palvelevan vaikeimmin työllistyviä
henkilöitä etnisestä taustasta riippumatta. Tavoitteena onkin löytää uusia
keinoja vahvistaa erityisesti nuorten
aikuisten pääsyä kiinni koulutukseen
ja työelämään ja tätä kautta paremmin
mukaan yhteiskuntaan.

Romanikulttuurista
löytyy paljon
vahvuuksia ja
hyveitä,
joita voitaisiin
hyödyntää
monin eri tavoin
työelämän hyväksi.
Työmarkkinoiden
silmien alla
uinuu vahvaa
käyttämätöntä
potentiaalia.

Kouluttautumisen haasteet
Näyttöön perustuvan tutkimusten mukaan merkittävin haaste romaneiden
kouluttautumisen poluilla on toisen
asteen koulutuksissa niiden keskeytyminen. Keskeisimmät lopettamiseen
vaikuttaneet syyt ovat taloudellinen
huoli ja perhesyyt (16 prosenttia), heikot opiskeluvalmiudet (25 prosenttia)
tai heikko motivaatio (20 prosenttia).
(Palkkaisinko romanin? 2011, 62; Rajala & Blomerus 2015, 27–29, 45, 55.)
Tämänhetkinen opiskelemisen pullonkaula on perhe-elämän aloittaminen hyvin nuorena. Tämän osittain
kulttuurista nousevan toimintamallin
muuttaminen on suuri haaste. Vaikka
romaniyhteisö itsekin tiedostaa varhaisen aikuistumisen ongelmat ja käy siitä
aktiivista keskustelua yhteisön sisällä,
yhteisö on sen edessä toistaiseksi melko voimaton. Muutoksen tulee kuitenkin lähteä yhteisön sisältä, sitä ei voida
ulkoisilla keinoilla pakottaa, vaikkakin
kyllä ohjata. Romanikulttuurin mukainen perheen perustaminen nuorena
suhteessa pääväestön nelikymppisten
lapsettomuusongelmiin antaa meille
perspektiiviä haasteen kahtiajakoisuudesta. Ohjausta ja suunnittelua kuitenkin tarvittaisiin varmasti molempiin
tahoihin. Myönteistä on kuitenkin se,
että suurin osa perheen perustaneista nuorista aikuisista on kiinnostunut
opinnoista ja valmis suorittamaan aikuiskoulutuksen puolella ammatillisia
opintoja.
Keskeytyneen koulutus- ja urapolun
johdosta joka kolmannelta jatko-opinnoista kiinnostuneelta uupuu päästötodistus, ja keskeyttäneiden opiskelutaidot ja valmiudet ovat pääasiassa heikot,
mikä luo uudelleen opiskelun aloittamiselle omat haasteensa. Ammatilliseen
koulutukseen tulee kytkeä peruskoulun
loppuun saattaminen esimerkiksi kaksoistutkintona tai yhdistää ammatillisiin opintoihin opiskelutaitoja parantavia opintoja, kuten Valma-opintoja
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(ammatilliseen koulutukseen valmentavia opintoja). Näin voitaisiin täydentää
puuttuvat tai heikot osa-alueet yleissivistyksessä ja vahvistettaisiin oppimisvalmiuksia. (Syrjä ja Valtakari 2008,
46–50; Rajala ja Blomerus 2015, 60–75.)
Aikuisiällä opiskelemaan lähtemisen suurimpia esteitä on työssäoppimispaikkojen saaminen. Tämä haaste tulee
esiin jo peruskoulujen TET-harjoittelupaikkojen kanssa. (Ärling 2018 b; Saastamoinen 2018; Kantola ja Pölkki 2018.)
Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen, näyttötutkintojen suorittaminen ja oppisopimuskoulutus edellyttävät paikkaa, jossa
ne voi suorittaa. Uusi koulutusreformi
näyttää lisäävän entisestään tätä haastetta.
Työssäoppimispaikkojen hankkiminen on tutkitusti vaikeampaa romanitaustaiselle opiskelijalle kuin muille
opiskelijoille. Tämän kaltaiset vastoinkäymiset nostavat romanitaustaisen
henkilön riskiä olla aloittamatta opintoja tai keskeyttää ne. Romaninuoret
kysyvätkin usein ohjauskeskusteluissa, miksi tulisi kouluttautua ja opiskella, kun ei kuitenkaan saa edes työssäoppimispaikkaa saati oikeaa työpaikkaa.
Tähän monisärmäiseen ongelmaan tulee miettiä ratkaisuja yhteistyössä työja elinkeinoministeriön sekä julkisten
että yksityisten työnantajien kanssa sekä hyödyntää työllisyyspalveluiden verkostoja yrityksiin. (Rajala ja Blomerus
2015, 75–89.)

Romanit ja työ, et oo tosissas!
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama
selvitys vuodelta 2008 selvitti Suomessa asuvien Suomen romanien mahdollisuuksia työllistyä. Selvityksen perusteella tuotettiin kokonaiskuvaa
romaneista työhallinnon asiakkaina.
(Syrjä ja Valtakari 2008, 9–21, 39.) Selvityksessä esille nousi vahvasti neljä
päätekijää, jotka vaikuttavat työmarkkinoilta syrjäytymiseen ja työttömäksi
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Romanien
kannustamisessa
koulutukseen ja
hakeutumiseen
työmarkkinoille
tarvitaan
myönteisiä
roolimalleja ja
esimerkkejä
onnistumisista
sekä itsetunnon
tukemista.

jäämiseen: 1) puutteellinen koulutus tai
ammattitaito, 2) vähäinen työkokemus
mutta myös 3) työnantajien kielteiset
asenteet romaneja kohtaan sekä 4) romanikulttuurista nousevat tekijät.
Näistä kielteisten asioiden jatkumosta näyttää muodostuneen monille
romaneille arkipäivän todellisuus, johon monikaan ei enää jaksa kiinnittää
huomiota tai reagoida (Syrjä ja Valtakari 2008, 14–15, 39; Vähemmistövaltuutettu 2014). Työnhaussa kohdatut
ennakkoluulot ja syrjintä ovat arkitodellisuutta romanitaustaiselle työnhakijalle. Kohdatut ennakkoluulot ja
vaikeudet työpaikan saamisessa etnisyyden johdosta lannistavat hakijoista
9/10 (Palkkaisinko romanin? 2011, 64–
65). Romanien kohtaama syrjintä suomalaisessa työelämässä ja työnhaun
yhteydessä on kaikkien selvityksien
ja tutkimuksien perusteella surullisen yleistä. Monellekaan ei anneta edes
mahdollisuutta. Mielenkiintoisen syrjinnästä tekee se, että se on ani harvoin
henkilökohtaista, vaan pikemminkin
syrjintä nousee koko romaniväestöön
liitetyistä kielteisistä leimoista. Syrjintä työmarkkinoilla tulee esille esimerkiksi siten, että avoimet työpaikat ilmoitetaan täytetyiksi, jos hakijalla on
romanisukunimi, vaikka todellisuudessa paikat olisivat vielä täyttämättä. Jos hakijaa ei sukunimen perusteella ole tunnistettavissa romaniksi, niin
viimeistään kohdattaessa ilmoitetaan,
että paikka on jo täytetty. Osa ilmoittaa
myös suoraan, että firman imago kärsii, jos työntekijänä on romanitaustainen henkilö. (Oikeusministeriö 2017.)

Käyttämättömiä valmiuksia
silmien alla
Romanikulttuurista löytyy paljon vahvuuksia ja hyveitä, joita voitaisiin hyödyntää monin eri tavoin työelämän hyväksi. Työmarkkinoiden silmien alla
uinuu vahvaa käyttämätöntä potentiaalia. (Kylliäinen 2012, 17–22.)
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www.romanienosallisuus.diak.fi

facebook: romanien osallisuus

Kuva 1: Nevo tiija ja Tsetanes naal -hankkeiden kokonaisuus ja osuus kokonaisuudesta.
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Romanikulttuurista esiin nostetut
hyveet ovat asiantuntijoiden vakavalla
otteella tehtyä pohdintaa ja olettamusta. Varsinaista tutkimusta näistä romanikulttuurista nousevista hyveistä ei ole
vielä olemassa.
1. Romanikulttuuri perustuu kunnioittamisen kulttuuriin, jota voitaisiin
kanavoida työelämässä lojaalisuuteen ja luotettavuuteen työ- tai yritysorganisaatiota kohtaan.
2. Romanikulttuurissa arvostetaan toimeliaisuutta ja ahkeruutta. Romaneiden historiassa vain kova työ ollut
ainoa selviytymisen keino, joten mielikuva siitä, että romani olisi laiska tai
työtä vieroksuva on harhaanjohtava.
3. Tunneäly ja sosiaaliset taidot, jotka
nousevat yhteisöllisestä kulttuurista. Näiden hyveiden hyödyntämistä
voitaisiin käyttää monissakin eri työtehtävissä erityisesti sosiaali-, kasvatus- ja terveysaloilla sekä asiakaspalvelutyössä. Sosiaalinen lahjakkuus
vaikuttaa myös ongelmanratkaisukykyyn ja taitoon selviytyä.
4. Täsmällisyys aikatauluissa. Täsmällisyys nousee työn mielekkyydestä,
motivaatiosta ja asian tärkeydestä itselle.
5. Taiteet ja kulttuuri ovat vahvasti läsnä
romanikulttuurissa, ja se ilmenee esimerkiksi harjaantuneena herkkyytenä esteettisyydelle ja visuaalisuudelle. Näiden taitojen hyödyntäminen
työelämässä muualla kuin taidealojen saralla on vasta alussa.
7. Vahva myymisen taito ja markkinointihenkisyys. Tämä varhain opittu
myyjän ja markkinoijan tai esittelijän
taito on romanien osalta työmaailmassa vielä vähän hyödynnetty osaamisalue.
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8. Selviytymis- ja paineensietokyky. Romanit ovat läpi tuntemamme historian olleet selviytyjiä. Yhteisö on oppinut pelaamaan niillä haastavilla
”pelimerkeillä”, jotka se on saanut.
Tätä selviytymisen taitoa voitaisiin
hyödyntää työelämässä monin eri tavoin, kuten verkostojen rakentamisessa sekä pienten resurssien hyödyntämistä maksimaalisesti.
9. Kaikille tuttua romanikulttuurista on
sen kollektiivisuus. Kollektiivisuus
voidaan muuttaa työyhteisöissä esimerkiksi työkavereista huolehtimiseksi tai tiimihengen luomiseksi sekä
tsemppaamiseksi tai mentoroinniksi.

