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Nuorten aikuisten palvelukeskuksen 

kehittäminen 

• Jyväskylän kaupungin palvelu- ja organisaatiouudistus toteutettiin 

vuonna 2013 

– Lähtökohtana mm. asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden parantaminen 

• Palveluprosessien läpikäyminen vuosien 2010–2012 aikana 

– Nuorten aikuisten palvelujen pirstaleisuus 

– Vuonna 2011 aikuissosiaalityössä  oli 1043 tulotonta alle 25-vuotiasta 

asiakasta. 

– Nuoret jättävät tulematta sosiaaliasemalle varatuille ajoille. 

• Kehittämiskohteena nuorten aikuisten toiminnallinen palveluprosessi 

vuoteen 2013 mennessä.  

 

• Nuoret  haluttiin alusta asti mukaan palvelun kehittämiseen! 

          



Nuorten aikuisten palvelukeskus – 

miksi? 

• Strategiset palveluinnovaatiot kuntapalveluissa 

• Talous ja tuottavuus 

• Tulevaisuusajattelu 

•  Megatrendit ja trendit mm.: 

–  Yksilöllistyminen 

–  Kuluttaja-asiakkuus 

–  Sähköiset palvelut    

 

• Dialogisuus ja uudet vuorovaikutustavat palveluissa 

ja viestinnässä 

• Sosiaalisen median mahdollisuudet 

 

 

     

          



Kenelle palvelu on suunnattu? 

• Nuorten aikuisten (18-29 v.) tarpeisiin perustuva 

palvelukokonaisuus 

• Kohdentuu nuoriin, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai 

syrjäytyneet, sitoutumattomat, toimeentulotuen 

asiakkaita ym. 

• Usein vailla riittävää koulutusta, työtä ja/tai omaa 

asuntoa 

• Usein moniongelmaisia ja -asiakkuuksia 

  Heille, joilla on vaikea kiinnittyä virastoasiointeihin 

• Monipuolista ja kokonaisvaltaista tukea tarvitseville  

aikuissosiaalityön asiakkaille 

  

 
          



Tavoitteena 
• Vuorovaikutuksellinen tulevaisuuteen suuntautunut eri 

vaihtoehtoja nuoren kanssa tarkasteleva 

toiminnallinen palvelu 

• Yksilökohtaiset tavoitteet innostavat/rohkaisevat nuoria 

tekemään ratkaisuja oman elämän valinnoissa 

• Tukea kohti itsenäistä asumista, työllistymistä, 

koulutusta ja hyvää itsenäistä elämää 

• Työntekijöiden ja ammatillisten verkostojen ohella   

vertaistuki keskeisessä asemassa tuen järjestämisessä 

nuorelle 

• Vapaaehtoistyön mahdollisuudet 

 

 

  

 

 

 



Miten palvelu toimii? 

• J-Nappi on matalankynnyksen palvelua 

– Asiakkuudessa oleva nuori voi tulla ilman ajanvarausta 

• Kokonaisvaltaista asiakaspalvelua 

– Vuorovaikutteisesti kasvokkain tai SOME:n kautta 

– Asiakasryhmät (esim. raharyhmä, asumisryhmä, peliryhmä)  

– Asiakasraati/kehittäjäryhmä 

– Henkilöstön ja asiakkaiden yhteiset tapahtumat (puurojuhla) 

– Työntekijä muille virastokäynneille mukaan 

– Tapaamiset muuallakin kuin toimipisteessä mahdollisia 

– Nuoren oman verkoston huomioiminen 

• J-Napin laaja yhteistyöverkosto mukana palveluissa 

          



          

Miten SOME on otettu haltuun? 



Nettisivut 

• Perustiedot  

palvelusta 

• Ota yhteyttä:  

Kysymyksiä ja 

palautetta 

työntekijöiden 

sähköposteihin 
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Blogi 

• Blogikirjoitukset: 

esittelyitä, 

kannanottoja, 

tiedottamista tai 

muita 

kirjoituksia 
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Facebook 

• J-Napin  

tykkäyssivusto:  

mainostaa   

blogitekstejä,  

tiedottaa,  

linkittää uutisia 

ja tapahtumia 

• Yhteydenotot 

työntekijöihin 

(rajattua  

käyttöä) 
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Twitter 

• Hetkiä  

työntekijöiden  

arjesta,  

tapahtumien  

tiedottamista 
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Sosiaalinen media J-Napissa – 

miksi? 

• Tuo palvelut nykyaikaan – uudenlainen palvelukulttuuri 

• Asiakkaan yhteydenottomahdollisuus virka-ajan 
ulkopuolella 

• Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sosiaalipalveluihin 

• Tiedottaminen 

• Palautekanava 

• Palvelulle kasvot - brändin muodostaminen  

• Uusi asiakastyön menetelmä:  
– Osallistetaan asiakkaita 

– Tuodaan asiakasryhmien tuotoksia näkyväksi 

– Voimaannuttaminen 

 

          



Asiakasnäkökulma 

• Suuri osa nuorista on sosiaalisen median käyttäjiä 

• Facebookista katsotaan J-Napin päivityksiä 

• Asiakaspalautteen mukaan J-Nappi ei ole aina hyödyntänyt 
Facebookia ajankohtaisesti viestinnässä 

• Myös kyseenalaistajia: onko sosiaalinen media olennainen J-
Napin kannalta 

• Myös nuoret kirjoittavat blogiin 

• Asiakasryhmien työskentelyä näkyväksi: ”tämä mitä teemme  
on tärkeää, laitetaan nettiin” 

• Nuorten vanhempien yhteydenottoja  nettisivujen kautta -> 
”lastensuojeluilmoitus aikuisesta lapsesta” 

• Nuoret toivovat lisää näkyvyyttä palvelulle, vaikka 

    medianäkyvyys on ollut merkittävää 

 

          



Henkilöstönäkökulma 

• ”… Some on tuonut lisää energiaa!” 

• SOME on rohkaissut myös asiakastyössä toisin tekemiseen 

• SOME:ssa työskentely on osa jokaisen toimenkuvaa 

• Myös johtajat kirjoittavat J-Napin blogiin 

• Vakiintunut osaksi työtä 

• Edesauttanut medianäkyvyyttä ja yhteistyötä median kanssa,  

esim. YLE:n Suoralinja löysi juttuaiheen Twitterin kautta 

 

• Uhka: Jääkö SOME vain asiasta innostuneimpien vastuulle 

asiakastyön paineissa? 

 

 

 

 

          



Organisaation näkökulma 

• Tuki J-Napin uusille menetelmille ja viestintämuodoille. 
– Jyväskylän kaupunki palkitsi J-Napin  13.9.2013 vuoden 

viestintäteosta. 

• Valtakunnallisesti J-Nappi ensimmäisiä 
sosiaalityönpalveluita sosiaalisessa mediassa 

• Blogit laajenneet myös muihin palveluihin 
– Mm. Huhtasuon terveysasema 

• Luonut uutta imagoa aikuissosiaalityöhön ja 

    palvelukulttuuriin 

 

• Lisännyt vuorovaikutteisuutta niihin ryhmiin, joita on 
muutoin vaikea tavoittaa 

          


