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1. HANKETIEDOT 
 

MOPO - kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy  

Seurantajakso 01-06/12 

MOPO-hankekokonaisuus toteutetaan monialaisessa yhteistyöverkostossa Oulun kaupungissa vuosina 2009–2015. 

Päätoteuttajat ovat Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellinen klinikka ja Oulun yliopisto. Oulun yliopistosta 

hankkeessa ovat mukana lääketieteen tekniikka, terveystieteiden laitos, tietotekniikan osasto sekä informaatiotutkimuksen 

ja kulttuuriantropologian oppiaineet. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun kaupungin liikuntatoimi, Virpiniemen 

liikuntaopisto ja Puolustusvoimat. Hankkeen yhteistyöyrityksiä ovat Ludocraft Oy, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Polar 

Electro Oy ja Valkee Oy. 

Osahankkeiden johtajat ja yhteyshenkilöt: 
 
Timo Jämsä 
Oulun yliopisto, biolääketieteen laitos / lääketieteen tekniikka 
Nuorten hyvinvointivalmennus 
timo.jamsa@oulu.fi 
 
Raija Korpelainen 
ODL Liikuntaklinikka 
ViritäMOPO, MOPOTuning 
raija.korpelainen@odl.fi 
 
Juha Röning 
Oulun yliopisto, tietotekniikan osasto 
CallUp&Go 
juha.roning@ee.oulu.fi  
 
Hankkeen lääketieteelliset johtajat: 
 
Matti Mäntysaari 
Puolustusvoimat / Sotilaslääketieteen laitos 
matti.mantysaari@mil.fi 
 
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi 
Oulun yliopisto / Terveystieteiden laitos 
skk@cc.oulu.fi  
 
Mopo-hankekokonaisuuden projektipäällikkö: 
 
Jaana Ukonaho 
ODL Liikuntaklinikka 
puh. 050 312 5755 
jaana.ukonaho@odl.fi  
 
Hankkeen www-sivut: www.tuunaamopo.fi  
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 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 

 MOPO-hankekokonaisuuden tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä. 

Hankkeen taustalla on huoli nuorten miesten syrjäytymisen lisääntymisestä. Tutkimusten mukaan epäterveet elintavat ja 

syrjäytyminen kasautuvat erityisesti nuorille miehille. Tämä näkyy myös Puolustusvoimien tilastoissa, joiden mukaan 

terveyssyistä varusmiespalveluksen lykkäystä tai vapautuksen saaneiden miesten määrä on lisääntynyt huolestuttavasti. 

Aiempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden mukaan perinteinen terveysviestintä ei ole riittävän tehokas nuorten 

aktivointiin. Aktivointiin tarvitaan uusia, nuorten osallistumista hyödyntäviä menetelmiä ja palveluita. Tämä on haaste, 

johon MOPO pyrkii vastaamaan. 

 MOPO hyödyntää liikunta- ja terveystieteiden, kulttuuriantropologian ja informaatiotutkimuksen sekä tekniikan osaamista 

ja teorioita. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa muun muassa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, 

elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureista. Tutkimustietoon sekä nuorten omaan osallistumiseen ja 

osaamiseen perustuen MOPO-hankkeessa kehitetään uusi, nuorille tuttuja teknologioita hyödyntävä palvelu, joka aktivoi 

nuoria fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kehitetyn aktivointipalvelun vaikuttavuutta.  

 Hankkeessa syntyneet tulokset ovat hyödynnettävissä väestötasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukonseptia 

voidaan hyödyntää nuorten miesten terveellisten elämäntapojen edistämisessä, mutta ohjaukseen kehitettävät 

menetelmät ovat sovellettavissa myös muihin ikäryhmiin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten 

aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja 

päätöksenteossa. Hanke kouluttaa myös monialaisen toimijaverkoston nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Oulun kaupunkiin. 

 MOPO-hankekokonaisuus koostuu neljästä osa-hankkeesta, jotka on kuvattu kaaviossa 1. 