Hankkeista vipuvoimaa onnistumiselle
Artikkelissa mainitut kaksi ESR-hanketta pohjautuvat romanipoliittisen ohjelman esille nostamiin tarpeisiin sekä
romanijärjestöjen, Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä viranomaisten ja
muiden toimijoiden yhteiseen suunnittelutyöhön. Tšetanes naal – koulutuspoluilla sekä Nevo tiija – uusi aika -hankkeet toimivat valtakunnallisesti, ja niillä
on eri puolilla maata yhteensä 16 osatoteuttajaa. Hankkeiden päätavoitteina
on Suomen romaniväestön koulutustason (Tšetanes naal) ja työllisyystilanteen (Nevo tiija) parantaminen sekä
yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen. Sisarhankkeet ovat monella
tapaa merkittävät. Ne ovat laatuaan ensimmäiset näin monesta osatoteuttajasta koostuvat ja valtakunnallisesti merkittävät romaneiden kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin vaikuttavat hankkeet.
Hankkeiden jokaisella osatoteutuksella on omat tehtävänsä ja kokeiluprosessinsa hankekokonaisuudessa, mikä
näkyy hyvin kuvasta 1. Erilaisten toimintojen, erityisesti mallin kehittämisessä on ollut alusta alkaen ehdottoman
tärkeää, että niin romaniyhteisö itse
kuin koulutusorganisaatiot ja työmark-

kinajärjestöt ovat olleet rakentamassa
ratkaisuja intersubjektiivisesti.

Tuumasta töihin -koulutusmallista apua vaikeasti työllistyvien
auttamiseksi
Tuumasta töihin -mallin taustalla on
yli 1,5 vuoden mittainen yhteiskehittely, jonka pohjana on ollut vahvasti kolmeen tutkimukseen perustuvat romaneiden osallisuudesta tehdyt selvitykset
(Syrjä ja Valtakari 2008; Vähemmistövaltuutettu 2014; Rajala ja Blomerus 2015). Mallissa on otettu huomioon
myös Nevo tiija- ja Tšetanes naal -hankkeissa kertynyt kokemustieto. Kehittämistyöhön on osallistunut myös lukuisa
joukko eri alojen asiantuntijoita ja virkamiehiä.
Mallin uutuus ja lisäarvo nousee siitä, että koulutuksen alkumetreiltä asti
vaikeasti työllistyvä henkilö ja työnantaja saatetaan yhteen. Mallissa haastetaan sekä julkisia että yksityisiä työnantajia mahdollistamaan kokeilun ja
taitojen näyttämisen kautta osaaminen
ja sitä kautta mahdollinen työllistyminen. Työllistymisen lisäksi mallin avulla edistetään koulutus- ja työllisyyspolkujen monimuotoisuutta ja -alaisuutta.
Koulutuksen läpiviennissä hyödynnetään työparityötä. Työparista
toinen toimii ryhmänohjaajana sekä linkkinä koulutusorganisaatioiden
henkilökuntaan ja opetushenkilöstöön.
Tähän työhön soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi erityisopettajataustaiset työntekijät. Työparin toinen puoli taas toimii opiskelijoiden ohjaajana
ja henkilökohtaisena tukena, joka tukee matalalla kynnyksellä esiin tulevissa haasteissa. Tutkimukset osoittavat, että (vähemmistöihin kuuluvien)
opiskelijoiden koulutuksen suorittamisprosentti kasvaa huomattavasti, jos
kouluissa on töissä henkilö omasta viiteryhmästä. Työparina toimivista työntekijöistä toisen tulee siis olla romanikulttuurin edustaja. Työparityöskentelyllä

Tuumasta töihin -koulutusmalli, joka edistää työllistymistä

Orientaatiovaihe 1–2 kk
- Kartoitetaan osaaminen ja
haasteet; tehdään HOJKS
- Rahoitus omaehtoinen opiskelu
- Eri ammattialat tehdään tutuksi
- Työnantajat esittäytyvät
- Ammattiopistojen suorittaminen alkaa

Tutkinnon osien tekeminen

Työllistyminen

- Tutkinnon osan opiskelu ammatillisten perusteiden mukaan
- Työpaikalla tapahtuva oppiminen aloitetaan
- Ryhmänohjaaja- ja ohjaajatyöpari

- Työllistymisen tuki
- Kaikki työllistymisen mallit
käytettävissä
- Työnantajapoolin hyödyntäminen
- Tuki työnantajalle

Vertaismentorointitapaamiset – tukipajatyöskentely
koko prosessin aikana 1 krt/kk

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS TUKIRAKENTEENA
Kuva 2.

lisätään resursseja ohjauksen ja tukemisen tarpeeseen, jota vaikeasti työllistyvät, kuten romanitaustaiset, henkilöt
tarvitsivat.
Koulutusmallin uutuusarvo kulminoituu myös siinä, että mallissa ei varsinaisesti tuoda mitään uutta vaan yhdistetään jo olemassa olevia resursseja ja

toimintoja uudella tavalla kuten yhdistämällä valmentava koulutus (Valma)
ja ammatillinen koulutus yhdeksi kokonaisuudeksi.
Koulutukseen valitut aloittavat yhteisen matkan noin kuukauden mittaisella
orientaatiolla, jossa jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset taidot, osaaminen

ja kehittämisalueet kartoitetaan, ja niiden pohjalta tehdään henkilökohtainen
opintopolku (HOJKS). Tällä vastataan
tutkimuksista esiin nousseeseen tarpeeseen henkilökohtaistamisesta. Orientaatiojaksolla avarretaan opiskelijoiden
tietämystä eri ammattiryhmittymistä ja niiden opintopoluista. Yhteisillä
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oppitunneilla käsitellään eri ammattiryhmiä ja niiden ammattinimikkeitä
sekä ammattiryhmien tarjoamat työllisyysmahdollisuudet, opintopolut sekä
vaatimukset. Ammattien tuntemuksen
laajentamisella herätellään mahdollisesti vielä uinuvaa visiota tulevaisuuden
unelma-ammatista sekä rikotaan kapeakatseisuutta ammatinvalinnan suhteen. Samalla autetaan opiskelijaa löytämään osaamista vastaava opintopolku.
Kuukauden mittaisen orientaatiovaiheen jälkeen opiskelijat valitsevat oman
koulutuspolkunsa, joka ohjaa heidät
koulutusorganisaation sisällä olemassa olevaan ammatillista perustutkintoa
suorittavien ryhmään. Jos perustutkintoa ei löydy koulutusorganisaation sisältä, se pyritään järjestämään koulutusta
järjestävästä oppilaitoksesta. Siirtämällä opiskelija olemassa olevaan ammatillisesti suuntautuneeseen ryhmään
mahdollistetaan luonnollinen integroituminen ja verkostojen rakentaminen
omaan ammattikuntaan. Näin hyödynnetään koulutusorganisaation olemassa
olevia resursseja, ja malli on pilotoinnin
jälkeen kustannustehokkaasti ja helposti siirrettävissä organisaation pysyviin
käytänteisiin. Toiminta lisää myös molemminpuolista oppimista ja parhaimmillaan hälventää ennakkoluuloja, jotka ovat syrjimisen taustalla.
Selvityksistä nousi myös esille, että
erityisryhmät tarvitsevat vertaistukea,
joten mallissa asia on huomioitu siten,
että primaariryhmä tapaa toisiaan koulutusaloistaan huolimatta säännöllisesti niin sanotulla tukipajajaksolla, jossa
luokanvalvojan ja romanitaustaisen ohjaajan kanssa yhdessä ja erikseen käydään läpi onnistumisia, oppimista ja
esiin tulleita haasteita. Tukipajassa vahvistetaan myös jokaisen HOKS:n mukaisia opiskeluvalmiuksia lyhyen ja pitkä aikavälin tavoitteiden seuraamisella,
tukemisella ja ohjauksella.
Koska selvityksissä yhtenä suurimpana haasteena nousi työssäoppimis-
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paikkojen saaminen romanitaustaisille
opiskelijoille, mallissa tehdään intensiivistä työtä työnantajien poolin keräämisessä jo etukäteen. Tämä pooli kerätään ohjaajan, työllisyyspalveluiden
sekä koulutusorganisaation kontaktien
kautta. Jokaiselle opiskelijalle mahdollistetaan työssäoppiminen mahdollisuuksien mukaan yhden ja saman työnantajan kanssa ja näin samalla luodaan
otollista maaperää sille, että työssäoppiminen voisi muuttua palkkasuhteeksi
joko jo opiskeluvaiheessa tai opiskelujen
päätteeksi. Mallissa työssäoppimisen
järjestely tehdään niin vaivattomaksi kuin mahdollista. Työnantajille tarjotaan avaimet käteen -pakettia, jossa
työssäoppimisen tarpeet ja käytänteet
on mietitty valmiiksi.
Tuumasta töihin -koulutusmallin
käyneillä on opiskelujen päätyttyä vähintäänkin ammatillinen perustutkinto
valitsemaltaan alalta sekä mahdollisuus
luoda palkkasuhde työssäoppimispaikkaansa. Koko koulutuksen aikana mallissa hyödynnetään joustavasti
eri työllistymisen mahdollisuudet sekä
koulutuksen toteuttamiskeinot. Koulutusmallia tarjotaan yhdeksi vaihtoehdoksi aktiivimalliin vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi. Mallin tavoitteena
on mahdollistaa positiiviset kokemukset molemmin puolin ja näin madaltaa
romanien pääsemistä koulutukseen ja
uraputkeen.

Tulevaisuus tulee rakentaa yhdenvertaisuudelle
Suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen ja kehitysprosessin eteenpäin
viemiseksi avaimet ovat viime kädessä
romaniyhteisöllä ja sen jokaisella yksilöllä, mutta prosessin tukeminen edellyttää myös yhteiskunnan tukea ja myötävaikuttamista. Eri yhteyksissä on
todettu, että romanien kannustamisessa koulutukseen ja hakeutumiseen työmarkkinoille tarvitaan myönteisiä roolimalleja ja esimerkkejä onnistumisista

sekä itsetunnon tukemista. Näiden lisäksi esille saattaa nousta velvoittamisen tarve, joka eliminoi kannustinloukkujen mahdollistaman passiivisuuden.
Tässä kohtaa ei kuitenkaan voi olla
mainitsematta sitä tosiasiaa, että niilläkin romaneilla, joilla ei ole vähemmistöasemansa lisäksi mitään muita työllisyyttä vaikeuttavia tekijöitä, on suuria
haasteita työllistyä. Romanit ovat vähemmistövaltuutetun selvityksen mukaan (2014) syrjityin joukko Suomen
työmarkkinoilla. Yhteiskunta ei voi samaan aikaan vaatia integroitumista, jos
se toisella kädellä estää sen. Tarvitaan
siis vahvempaa yhteiskunnallista huomiota ja rakenteellisia muutoksia. Lakimuutoksiakin mahdollisesti tarvitaan,
mutta tärkeintä ovat ihmisten väliset
kohtaamiset ruohonjuuritasolla. Ongelmakohdat täytyy avata ja tehdä näkyviksi ja toisaalta tuoda näyttävästi esille
onnistumisen kokemukset niin romanien kuin työnantajien näkökulmasta.
Tähän asennetyöhön tarvitaan myös
median valjastamista.
Onnistuneiden oppimiskokemusten
puutteesta johtuu, että monen romanin käsitys itsestään oppijana on melko kielteinen. Käsitykseen vaikuttavat
opiskeluun liittyvät heikot perusvalmiudet sekä mahdollisesti henkilöhistoriasta nousevat negatiiviset kokemukset
koulumaailmassa. Yksi keskeisimmistä
huomion aiheista onkin opiskelutaitojen vahvistaminen. Opetuskeskustelut
ja mallioppiminen on todettu erittäin
hyviksi oppimismetodeiksi vaikeammin työllistyvien ryhmien, kuten romanien, kohdalla. Tärkeää on myös opiskelun henkilökohtaistaminen ja siihen
liittyvä huolellinen opiskelijan lähtötilanteen kartoitus. Myös yksilöohjaukseen ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseen ennen ammatillisten opintojen
alkamista ja niiden aikana on syytä panostaa.
Tuumasta töihin -malli on ainakin
kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa

Lähteet

otettu hyvin vastaan niin viranomaisten, koulutusorganisaatioiden kuin romaniyhteisön toimesta. Erityisen positiiviseksi on koettu se, että malli nousee
olemassa olevasta tarpeesta ja että sen
pohja on luotettavissa selvityksissä ja
tutkimuksissa. Samoin se on saanut hyvää palautetta siitä, että se hyödyntää
laajasti jo olemassa olevia mahdollisuuksia koulutusorganisaatioissa sekä
työ- ja elinkeinohallinnon toiminnoissa, eikä se siksi ole vaadi kohtuuttomia
resursseja.

Tuumasta töihin -mallin todellinen
vaikuttavuus ja onnistuminen voidaan
kuitenkin arvioida todellisuudessa vasta silloin, kun ensimmäinen koulutuskokeilu on toteutettu ja nähdään,
kuinka monta henkilöä aloittaneista
opiskelijoista on valmistunut ammatillisesta perustutkinnosta ja kuinka moni
on solminut työsopimuksen tai perustanut yrityksen. Vaikuttavuus tulee myös
näkyviin siinä, miten työnantajien mielikuva romaneista on muuttunut koulutuskokeilun aikana. Vaikuttavuutta
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romaniyhteisössä voidaan arvioida seuraamalla yhteisön reaktioita pilottiopiskelijoiden kokemuksiin: synnyttävätkö
ne kenties laajemman innostuksen koulutusmallia kohtaan?
Luomalla mahdollisuuksia Tuumasta töihin -mallin avulla ja haastamalla
työnantajia olemaan mahdollisuus, romaneiden työllistyminen voi olla ponnahduslauta sen sijaan, että se olisi kompastuskivi. Kumpaa se on, on meistä
kiinni – sinusta ja minusta.
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LASKEUTUMINEN LAPPIIN
– kehittämistyön alkuvaiheita Enontekiöllä
TEKSTI: JENNI TAPIONLINNA JA TARJA TUOVINEN-KAKKO

Yhdessä toimien – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueella (1.3.2017 – 31.8.2019) on yhteistyöhanke, jossa toteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Enontekiön kunta ja yhteistyökumppaneina Utsjoen, Inarin,
Sodankylän ja Enontekiön seurakunnat sekä Utsjoen kunta.
Hanketta ovat olleet suunnittelemassa myös SamiSoster, Oulun hiippakunta ja kirkkohallituksen työntekijät. Hankkeen
rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus.
Hanke etsii ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä
hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen
saamelaisalueella. Näihin tavoitteisiin pyritään kehittämällä
etsivää ja ennaltaehkäisevää sekä matalan kynnyksen toimintaa ja vertaisauttamista ja verkossa tapahtuvaa palvelutoimintaa. Moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö paikallisella tasolla on tärkeää. Hankkeen tavoitteena on myös edistää
kohderyhmään kuuluvien voimavaroja ja pärjäämistä ja mahdollistaa vapaaehtoistyö seurakunnissa ja järjestöissä. Lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi seurakuntien diakonia- ja
nuorisotyötä ja kehittää seurakunnissa tehtävää ennaltaehkäisevää, etsivää, tukea antavaa sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa.
Yhdessä tekemisen kulttuuria voidaan lisätä ja saada toiminnasta tavoitteellisempaa, säännöllisempää ja kustannustehokkaampaa, kun kehitetään paikallista yhteistyötä ja moniammatillista osaamista. Kohderyhmän jäsenten osaamisen
hyödyntäminen toiminnassa lisää asiakastyytyväisyyttä,
osallisuutta ja sitoutumista toimintaan.
Olemme hanketoimijoina tekemässä kehittämistyötä uudessa toimintaympäristössä, ja osa hanketoimijoista on mukana hanketyössä ensimmäistä kertaa. Toiminta-alueemme
on laaja, esimerkiksi Sodankylästä Utsjoelle on matkaa 400 kilometriä. Hanketyötä Enontekiöllä tekee hanketyöntekijä Jenni Tapionlinna. Hanketyöntekijä Kitti Kumpulaisen työalueena on Utsjoki, Inari ja Sodankylä. Oulusta käsin hankkeen
koordinointia ja hallinnointia tekee projektipäällikkö Tarja
Tuovinen-Kakko. Erityisasiantuntijana hankkeessa on Jukka Välimäki ja projektiassistenttina toimii Anne Hietala. Ohjausryhmän jäsenet ovat ympäri Suomea Helsingistä Utsjoelle.
Jenni Tapionlinna kertoo uutena hanketyöntekijänä ja
asukkaana Enontekiöllä kokemuksistaan kehittämistyöstä
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Yhdessä toimien hankkeessa: Miten ”asettuminen taloon” on
sujunut ja miten työ on käynnistynyt Lapissa. Ajatuksia, tunteita, kysymyksiä ja ratkaisujen hakemista ja löytymistä.

Terveisiä Enontekiöltä!
Tätä kirjoittaessa ulkona sataa räntää, ja ystävät lähettelevät
etelästä aurinkoisia t-paitakuvia. Lumi on onneksi kuitenkin
käymässä vähiin täälläkin, valoa riittää lähes ympäri vuorokauden ja lämpötilakin on alkanut pysyä plussan puolella.
Pian kevät jo alkaa vihertää ja kesä saapuukin sitten yhdessä hujauksessa. Yhtä nopeasti on mennyt ensimmäinen hanketyövuoteni Enontekiöllä. Tulin töihin naapurikunnasta ja
ajattelin, että olen kolmessa vuodessa jo jotakuinkin tottunut Lappiin, mutta niin vain on riittänyt uutta ihmeteltävää
ja opittavaa edelleen.
Enontekiö on hieman alle kahden tuhannen asukkaan
kunta, joka levittäytyy Suomi-neidon käsivarteen ja olkapäälle. Asukkaat ovat asettuneet asumaan kyliin ympäri Enontekiötä, ja kylien välillä on runsaasti tilaa. Asukkaita on 0,24
henkeä neliökilometrillä, ja jokainen kylä on omanlaisensa
kokonaisuus. Enontekiön keskustaajamasta Hetasta on matkaa pohjoisimpaan kylään Kilpisjärvelle yli 170 kilometriä ja
itäisimpään kylään Ylikyröön lähes 60 kilometriä. Maantiede
ja välimatkat ovatkin minulle muuttaneet olemustaan: nykyisin Oulu ja Rovaniemi ovat jo etelässä, ja 80 kilometrin päässä
asuva ystävä asuu lähellä.
Olemustaan on muuttanut mielessäni myös vuodenkierto. Jos aiemmin pajunkissat kuuluivat pääsiäiseen, nyt ne
ovat enemmän vapun heiniä. Luonto elää eri aikataulussa
kuin sen minusta kuuluisi, ja huikeat muutokset valon määrässä saavat varsinkin näin keväällä pasmat sekaisin. Lunta
on kuin helmikuussa, mutta valo on ihan selvää kesäyövaloa, ja kalenteri näyttää huhtikuuta, mitä tässä nyt sitten uskoisi? Luonto ja sen vaiheet rytmittävät täällä arkea muutenkin. On porojen vuodenkierto: vasomisajat, poroerotukset ja
rykimäaika. On hilla-aika, kalastuskausi ja metsästysaika.
On verkkaista kaamosaikaa, ja vilkkaita keväthankia. Viisas
yrittää asetella tärkeimmät kokoukset ja isoimmat tapahtumat vuodenkierron lomaan niin, että mahdollisimman moni tosiaan pääsee paikalle. Kunhan ensin oppii missä rytmissä elämä etenee.

Jenni Tapionlinnan selfie Saanan päältä.
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Enontekiö kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen, joten
saamen kieli ja saamelainen kulttuuri on täällä läsnä eri tavalla kuin esimerkiksi naapurikunnassa Muoniossa. Aluksi se
näkyi itselle esimerkiksi arjessa toisinaan kuultuina saamenkielisinä keskusteluina, saamenpukuina juhlatilaisuuksissa ja
toisinaan arkenakin sekä kunnan tiedotuksen ja tienviittojen
kaksikielisyytenä (suomi ja saame). Sittemmin olen alkanut
nähdä sitä muutenkin, lukuisissa pienissä, hieman vaikeammin havainnoitavissa tavoissa: ihmisten tavassa olla olemassa,
tehdä ratkaisuja tai vaikkapa selvittää kenen sukua kukakin
on, ja mistä tämä on poissa. Toisinaan toivoisin, että nimistä
puhuessa esiin ilmestyisi hologrammina kartta ihmisen sukukytköksistä, tai vähintäänkin kasvokuva, josta saisi heti
kiinni, kenestä puhutaan.
Saamelaisen ja suomalaisen kulttuurin lisäksi Enontekiö
on yllättänyt pohjoismaisilla yhteyksillään: yhteistä rajaa on
sekä Ruotsin että Norjan kanssa, ja jonkinlaista kanssakäymistä tapahtuu kaikkiin suuntiin. Uimassa voi ihan hyvin
käydä Ruotsin puolella, siellä kun on lähin uimahalli, ja käsityötarvikkeita hakea Norjasta, kun siellä niitä on parempi valikoima. Töitä on mahdollista löytää Ruotsista tai Norjasta, jos
kieli on yhtään hallussa. Loma-aikaan puolestaan Hetan ainoan ruokakaupan piha on pullollaan norjalaisia, jotka ovat tulleet ostoksille vaihtelun vuoksi Suomeen. Sukulaisiakin saattaa hyvin löytyä molemmin puolin rajaa.
Oman värinsä ja rytminsä arkeen tuo vielä matkailu: toukokuu on matkailun suhteen hiljaista aikaa, joten esimerkiksi ruokapaikkoja on auki vain kaksi. Kesäkuussa alkaa
kesäsesonki, jolloin elämä taas hieman vilkastuu, kun paikkakunnalle tupsahtaa omatoimisia matkailijoita kalastuksen, keskiyön auringon ja upeiden retkeilymaisemien houkuttelemana. Syksymmällä ovat vuorossa ruskaretkeilijät,
joita tulee iloisina bussiseurueina, ja sitten seuraa taas hiljaista
aikaa ennen kaamosta ja jouluhulinaa. Kun jouluhulina alkaa,
Enontekiölle lentää lentokoneittain matkailijoita pääasiassa
Euroopasta toiveenaan tavata joulupukki ja saada ikimuistoinen talviloma. Joulun jälkeen on pieni hengähdysaika ennen
kevään kirkkaita hiihtohankia, jolloin laduilla on ruuhkaa,
ja majoitusliikkeet melko lailla täynnä. Sitten ollaankin parhaassa pilkkikaudessa, jonka jälkeen tulee toukokuu ja elämä
rauhoittuu, alkaakseen taas kesällä uudestaan.