 

            Kaavio 1. MOPO-hanke 2009–2015 
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 3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET SEURANTAJAKSOLLA 

3.1 MOPO-TUTKIMUS 

Tutkimustietoa nuorten miesten hyvinvoinnista, liikuntasuhteesta, elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja 

kulttuureista on kerätty Oulun kutsunnoissa vuodesta 2009 alkaen. Tutkimusaineistoa on kerätty kyselyillä, haastatteluilla, 

fyysisen kunnon mittauksilla sekä Puolustusvoimien keräämistä terveystiedoista. Tutkimukseen osallistuminen on ollut 

vapaaehtoista ja osallistumismäärät sekä -prosentit Oulun kutsuntoihin osallistuneista on kuvattu taulukossa 1. 

Taulukko 1. MOPO-tutkimukseen osallistuneiden määrät ja osallistumisprosentit.  

 2009  2010 2011*  

Kutsuntoihin osallistuneet kpl 1060 997 914 

Palautetut kyselyt 770 (72,6 %) 622 (62,3 %) 561 (61,3 %) 

Mittauksiin osallistuneet 622 (58,7 %) 610 (61,2 %) 601 (67 %) 

*sisältää Oulun kaupungin kutsuntoihin osallistuneet 

Seuraavassa koosteessa on koottu tutkimusuutisia raportoinnin ajanjaksolla julkaistuista tutkimusraporteista.  

3.1.1TUTKIMUSUUTISET 
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3.2 NUORTEN AKTIVOINTIMENETELMÄN KEHITTÄMINEN 
 

Hankkeessa on kehitetty erilaisia teknologisia ratkaisuja nuorten miesten aktivoimiseksi ja näitä on testattu syksyllä 2011 

järjestetyssä kolmen kuukauden mittaisessa pilotti-interventiossa. Hankkeessa syntyneeseen palvelualustan prototyyppiin 

on kytketty tuotettuja liikunnanohjauksen ja terveysviestinnän sisältöjä sekä aktiivisuuden mittaamista askelmittarin, 

kännykän kiihtyvyysanturin, sykevyön sekä aktiivisuusmittarin avulla. Syksyn pilotti-interventioon osallistui 129 

kutsuntaikäistä miestä, jotka testasivat palvelua ja erilaisia aktiivisuuden mittareita. Heille suoritettiin kyselyt ja mittaukset 

pilotti-intervention alussa ja lopussa sekä teemahaastatteluita ja -kyselyitä pilotin aikana. Pilotti-interventiosta saadut 

kokemukset ja tulokset raportoidaan ja hyödynnetään hankkeen jatkosuunnittelussa parhaan mahdollisen 

aktivointivointimenetelmän saavuttamiseksi. 

Keväällä 2012 aktivointimenetelmää, syntyvää hyvinvointivalmennuspalvelua, on kehitetty edelleen yhdessä nuorten 

kanssa. Nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti palvelun suunnitteluun, sisällön tuottamiseen sekä eri osioiden testaamiseen. 

Nuoria on tavoitettu muutaman viikon testausjaksoille ja työpajoille Virpiniemen liikuntaopistolta, Karjasillan lukiolta, 

Oulun seudun ammattiopistolta sekä Oulun kaupungin nuorten työpajoilta. Syksyllä 2012 kehittynyttä palvelua pääsee 

testaamaan 150 nuorta miestä ja heidän palveluun kutsumat ystävät.  

3.3 NUORTEN PALVELUOHJAUS 

 

Hankkeessa kehitetään Oulun kaupungin nuorten ohjauspalveluita vastaamaan nykynuorten tarpeita. Nuorten parissa 

työskentelevien yhteistyötä ja verkostoitumista on edesautettu järjestämällä nuorten parissa työskenteleville 

koulutustilaisuuksia sekä avaamalla facebookiin Tuunaamopo-sivuston, jonka kautta on jaettu aktiivisesti tietoa nuorten 

parissa työskenteleville sekä tarjottu keskustelualusta nuorten elämänhallinnan ja aktiivisen elämän tukemiseen. 