Yhdessä toimien
Yksi hankkeen tavoitteista on rakentaa yhdessä tekemisen
kulttuuria. Uutena toimijana valmiille ja toisaalta koko ajan
muuttuvalle kentälle tuleminen ei ole ollut ihan yksinkertaista. Varsinkin alun epävarmuus oli itselleni haastavaa: Sisällä
olisi tarve olla heti pätevä ja tuottelias, mutta kenttää ja ihmisiä tuntematta se on vaikeaa. Tässä vaiheessa on kaksi tapaa
edetä: ponnekkaasti palloon tarttuen ja pelin tiimellykseen
hypäten, meni syteen tai saveen , tai peliä seuraillen, jotta pääsee jyvälle siitä, millaiset säännöt ja joukkueet pelissä on, ennen kuin hyppää mukaan. Molemmilla tavoilla pääsee peril-
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le. Minulle luontevampaa on tarkkailla ja seurata hetki, ennen
kuin hyppään mukaan virtaan.
Siispä tarkkailin ja tein tuttavuutta. Ensimmäisinä kuukausina otin onnistumisena, jos kuulin lauseen ”hyvä kun olit
paikalla”. Rauhassa kahvittelu ja ihan alkuun muiden toimijoiden arjessa mukana oleminen tuntui olevan hyvä ratkaisu.
Tutuksi tuleminen vaatii aikaa, ja yhteistä tekemistäkin, mutta melkeinpä hedelmällisimmäksi osoittautui ”väljä” aika tekemisten välissä tai ohessa. Istua yhdessä kahvikupin kanssa odottamassa päivän ensimmäistä asiakasta, mennä yhdessä
autolla paikasta a paikkaan b tai kysyä lomakkeen täytön lomassa mitä kuuluu. Vaikuttaa siltä, että iso osa yhdessä tekemisen kulttuurista muodostuu pienistä ja helposti näkymättömistä asioista, joilla kuitenkin on ainakin tunnetasolla väliä:
onko yhdessä vietetty aikaa muuten kuin tiukan kokousaikataulun puitteissa, katsottiinko silmiin tervehtiessä tai muistettiinko kaikkien nimet mainita tapahtuman mainoksessa?
Epävirallinen teoriani onkin, että parhaat asiat tapahtuvat ikään kuin ohimennen. Itsellä on pätevät suunnitelmat siitä, miten kaikki menee oikein, hyvin ja tehokkaasti. Ja sitten
ne kirkkaimmat oivallukset tapahtuvat matkalla roskikselle
ja syvimmät keskustelut syntyvät sivulauseesta parkkipaikalla. Tai ohimennen käyty keskustelu osoittautuu niin hyväksi, että nuori on kertonut siitä vielä kotonakin. Ehkä haasteena onkin tehdä kalenteriin ja mieleen hiukan tilaa yllättäville
käänteille ja luottaa siihen, että elämä kantaa ja asiat aukeavat ajallaan.

Kulttuurisokkeja ja kohtaamisia
Pienen lappilaiseen kuntaan muuttaminen on siis tuonut mukanaan paljon uutta, ja uusi puolestaan tuonut mukanaan monenlaisia pieniä kulttuurisokkihetkiä. Sitä en osannut odottaa, muutinhan vain Suomen sisällä paikasta toiseen. Oma
tapa katsoa maailmaa venyy ja natisee paljon uutta kohdatessaan, ja toisinaan se väsyttää. Kulttuurisokilla on kuitenkin se hyvä puoli, että kun tunnistaa mistä on kysymys, voi tilannetta lääkitä esimerkiksi ottamalla erityistä aikaa levolle,
tekemällä itselle tuttuja asioita tai vaikka soittamalla ystävälle. Ja kun ilmiölle on nimi, voi omia tunteitaan ja ajatuksiaan
tutkia rauhassa, ja oppia niistä. Jotkut hetkistä lähinnä hymyilyttävät, niin kuin vahingossa tehty kauppareissu puukko
iloisesti vyöllä keikkuen, mutta osa mietityttää enemmänkin.
Mitä minä tästä aiheesta ajattelen, ja onko tämä asia, jossa haluan oppia uusille tavoille, vai säilyttää sen, miten olen tottunut ajattelemaan?
Uuden arjen rakentamiseen on mahtunut myös ihan konkreettisia tapojen uudelleen järjestämisen tilanteita. Kun on
esimerkiksi tottunut asumaan ympäristössä, jossa voi valita, minne menee vaateostoksille, tuntui aika uskomattomalta, ettei koko kylässä ollut yhtään vaatekauppaa. (Nyt on, se
aukaisi ovensa vähän aikaa sitten!) Ei auttanut kuin alkaa kysellä, miten muut vaateostoksensa hoitavat. Missä on ongelma, siellä on yleensä ratkaisukin. Ostosretkillä Rovaniemelle

tai nettikaupoilla, tietenkin! Lapin asumispakettiin kuuluvat
helposti pitkät matkat, vaihtelevat työmahdollisuudet ja rajallinen valikoima lähipalveluita. Enontekiöllä viimeistään lukion jälkeen täytyy lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, pankkipalveluita tarjoaa yksi pankki, joka on auki kerran
viikossa tai sopimuksen mukaan, ja Kelan ja TE-toimistonkin
palvelut löytyvät nykyisin internetistä. Tähän ihmisillä onkin
ollut vielä totuttelemista, sillä muutos on tapahtunut vasta viime syksynä.
Isolle osalle netissä asiointi on tuttua ja luontevaa, mutta
ihan kaikille se ei sitä ole. Tämä epäkohta nousi muutamissa
keskustelutilanteissa esiin, ja mietimme mitä sille voisi tehdä.
Perhetyöntekijöitä on ollut eripuolilla Suomea lainattavissa
kirjastoissa, joten aloin miettiä, voisiko jonkinlaista asiointiapuakin olla tarjolla lainattavaksi. Siitä syntyi ajatus Lainaa
sosionomi-palvelusta. Nopealla tiedonhaulla kävi ilmi, että samalla nimikkeellä palvelua oli kokeiltu Helsingin Jakomäen kirjastolla juuri viime syksynä, mutta hieman erilaisella
painotuksella. Enontekiöllä tarjolla olisi asiointiapua verkossa asioimiseen.
Olen ollut pari kertaa lainattavissa kirjastolla, ja lisäksi minulle on ohjattu asiakkaita esimerkiksi sosiaalitoimesta. Kevään mittaan on hankittu lentolippuja, haettu päivärahoja,
tehty työhakemuksia ja etsitty asuntoja. Asiointiapuna ollessa
huomaa, millaisiin kohtiin asiointiprosessissa voi kompastua.
Esimerkiksi lentolippujen hankkiminen tuntuu melko yksinkertaiselta, mutta kun tehtävän purkaa osiin, vaiheita onkin
monta: Pitää 1) tietää, miten ja mistä lentoja etsitään, 2) varata ja maksaa lennot joko nettipankkitunnuksilla tai luottokortilla, 3) olla sähköpostiosoite tai älypuhelin, johon lipun voi
lähettää, ja 4) huolehtia että lippu on mukana lentokentällä.
Mikä tahansa edellä mainituista voi muodostaa yksin ihmetellessä esteen lipun hankinnalle. Joskus ainoa mitä tarvitsee,
on istua kiireettä vieressä ja rohkaista, kun alkaa epäilyttää.
Ensimmäinen kommentti saattaa olla ”kun en mie opi”, mutta
pala ja askel kerrallaan polku oikeaan osoitteeseen alkaa kuin
alkaakin löytyä. Ehkä ei heti kerralla opi hallitsemaan koko
internetiä, mutta jos löytää nettiin, oikealle sivulle, ja sieltä

Jenni Tapionlinna

Työskentelen Enontekiön kunnalla hanketyöntekijänä Yhdessä toimien -hankkeessa.
Ammatiltani olen sosionomi (AMK) -diakoni.
S-posti: jenni.tapionlinna@enontekio.fi.

oikean kohdan mihin kirjoittaa tunnus ja salasana, eikö sekin ole jo paljon?

Uuden luomisen ihanuus ja tuska
Austin Kleon on kirjoittanut luovien alojen tekijöille kirjan
luovasta työskentelystä nimellä Steal like an artist. Hän purkaa kirjassaan luovaan työhön liittyviä myyttejä ja tarjoaa näkökulmia luovan työn tekemiseen. Tämä Maureen McHugh’n
kuvaus projektin elämänkaaresta on ollut pitkin vuoden mittaista matkaa tervetullut muistutus siitä, millaista tunnemylläkkää uuden kehittäminen voi saada aikaan:
The life of a project by Maureen McHugh:
1. This is the best idea EVER
2. Ok, this is harder than I thought
3. This is gonna take some work
4. This sucks-and it’s boring
5. (Dark night of the soul)
6. It will be good to finish because I’ll learn
something for next time
7. It’s done and it sucks, but not as bad as I thought
(Austin Kleon: Steal like an artist, s. 83)
Luomisen prosessiin kuuluvat monenlaiset vaiheet. Liikkeelle lähdetään siitä, että alue on vieras, kukaan ei tiedä mistä
puhutaan, ja itsekään ei vielä tiedä, minne pitäisi mennä. Matkaa jatketaan siihen, että tutustutaan, perehdytään ja etsitään.
Vähitellen langanpäitä alkaa kaiken sotkun seasta hahmottua, niitä mistä ottaa kiinni. Päädytään siihen, että nyt ollaan
tässä, luomisen äärellä. Tietoa ja resursseja lentää tornadona
ympärillä, ja päässä pyörii ja vilisee. Sekin kuuluu asiaan. Silti sieltä pohjimmiltaan erottuu jo asioita, joihin tarttua. Joskus täytyy odottaa, että tieto saapuu luokse. Joskus sanoa että,
kiitos, mutta tämä täytyy nyt rajata pois. Lopputulos voi silti olla hyvä, vaikka välivaihe kaaokselta tuntuukin. Luovasta
kaaoksesta rakentuu uutta, kun sille antaa vielä hieman aikaa
ja valitsee suunnan johon lähteä. Rakentuminen saattaa alkaa
pienesti ja kiusallisen hitaasti, mutta kasvaa edetessään, kohinalla, sitten lopulta niin kuin Lapin kevät.

Tarja Tuovinen-Kakko

Toimin Yhdessä toimien -hankkeen
projektipäällikkönä. Olen Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori ja koulutukseltani
olen yhteikuntatieteiden lisensiaatti,
erityissosiaalityöntekijä, diakoni ja työnohjaaja.
S-posti: tarja.tuovinen-kakko@diak.fi.
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OSALLISTUVA BUDJETOINTI
asukkaiden yhteisöllisyyden ja paikallisen kehittämisen menetelmänä

– esimerkkinä Oulun Rajakylän kokeilu
TEKSTI: PÄIVI VUOKILA-OIKKONEN, SUSANNA HYVÄRI JA ELISA KITTILÄ

I

hmisen perustarve on yhteisöön kuuluminen (Prepulan 2010, 13). Yhteisöllisyyden syntymiseen voidaan parhaiten vaikuttaa tukemalla siihen kuuluvien mahdollisuutta osallistua ja kokea osallisuutta (Yamamoto 2016.)
Yhteisöllisyys syntyy yhteisön kulttuuriin kuuluvasta mehengestä ja keskinäisestä luottamuksesta. (Hyyppä 2003,
1154.) Terveystutkijoiden mukaan sosiaalisella yhteenkuuluvuuden tunteella on terveyttä edistäviä vaikutuksia (Hyyppä
2003, 1154). Sosiaalinen yhteenkuuluminen, vapaaehtoistoimintaan ja vertaisryhmiin osallistuminen vähentävät stressiä
ja masennusta riippumatta yksilön omista stressinhallintakeinoista (Saviranta ja Åhlberg 2010).
Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tämä koskee erityisesti sellaisia päätöksiä, joiden seurauksena
syntyy tai voi syntyä vaikutuksia taloudelliseen, ympäristölliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. Yhteisöissä hyväksytään helpommin uudet asiat, joista saadaan ja annetaan tietoa ja joista keskustellaan avoimesti. (Wallin 2015.)
Asukkaat ovat oman asuinalueensa ja palveluiden asiantuntijoita, joten on tärkeää, että heidän näkemyksensä saadaan
esiin jo suunniteltaessa palveluja ja kaupunkiympäristöä.
Osallistuminen päätöksentekoon pitäisi pystyä tekemään entistä helpommaksi. Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja
päätöksentekoon sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä. Jotta paikalliset asukkaat pystyvät näkemään asioiden hyödyn
omalle kohdalleen, tarvitaan avointa vuorovaikutusta jo asioiden valmisteluvaiheessa.
Oulussa asukkaita kannustetaan eri kansalaistoiminnan
muodoin ottamaan vastuuta itsestään, kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat kaupungin arvot – vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus. Osallisuus ja vaikuttaminen ovat oppimisen
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polku. Osallisuuteen kasvaminen alkaa varhaiskasvatuksessa, jatkuu koulun oppilaskuntatoiminnassa ja suuralueilla
toimivissa alueellisissa lasten ja nuorten osallisuusryhmissä,
joissa eri-ikäiset pääsevät vaikuttamaan alueen asioihin.
ESR-rahoitteisessa hankkeessa Inklusiivisella toimintatavalla uutta (ITU2) tuotetaan asukaslähtöisiä ratkaisuja osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi Oulun kaupungin
Rajakylän kaupunginosassa. ITU2-hankkeessa haetaan menetelmiä kehittää ja mallintaa Rajakylän asukkaiden osallisuutta lisäävä alueellinen toimintamalli, joka edistää myös
asukkaiden hyvinvointia ja työkykyisyyttä. Yksi tavoiteltava ratkaisu on rakentaa hyvinvointia tuottavaa ympäristöä,
mihin menetelmäksi valittiin osallistava budjetointi. Artikkelissa kuvataan osallistavan budjetoinnin mahdollisuutta
ratkaista osallisuuden lisääntymistä Oulun Rajakylän kaupunginosassa.

Yhteisöllisyys, osallisuus ja osallistuminen
Yhteisöllisyys ja osallisuus liittyvät yhteen: ne tukevat ja antavat mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Osallisuus on tunne, joka syntyy ihmisen ollessa osallisena ryhmässä tai yhteisössä, esimerkiksi harrastuksen tai työn
kautta. Osallisuus ilmenee yhteisössä tasavertaisuutena, luottamuksena ja arvostuksena. Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin omassa yhteisössä. Osallisuuden kokemisen väylä
on osallistuminen. Edistämällä osallisuutta ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään eriarvoisuutta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016.)
Kokemus osallisuudesta syntyy, kun ihminen ymmärtää ja
huomaa osallisuuden mahdollistamat hyödyt. Vuorovaikutus
liittyy olennaisena osana osallisuuteen. Osallisuuteen yhteiskunnan tasolla liittyy demokratia, kansalaisyhteiskunta, kansalaisosallistuminen ja -vaikuttaminen. (Yamamoto 2016.)

Kirjoittajat Elisa Kittilä, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Susanna Hyväri.
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Osallisuus ajateltuna yhteisön voimavarana pitää sisällään sosiaalisen verkoston ja tuen, luottamuksen, sosiaalisen vastavuoroisuuden sekä sosiaalisen pääoman (Rouvinen-Wilenius
2013).
Kansallisella tasolla osallisuus vaikuttaa demokratian peruspylväisiin. Kansalaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa
tasavertaisena jäsenenä itseään koskeviin päätöksiin sekä yhteiskunnan kehitykseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
2016.) Hallitusohjelmassa painotetaan, että vähennetään köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta, lisätään perheiden hyvinvointia ja jokaisen yhteiskunnallista osallisuutta sekä kohdennetaan haavoittuvassa asemassa oleville palveluita, jotka
on tarkoitettu kaikille. (Sosiaali- ja terveysministeriö i.a.)
Yhteisöllisyys ja osallisuus sisältävät asiakaslähtöisyyden
toteutumisen. Kun ihminen kiinnostuu ympäristöstään ja aikoo olla siellä pitempään, hän liittyy paikallisiin järjestöihin
ja on mukana asuinympäristössään tapahtuvissa asioissa ja
päätöksissä. Mukana oleminen lisää kiintymystä aluetta kohtaan. Aluetta kohtaan tunnettava kiintymys lisää kiinnostusta kehittää aluetta parempaan suuntaan. (Anton ja Lawrence
2014, 453–454.)

Osallistuva budjetointi – ratkaisu yhteisöllisyyden
vahvistamiseksi
Osallistuva budjetointi (eng. participatory budgeting) kehitettiin Brasiliassa miljoonan asukkaan Porto Alegren kaupungissa vuonna 1989, ja se on nykyään käytössä maailmanlaajuisesti. Toimintamallin käyttöä päätöksenteossa ajoivat
kansalaisliikkeet ja poliitikot. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena oli parantaa köyhien asuinalueiden asukkaiden hyvinvointia, poistaa eriarvoisuutta kansalaisten ja asuinalueiden väliltä sekä muuttaa korruption ja läheisten suosinnan
kulttuuria vähemmän korruptoituneempaan suuntaan. Kolmannes Porto Alegren asukkaista eli tuolloin äärettömässä
köyhyydessä slummeissa ilman puhdasta vettä, terveyspalveluita ja kouluja. Kaupunkia kuvasivat eriarvoisuus ja korruptio. (Stewart, Miller, Hildreth & Wright-Phillips, 2014.) Porto Alegressa osallistuvasta budjetoinnista kasvoi vuosittainen
päätöksentekoa ohjaava prosessi, ja kaupungin esimerkin
myötä se levisi satoihin kaupunkeihin Brasiliassa ja muualla
latinalaisessa Amerikassa. Osallistuva budjetointi on nostettu kaupunkipolitiikan hyväksi käytännöksi myös Maailmanpankin, Maailman sosiaalifoorumin ja EU:n toimesta (Häikiö
ja Salminen 2016.)
Parhaimmillaan osallistuva budjetointi edistää alueellisten
toimijoiden sitoutumista alueensa ja käyttämiensä palveluiden kehittämiseen. Sen tavoitteena on demokratian toteutuminen sekä viranomaisvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. (Stewart,
Miller, Hildreth ja Wright-Phillips 2014.) Hyödynnettäessä
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osallistuvaa budjetointia lähtökohdat ja tarpeet voivat olla erilaisia. Tavoitteeksi voidaan ottaa talousarvioissa määriteltyjen
varojen kohdentaminen. Asukkailla saattaa olla tarve edistää
alueellaan tärkeäksi koettua kehittämiskohdetta. Jos rahaa ei
ole suoraan kehittämiskohteeseen, voidaan alkaa kartoittaa
mahdollisia rahoituslähteitä ja vaihtoehtoisia resursseja. Yhteissuunnittelu viranomaisten ja asukkaiden välillä parantaa
taloudellisten resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Kun
alueen kehittämisessä joudutaan päättämään säästökohteista, asukkaiden osallistaminen auttaa tasavertaisen ja oikeudenmukaisen päätöksen tekemistä. Ongelmallisiksi koetuilla
asuinalueilla, joissa esiintyy ristiriitoja eri asukasryhmien välillä, on tärkeää luoda yhteistyöfoorumeja yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. (Pihlaja 2017.)
Osallistuvan budjetoinnin prosessi on tärkeää suunnitella ja valmistella huolellisesti. Osallistumiselle asettaa usein
haasteita se, että asukkaat tarkastelevat asuinalueensa asioita eri näkökulmista kuin päättäjät. Tämä voidaan nähdä
myös uusia mahdollisuuksia tarjoavana tilanteena, jossa yhdistetään kokemustietoa ja asiantuntijaosaamista (Lehtomäki ja Palomäki 2016, 325). Luottamushenkilöt, viranomaiset,
kansalaistoimijat ja erityisesti asukkaat otetaan mukaan heti suunnitteluprosessin alusta alkaen. Erityisesti on otettava
huomioon, että kaikki osallistujat ymmärtävät, mistä on kyse ja minkälaisilla periaatteilla ja pelisäännöillä toimintaan
osallistutaan (Pihlaja 2017; Häikiö ja Salminen 2016, 344346.)
Demokraattisena ja ihmisiä mukaan ottavana prosessina
osallistuva budjetointi tarkoittaa, että tietyn yhteisön jäsenet
pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisön
taloudellisia resursseja käytetään. Prosessiin kuuluu läheisesti avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen ymmärrettävä esittäminen. (Nieminen 2012.) Osallistuva budjetointi
on luonteva osa kokeilukulttuuria: suurten ja hitaiden rakenneuudistusten sijaan kokeillaan rohkeasti uutta. Osallistuva
budjetointi on nähtävä ennen kaikkea muodollisia vaikuttamisen tapoja täydentävänä asukasvuorovaikutuksen keinona, joka edistää alueellisten toimijoiden sitoutumista ja heidän käyttämien palveluiden kehittämistä.

Osallistuvan budjetoinnin mallit
Klassisessa Porto Alegren mallissa päätöksenteko organisoitiin eri kaupunginosissa kokouksiksi, joihin jokaisella asukkaalla oli vapaa pääsy. Malli on ns. prosenttimalli,
ts. tietty osuus kokonaisbudjetin kaikista osa-alueista päätetään osallistuvan mallin mukaisesti. Eri hallintokuntien
mukaiset osa-alueet budjetoidaan kukin erikseen. Kokouksessa muotoiltiin suosituksia alueen tavoitteiden tunnistamisen ja varojen kohdistamisen osalta. Asukkaille tiedotettiin valtuuston budjettiprosessin luonteesta ja kulusta. Tällä

tavoin asukkaat saivat paremmat valmiudet päätöksentekonsa tueksi. Tavoitteiden asettaminen, suunnittelu ja päätöksenteko noudattivat vuosittaista sykliä, ja ne linkittyivät
valtuuston talousarvioprosessiin. Kokouksissa analysoitiin
edellisten vuosien budjettipäätösten toimeenpanoa ja samalla asetettiin tavoitteet seuraavalle vuodelle. Alussa osallistuvaan budjetointiin suunnatut varat olivat vain noin prosentin kokonaisbudjetista, mutta pikkuhiljaa ne kasvoivat
suuremmiksi noin 18 prosenttiin. Porto Alegren mallissa
köyhimmät alueet saivat suuremmat osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Alueita vertailtiin elintasoindeksillä, jossa
mittareina käytettiin muun muassa väestön määrää, infrastruktuurin tasoa ja köyhyyttä. (Ahti ym 2012.) Porto Alegren mallia hyödynnetään Englannissa, Yhdysvalloissa ja
Espanjassa. Budjettivalta voidaan siirtää kaupunginosien tai
toimikuntien tasolle, mutta se voidaan pitää myös laajemmalla alueella. Kokonaisuuden osien keskinäisten suhteiden
hahmottamiseksi voidaan käyttää erilaisia rahan visuaalisia esitystapoja, jotka auttavat ymmärtämään, miten budjetti rakentuu. (Ahti ym. 2012.)
Määrä raha -mallissa rahoittaja antaa tietyn summan
jaettavaksi useiden eri budjettiehdotusten kesken. Osallistujien tehtävänä on äänestää vaihtoehtoa, jonka he katsovat
parhaakseen. Annettu määräraha voidaan kohdistaa alueen
tai aiheen mukaan rajattuna. Esimerkkejä voivat olla tietty kaupunginosa, hallintokunta, tietty konkreettinen hanke tai rakennusprojekti. Mallissa äänestämisen ja tuloksen
välinen syy-seuraussuhde on hyvin konkreettinen, sillä huomio suunnataan toteutettaviin projekteihin. Mallia ei yleensä käytetä peruspalveluiden järjestämiseen vaan vapaasti
budjetoitavien varojen kohdistamiseen. Näin mahdollistetaan suoran demokratian mahdollisuuksia toimia. (Ahti ym.
2012.)
Varantobudjetoinnissa kansalaiset jakavat jonkin aihekokonaisuuden (esimerkiksi terveys- ja hyvinvointi) tai asumisalueen budjetin ajatellen koko alueen yhteisöä. Tällaisessa
lähialueeseen suuntautuvassa budjetoinnissa pyritään korostamaan koko alueen kiinteyttä yksilöllisyyden sijasta. Alue
nähdään päätöksenteon perusyksikkönä, jonka eteen ollaan
valmiita tekemään myös vaikeita päätöksiä ja räätälöimään
palveluita juuri paikallisten ominaispiirteiden ja tarpeiden
pohjalta. Palveluihin suuntautuvan budjetoinnin ajatuksena on kerätä yhteen kaikki varat, jotka on käytetty tietyn palvelun rahoittamiseen ottaen huomioon kaikki palvelun tarjoajat. Tavoitteena on kannustaa asukkaita sisäistämään,
kuinka palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin ja vaikuttavammin. Palvelun käyttäjät, asukkaat, näkevät konkreettisimmin ongelmakohdat ja puutteet sekä voivat tuottaa ideoita
niiden ratkaisemiseksi. (Ahti ym 2012.)

Osallistuva budjetointi Rajakylän asukkaiden osallisuuden kehittämisessä
Oulun kaupungin Rajakylän kaupunginosan palveluverkostoon kohdistuu suuria muutoksia. Terveyspalvelut ovat siirtyneet ja sosiaalipalvelut keskittyvät noin kahdeksan kilometrin
päähän Rajakylästä. Myös muut Rajakylässä toimineet (seurakuntakoti, asukastupa) ovat siirtäneet tai siirtämässä toimintojaan pois Rajakylän kaupunginosasta. Rajakylän aluetta
kuvaa korkea työttömyys, alhainen koulutustaso, vuokra-asuminen ja yksinhuoltajuus. Muutosten vuoksi on tarve kehittää
Rajakylän alueen palveluja uudenlaisella asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten voimavarat yhdistävällä toiminnalla.
ITU2-hankkeessa tavoitteena on käynnistää Rajakylässä
syksyllä 2018 osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jonka kautta asukkaat saavat konkreettisen mahdollisuuden päättää itse
alueen hyödyksi suunnattavien resurssien käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin avulla aktivoidaan henkilöitä, jotka kuuluvat hankkeen kohderyhmään (työttömät ja työttömyysuhan
alaiset henkilöt). Asukkaat saavat mahdollisuuden määritellä,
keskustella ja priorisoida, mihin tarkoitukseen rahaa käytetään alueen asukkaiden parhaaksi. Osallistuvan budjetoinnin
kautta kuntalaisilla on valtaa tehdä todellisia päätöksiä siitä,
kuinka rahaa käytetään.
Alueen ihmisten mielipiteiden ja tarpeiden kartoittaminen on keskeinen osa osallistuvan budjetoinnin kehittämisprosessia. Syksyllä 2017 toteutettiin Oulun tulevaisuuden visioita ja konkreettisia kehittämisehdotuksia kartoittava Oulu
2026 -kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä hiukan yli 2 000 oululaista ja muualla asuvaa. Kyselyn tulosten perusteella Oulun
ilmapiirin pitäisi olla vuonna 2026 turvallinen, asukkaistaan
välittävä, ekologinen ja kestävä sekä hyväntuulinen ja helposti lähestyttävä. Kun kysyttiin, millainen oululainen vastaaja
haluaisi olla vuonna 2026, korostuivat sellaiset kuvailusanat
kuin välittävä, aito, avarakatseinen, rento ja pohjoisen ihminen. Alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa nousi tärkeäksi luovuus.
Iso osa vastaajista koki luonnon olevan tärkeä osa asuinaluetta. Luonnon ja merellisyyden merkitys oululaisille nousi esille. Kyselyssä saatuja ehdotuksia ja ideoita on tarkoitus
käyttää Rajakylän asukkaiden osallistuvaa budjetointia koskevissa suunnittelutilaisuuksissa. Seuraavassa esimerkkejä kyselyyn vastanneiden kehittämisideoista: ”Risukkoinen
maisema kaupunkialueella ei ole silmien ilo. Raivataan avarammaksi rantoja, jotta meri näkyy paremmin. Erityisesti lähiruokaa korostava ruokajuhla olisi hyvä, työpaikat säilyvät
alueella ja ekologinen elämäntapa korostuu helposti! Samaan
yhteyteen kierrätystä, kestokasseja yms. Painotetaan ulkoliikunnan mahdollisuuksia! Ihmiset happihyppelylle! Valaistut
retkiladut, kuntopolut, fitnesspuistot, Oulun luontopolut, pitkokset ja laavut.”
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IHMEET EIVÄT OLE ILMAISIA.
LAHJOITA.DIAK.FI
Kyselyssä tärkeäksi nousivat myös laaja ja omaperäinen
kulttuuritarjonta sekä se, että kaupunginosien ja lähiöiden
talojen ja niiden ympäristöjen ilme muuttuisi kiinnostavaksi: ”Muraaleilla ankeista betonikerrostaloista silmiä miellyttäviä. Kehitetään maailman paras menokalenteri Oulun tapahtumille! Puhelinsovellus näyttäisi mitä lähelläsi tapahtuu,
ehdottelisi kiinnostavia tapahtumia ja hälyttäisi kun ne lähestyvät.”

Rajakylän osallistuvan budjetoinnin malli
Rajakylän osallistuvan budjetoinnin kokeiltavaksi malliksi valittiin Porto Alegren ja määrärahamallin yhdistelmä.
Osallistuva budjetointi on kokeilu, jonka perusteella tehdään
johtopäätökset sen toimivuudesta ja esitys sen jatkuvuudesta Oulun kaupungin toiminnaksi. Kokeilu on prosessi, jossa
määritellään käytettävissä oleva määräraha. Prosessi sisältää
suunnittelun ja markkinoinnin yhdessä asukkaiden kanssa.
Asukkaiden tulee saada myös käsitys siitä, miten he rakentavat oman ehdotuksen toisille asukkaille päätettäväksi. Lisäksi
asukkaiden tulee osata suunnitella oman ehdotuksensa budjetti. Prosessin seuraavassa vaiheessa asukkaiden valmiit ehdotukset tuodaan yhteiseen tilaisuuteen kaikkien asukkaiden arvioitaviksi. Asukkaat markkinoivat näin oman ideansa
muille. Kaikkien esityksen pohjalta asukkaat valitsevat parhaan vaihtoehdon, joka sitten toteutetaan budjetin rajoissa.
Osallistuvaa budjetointia on markkinoitu ja yhdessä asukkaiden kanssa on kartoitettu mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi. Yhteenvetona mainittakoon seuraavassa jaksossa
asukkaiden ajatuksia osallistuvasta budjetoinnista: Rajakylän asukkailla on käyttämättömiä mahdollisuuksia, ja toisaalta palveluiden loppuminen on syönyt motivaatiota osallistua.
Kaikesta huolimatta uskottiin asukkaiden osallistuvan. Osallistuvan budjetin nähtiin tarjoavan monia mahdollisuuksia.
Eri-ikäiset ja myös nuoret sitoutuvat toimintaan. Osallistuva budjetointi lisää yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä asuinalueella ja tunnetta vaikuttamisesta. Toiminta
tuottaa monipuolisia kokemuksia ja hyvinvointia. Tärkeäksi
nähtiin, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman asuinalueensa asioihin ja toimivaan asiantuntijoina ja asukkaat saavat
kokemuksen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asuinalu-
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eensa asioihin. Asukkaat saavat mielekästä tekemistä, ja toiminta lisää asuinalueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Osallistuvaan budjetoinnin kokeiluun tunnistettiin liittyvän riskejä.
Riskejä ovat osallistujien puute ja vähäisyys sekä passiivisuus.
Toisaalta riskiä tuottaa, jos ainoastaan aktiiviset ihmiset osallistuvat. Tärkeää on varautua myös siihen, että toimijoita jää
pois kesken projektin. Riskinä ovat myös mahdolliset erimielisyydet ja kateus. Asukkaat saadaan osallistumaan innostavalla ja kannustavalla ilmapiirillä. Tärkeä on perustelujen ja
hyötyjen kartoittaminen asukkaiden kanssa. Kokeilusta tulisi tiedottaa asukkaille niiden omassa ympäristössään ja monikanavaisesti. Ihmiset tulevat mukaan kokeiluun, koska he
ovat innostuneita ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan. Kokoontumisissa tärkeäksi koetaan kahvitarjoilu.

Osallistuva budjetointi ratkaisuksi
asukaslähtöiseen toimintaan
Kokeilun tuloksena voidaan arvioida osallistuvan budjetoinnin juurtumista osaksi Oulun kaupungin päätöksentekoa.
Merkittävää on lisätä kaupungin virkamiesten ja päättäjien
tietoisuutta, johon tämä kokeilu tuottaa tietoa. Lisäksi osallistuvasta budjetoinnissa voidaan erottaa eri vaiheita, jotka selkiyttävät osallistavan ja demokraattisen prosessin etenemistä. Määrittelyvaiheessa osallistuvan budjetoinnin hankkeen
omistava julkishallinnon organisaatio määrittelee hankkeen
tai luo säännöt pysyvälle jatkuvalle toimintamallille. Hankkeen osallistujat kutsutaan suoran demokratian mallin mukaisesti avoimiin tilaisuuksiin. On myös mahdollista, että
kansalaiset tai alueen asukkaat valitsevat mahdolliset omat
edustajansa suunnittelemaan toimintaa tarkemmin.
Keskustelun ja vaihtoehtojen asettamisen vaiheessa osallistujat tai edustajat keskustelevat paikallisista tarpeista, kehittämiskohteista ja tavoitteista. Erityisen tärkeää on ottaa
huomioon varsinkin heikossa asemassa olevien kansalaisten
ja asukasryhmien mahdollisuuksia osallistua ja edistää niitä (Häikiö ja Salminen 2016). Kansalaiset määrittelevät paikalliset tarpeet, ehdottavat ideoita budjetoinnin kohteiksi tai
julkishallinto julkistaa budjetoinnin kohteet yleisön tietoon.
Asiantuntijoiden apua voidaan käyttää keskustelussa. Päätöksentekotilanteessa viranomaiset, kansalaisten ja asukkaiden
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edustajat äänestävät päätösvaihtoehdoista tai vaihtoehtoisesti
neuvotellen etsivät ratkaisua, joka tyydyttää mahdollisimman
hyvin kaikkia osapuolia. Julkishallinnon tehtävänä on viranomaistyönä panna toimeen päätökset ja aikatauluttaa rahojen
käytän toteutus. Seurantavaiheessa kansalaisille ja asukkaille
tulisi antaa tietoa budjettipäätösten toteutumisesta. Seuranta
Ahti, Henri & Björn, Johan & Oikkonen, Heini & Muurinen,
Raimo (2012). Osallistuva budjetointi.
http://osallistuvabudjetointi.fi/maailmalta/
http://osallistuvabudjetointi.fi/osallistuminen/
[Viitattu 17.8.2016.]
Anton, C. E. & Lawrence, C. (2014). Home is where the heart is:
The effect of place of residence on place attachment and community participation. School of psychology M304. University
of Western Australia. Pdf-tiedosto. [Viitattu 9.11.2016.].
Hyyppä, M. T. (2003). Terveyttä ja elinvoimaa yhteisöllisyydestä. Suomen lääkärilehti 10/2003 vsk 58, 1154.
Häikiö, L. & Salminen, J. (2016). Osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja käytännöt. Pdf-tiedosto. http://omatesoma.fi/wpcontent/uploads/Osallistuvan-budjetoinnin-periaatteet-jakytnnt_Liisa-Hiki-pdf. [Viitattu16.8.2016.]
Lehtomäki, E. & Palomäki, R. (2016). Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen. Janus Vol. 24, 320–339.
Manninen,M & Muurinen, R. (2012). Osallistuva budjetointi.
http://osallistuvabudjetointi.fi/wp-content/uploads/2012/06/
Osallistuvabudjetointi-Helsingin_kaupunginkirjasto-johdatus-.pdf .
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/yhdess%C3%A4-kasvu-ja-kehittyminen
Nieminen, Kalle (2012). Osallistuva budjetointi. https://www.
sitra.fi/artikkelit/osallistuva-budjetointi. [Viitattu 15.3.2018.]
Pihlaja, R. (2017). Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa. Helsinki: Kuntaliitto.
Prepula, E. (2010). Yhteisöllisyys taloyhtiön voimavarana.
Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan
koulutusohjelma. www.theseus.fi. [Viitattu 28.10.2016.]

Elisa Kittilä

projektityöntekijä,
tradenomi, MBA
Oulun kaupunki,
sivistys- ja kulttuuripalvelut

voi perustua asiakirjajulkisuuteen, hallinnon aktiiviseen viestintään tai mediajulkisuuteen. (Manninen ja Muurinen 2016.)
Lopuksi voidaan todeta, että osallistuva budjetointi voi parhaimmillaan tarjota keinon yhteistyölle asukkaiden kanssa ja
asukaslähtöisyydelle.
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Lainaus sivulta www.solworld.org:

Solution Focused practice is transforming coaching, consulting, managing
and leading in organisations all over the world. The approach values simplicity
in philosophy and language and aims to discover "what works" in a given
situation, simply and practically. The focus on what's wanted (not what's
wrong), what's going well (rather than what's gone badly) and practical
progress (rather than explanatory theory) leads to a positive and pragmatic
way to work with organisations and individuals. SF has its roots in the
therapeutic approach devised by Insoo Kim Berg and Steve de Shazer
at BFTC Milwaukee and others.
This group was formed in 2002 and has held international conferences every
year since, attracting participants from over 20 countries. We have also held
three summer universities and events in Japan (J-SOL) and North America.

SOL

Retreat 2018

TEKSTI: BÄRBEL FINK KUVAT: KLAUS SCHENCK

Unkarissa 5.–10.8.2018 kokoontui SOL Retreatiin 32 ratkeshenkistä
ammattilaista 10 eri maasta jakamaan osaamistaan, oppimaan uutta ja
inspiroitumaan. Kuten myös Ratkes-safari Suomessa (vielä ehdit ilmoittautua
tämän vuoden safariin!), SOL Retreat on osallistujien itsensä tekemä, open
space -periaatteella toimiva vertaisoppimisen tila, jonka fokuksessa on
ratkaisukeskeisyyden soveltaminen organisaatioihin. Poimintoja retriitistä voi
katsoa Facebookin avoimesta ryhmästä SOL Retreat 2018 – Szigetmonostor,
Hungary. Olin tällä kerta ainoa osallistuja Suomesta; ensi kerralla on toivottavasti
toisin. Seuraava tapahtuma on jo suunnitteilla – katso ajankohtaista tietoa
verkosta: http://www.solworld.org/.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Ratkes-päivä 2019
Helsingissä keskiviikkona 20.3.2019 klo 10.00–16.00. Koulutus järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki).
Ratkesin safari 2018
5.–7.10.2018. Sitova ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä. Ks. erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
ALUEILLA TAPAHTUU
Alueiden kokoontumisista on tietoa Ratkesin verkkosivulla www.ratkes.fi ja Facebookryhmien sivuilla (ks. Ratkes ry Etelä-Karjala, Ratkes Lahden paikallistoiminta, Ratkes Oulu,
Ratkes Pohjois-Karjala, Ratkes-Satakunta ja Ratkes Tampere).
Uudenmaan alue
Uudenmaan alueen alueilta 27.9.2018 Helsingissä. Ks. erillinen ilmoitus.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
EBTAn konferenssi Sofiassa 21.–23. syyskuuta 2018. Rekisteröitymismaksu nousee 1.9.2018.
Tarkat tiedot konferenssista, hinnoista ja ilmoittautumisista löytyvät osoitteesta
https://ebtaconference2018sofia.org/.

RATKES RY:N UUDENMAAN ALUEILLAT JATKUVAT
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta:

Tunteet ratkaisukeskeisyydessä
• Illan aluksi keskustellaan siitä, miksi tunteiden merkitys on tärkeää huomioida ratkaisukeskeisyydessä.
• Lopuksi teemme muutaman harjoitteen siitä, miten johdamme tunteitamme kohti ratkaisua.
• Saat mukaasi nämä helpot työkalut myöhempää käyttöä varten.
Illan alustajana on Liisa Lehtisalo-Iskanius, Professional Certified Coach (PCC),
ratkaisukeskeinen työnohjaaja ( STOry), työyhteisösovittelija, Mindfulness-ohjaaja CFM ja kouluttaja.
Aika: Torstaina 27. syyskuuta 2018 klo 17.30 – 19.30.
Paikka: TaitoBa House, Annankatu 29 (4. krs.) Helsinki. Esteetön pääsy (hissin leveys 80 cm).
Tilaisuus on maksuton; kahvi/teetarjoilusta keräämme 2 euroa.
Tervetulleita ovat sekä Ratkes ry:n jäsenet että muut asiasta ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 20.9.2018 nettisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta
tai Uudenmaan alueyhdyshenkilölle:
Sirpa Karvonen, sähköposti sirpa.karvonen@kolumbus.fi, puh. 050 401 0131 (miel. klo 17.00:n jälkeen).
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Ratkes ry:n jäseneksi voi liittyä verkkopalvelussa www.ratkes.fi.
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Erica Svärd, 040 536 4502
liihut@hotmail.com

Helena Miettunen
040 845 9780
helena@intervuo.fi

Teemu Kontkanen
045 880 9626
teemu.kontkanen@ hotmail.com

Merja Javanainen
050 337 0812
merja.javanainen@gmail.com

Tiina Rintala-Siira
040 042 0127
tiina.rintala-siira@luukku.com

Pohjois-Savo

Uusimaa

Hämeenlinnan ja
Riihimäen seutu

Marja- Liisa Friis-Lakkala
040 865 9800
lakkamarja12@gmail.com

Päivi Vahtola
040 754 3520
Satakunta
paivi@tyohyvinvointipalvelut.com Päivi Väkiparta
044 565 9532
paivi.vakiparta@psykokompassi.net

Bodil Mickels
040732 6547
bodil.mickels@pp.inet.fi

Satu Antikainen
050 539 1231
satu.antikainen@hameenlinna.fi

Lahden seutu

Tietoa paikallistoiminnasta eri puolella Suomea on verkkosivuilla osoitteessa:
www.ratkes.fi/paikallistoiminta.
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RATKES-LEHTI 2018
INFO Ratkes-lehteä julkaisee RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien
edistämisyhdistys ry. Lehti lähetetään yhdistyksen jäsenille ja lehden tilaajille. Lehden
painosmäärä on n. 1 000 kpl. Lehti on osittain sähköinen.

LUKIJAT Ratkes-lehden lukijoita ovat kouluttajat • konsultit • valmentajat • opettajat • terapeutit
• työnohjaajat • sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset • yhteisöjen kehittäjät jne.

ILMOITUSVARAUKSET • Toimitussihteeri Raija Miikkulainen, raija.miikkulainen@gmail.com

ILMESTYMISAIKATAULU 2018
Numero

Ilmestymisajankohta

Aineistopäivä

1	 huhtikuuu 2018	 15.2.
	  - printtilehti
2	 elokuu 2018	 4.6.
	  - verkkolehti
3–4	 joulukuu 2018	 15.11.
	  - printtilehti

ILMOITUSTEN HINNAT

• 1/1 sivu
• 1/2 vaaka
• 1/3 sivu
• 1/4 sivu
• 1/6 sivu

ILMOITUSKOOT (VAAKA X PYSTY)

1/1
210 x 270 mm

1/1
180 x 240 mm

1/2 vaaka
180 x 118 mm

480 euroa
345 euroa
225 euroa
175 euroa
155 euroa

VÄRILLISYYS: 4 /4

1/3
180 x 77 mm

1/4
180 x 57 mm

1/6
88 x 77 mm

Koko sivun ilmoituksessa tilan voi käyttää reunoihin asti. Lisää tällöin reunoihin 3 mm:n leikkuuvarat.

ILMOITUSAINEISTON TOIMITUS


Lähetä ilmoitus painokelpoisena pdf-tiedostona (CMYK-väreissä) sähköpostitse
osoitteeseen tarja@kuvajamieli.fi. Mukaan tieto mihin numeroon ilmoitus tulee,
ilmoituksen koko sekä laskutusosoite.



Muokattavat aineistot ja ilmoitusten suunnittelutyö suoraan taittajalta erillistä
korvausta vastaan (tarja@kuvajamieli.fi).
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Ratkes
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Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti 2 • 2016

- ja
Ratkaisu

uurin lehti
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akeskeis
voimavar

1 • 2016

ti
erityises
Voimaa oppijoille!
laisille
kaiken

us
Luottam amisen
– digijoht ja
ara
voimav te
taitohaas

8€

8€

OHJEITA AINEISTOJEN LÄHETTÄJILLE

Myönteiset tunteet
nuoren tukena

Ikääntyminen ja mielen
hyvinvointi

Itsemyötätuntoa
oppimassa
Vahvista ivaa
ja toim
hyvää ohjaustyöstä
ksia
- oivallu

RATKES-LEHTI julkaisee dialogista ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua, työskentelyä, tutkimusta ja kulttuuria
käsitteleviä artikkeleita, selostuksia, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, haastatteluja, kirjallisuusesittelyjä, koulutus- jakonferenssiselostuksia sekä muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa.
TOIMITUS varaa oikeuden editoida käsikirjoituksia. Lehdet
siirretään myöhemmin myös Ratkesin verkkopalveluun www.
ratkes.fi. Tarkemmat ohjeet on Ratkes-lehden verkkosivulla
www.ratkes.fi.
KÄSIKIRJOITUKSET voi lähettää sähköpostilla word- tai rtftiedostona päätoimittajalle. Artikkelin pituus voi olla enintään
kahdeksan liuskaa (Times 12, fontin koko 12, riviväli 1,5). Kuviot ja taulukot sisältyvät tähän sivumäärään. Toivomus on, ettet muotoile tekstiäsi; sivunumerointi, sisennykset ja ylimääräiset välilyönnit hankaloittavat toimitustyötä ja taittamista.

KIRJOITUKSEN YHTEYDESSÄ julkaisemme mielellämme
kirjoittajan valokuvan ja hänen yhteystietonsa: nimi, arvo ja/
tai ammatti, sähköpostiosoite tai www-sivujen osoite.
VALOKUVAT, PIIRROKSET JA KUVIOT lähetetään sähköpostitse sekä jpg- että pdf-muotoisina. Kuvien laatuun kannattaa
kiinnittää huomiota, ja kuvien tiedostokoko tulisi olla riittävän suuri.
LÄHDEVIITTEET merkitään tekstiin sulkeisiin ilmoittamalla
tekijä ja julkaisuvuosi, esim. (Russell & Carey 2006) tai ”Russell ja
Carey (2006) toteavat, että - -”. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä; tällöin lähdeviitteessä ilmoitetaan myös sivunumero
(Russell & Carey 2006, 35).
LÄHTEET JA KIRJALLISUUS luetteloidaan aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Lähdetietoihin merkitään tekijän
nimi, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kääntäjän nimi
jos kyseessä on käännös, julkaisupaikka ja julkaisija.
ILMOITUKSET lähetetään painovalmiina pdf-tiedostoina.
Hinnasto on Ratkes-lehden sivulla www.ratkes.fi/lehti.

RATKES-LEHDEN KIRJOITTAJILLE JA KUVAAJILLE
• Lehteä ollaan muuntamassa sähköiseen muotoon. Muutos edellyttää uudelleenjulkaisusopimuksen tekemistä kirjoittajien ja kuvaajien kanssa. Aiemmin paperiseen lehteenkirjoittaneilta tai kuvia lähettäneiltä henkilöiltä tullaan pyytämään lupa uudelleenjulkaisuun sähköisessä tai paperisessa muodossa.
• Voit oma-aloitteisesti lähettää allekirjoitetun sopimuksen toimitussihteerille skannattuna tai paperisena.
Yhteystiedot: ratkes.toimitus@gmail.com ja Eskolantie 6 B 27, 00720 Helsinki.
• Sopimuslomake löytyy Ratkes ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.ratkes.fi/lehti.
Terveisin Ratkes-lehden toimitus.

RATKES FACEBOOKISSA
Ratkes-yhdistys ylläpitää Facebookissa useita ryhmiä:
Ratkes ry on Ratkesin verkkosivustossa.
Ratkes-piiri on avoin keskusteluryhmä, jonka aiheina ovat tulevat koulutukset, tapahtumat, ratkaisuja voimavarakeskeiset menetelmät ja aiheista kirjoitetut kirjat.
Ratkes ry:n psykoterapia-jaos on suljettu ryhmä, joka on perustettu ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta kiinnostuneille ja jossa keskustelun käynnistävät ryhmän jäsenet.
Ratkesin aluetoiminnassa ylläpidetään paikallistoimintaryhmiä, avointa ryhmää Ratkes Oulu sekä
suljettuja ryhmiä Ratkes Tampere, Ratkes Satakunta ja Ratkes Pohjois-Karjala.
Ratkes-safari taas yhdistää safaritoiminnasta kiinnostuneita.
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DIALOGIC	
  KOULUTTAA:	
  
	
  
KANSAINVÄLINEN	
  DIALOGIA	
  SEMINAARI	
  6.-‐8.6.2019	
  AULANGOLLA	
  
”DIALOGUE	
  AND	
  LOVE	
  KEEP	
  PEOPLE	
  AND	
  THEIR	
  RELATIONSHIPS	
  ALIVE”	
  
IN	
  DIALOGUE	
  WITH	
  
Harlene	
  Anderson,	
  Pekka	
  Holm,	
  Justine	
  van	
  Lawick	
  
Peter	
  Rober,	
  Jaakko	
  Seikkula	
  and	
  Jim	
  Wilson	
  
	
  
First	
  day	
  title	
  is:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

How	
  dialogues	
  and	
  dialogism	
  have	
  affected	
  to	
  my	
  life	
  and	
  
professionality?	
  
Second	
  and	
  third	
  days:	
  	
  	
   How	
  can	
  we	
  help	
  each	
  other	
  through	
  dialogues?	
  
	
  
Seminaari	
  on	
  tarkoitettu	
  auttamis-‐,	
  ohjaus-‐	
  ja	
  terapiatyötä	
  tekeville	
  ammattihenkilöille.	
  
	
  
Tule	
  kokemaan	
  Aulangon	
  ainutlaatuinen	
  ilmapiiri	
  yhdessä	
  kuuden	
  kokeneen	
  kouluttajan	
  kanssa.	
  
Kouluttajat	
  ovat	
  vuosia	
  kehittäneet	
  dialogisia	
  ja	
  voimavarakeskeisiä	
  käytäntöjä	
  auttamis-‐	
  ja	
  
ohjaustyöhön.	
  Kolmen	
  päivän	
  aikana	
  perehdytään	
  erityisesti	
  siihen,	
  miten	
  dialogia	
  asiakkaina	
  
olevien	
  ihmisten	
  kanssa	
  voi	
  tukea	
  heidän	
  omia	
  kykyjä	
  selviytyä	
  elämään	
  liittyvistä	
  vaikeuksista.	
  
	
  
Lisätietoja	
  ja	
  esite:	
  
www.dialogic.fi	
  
Ilmoittautuminen:	
  
katri-‐ina.euramaa@dialogic.fi	
  tai	
  0400-‐697191	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
VOIMAVARAKESKEISET	
  TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSET	
  
Alkavat	
  keväällä	
  2019:	
  Espoossa,	
  Kuopiossa,	
  Lahdessa	
  ja	
  Rovaniemellä	
  
	
  
Koulutuksen	
  järjestäjät:	
   Dialogic	
  yhteistyössä	
  paikallisen	
  kesäyliopiston	
  kanssa.	
  
Lisätietoja	
  ja	
  esitteet:	
  
www.dialogic.fi	
  –	
  haku	
  koulutuksiin	
  on	
  syksyllä	
  2018.	
  
	
  
	
  
	
  

www.dialogic.fi	
  

	
  