Hankkeessa on koottu yhteen hankematriisiksi alueella toimivat nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tähtäävät 

hankkeet, joka löytyy Byströmin nuortenpalveluiden tieto- ja neuvontapiste Napista sekä viimeistellään hankkeen 

nettisivuille alkusyksystä, mistä ne ovat vapaasti kaikkien toimijoiden saatavilla. Hankematriisiin kokoamisen taustalla on 

kokemus siitä, että on olemassa paljon erilaisia hankkeita ja projekteja, mutta hankkeissa ei välttämättä ole tietoa 

toisistaan. Päällekkäisen työn välttämiseksi ja asiakkaiden palveluohjauksen tehostamiseksi on tärkeää että saman 

asiakaskunnan kanssa työskentelevillä on tietoa toisistaan. 

3.3.1 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISY 
 

Hanke on käynnistänyt syys-talvella 2011 yhteistyön Oulun Seudun Nuorisoasuntosäätiön (OsNa) kanssa nuorten 

asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja palveluohjauksen kehittämiseksi. OsNa tarjoaa asuntoja ja asumisen sisältöpalveluja 

nuorille aikuisille. Pääkohderyhmä ovat työssäkäyvät ja ensiasuntoon muuttavat 18–29-vuotiaat nuoret. OsNalla on tällä 

hetkellä kuudessatoista kohteessa yhteensä 715 asuntoa. Asukkaita on noin 900. 

Asumisen sisältöpalveluita ovat yksilöpalveluihin kuuluvat asumisneuvonta, asumisohjaus sekä tehostettu asumisohjaus. 

Asumisneuvonta on sosiaali- ja nuorisotyön menetelmin tehtävää vuokravelka- ja asumishäiriötilanteiden ratkaisemista ja 

muuta asumiseen liittyvää neuvontaa. Tätä voidaan kutsua myös sosiaaliseksi isännöinniksi, sillä tärkein asumisneuvonnan 

yhteistyökumppanit ovat isännöitsijä ja vuokrareskontrasta vastaava. Myös uusien asukkaiden valintahaastattelut sekä 
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perehdytys asumiseen kuuluvat NAL-nuorisoasumisessa asumisneuvontaan. Asumisneuvonnalla pyritään asumisen 

onnistumisen turvaamiseen, asumisviihtyvyyden lisäämiseen sekä purkujen ja häätöjen ennaltaehkäisyyn. 

 

OsNan asumisneuvontaa tehdään mm. talojen asukasolohuoneilla sekä 

Lippulaivan palvelupisteellä. Asumisohjaajat pitävät tilaa auki ja ovat 

asukkaiden käytettävissä. Asukasolohuoneilla on iltaisin avoimet ovet ja 

ryhmätoimintaa. Lippulaivan palvelupiste on kahdesti viikossa avoinna oleva 

toimiston sivupiste, jossa voi käydä tapaamassa ohjaajaa tai isännöitsijää. 

 

Annetusta asumisneuvonnasta huolimatta osalla nuorista tulee uhka asunnon 

menettämisestä joko vuokrasopimuksen purkamisen tai häädön kautta. Se, 

että nuori menettää asuntonsa on itsessään hyvin merkittävä syrjäytymisen 

riski. Usein näillä nuorilla on taustallaan monenlaisia ongelmia, joihin ei 

asumisohjauksen kautta annettava tuki riitä. OsNan asunnoista on vuosittain 

noin 30 häätöä, joista 80–85% on vuokrarästeistä johtuvaa. Vuokrasopimusten 

purkuja on enemmän, mutta suurin osa niistä saadaan soviteltua ennen 

häätöprosessin alkua. 

Hanke kehittää yhteistyössä OsNan kanssa asukasolohuoneiden ja palvelupisteen toimintaa vastaamaan paremmin 

asukkaiden tarpeita. Asumisneuvontaan on liitetty tiiviinä osana nuorten palveluohjaus, jonka tarjoamista palvelupisteellä 

ja asukasolohuoneilla on aloitettu loppuvuonna 2011 ja edelleen kehitetty kevään 2012 aikana. Nopea reagointi ja 

palveluohjauksen toimiminen on tärkeää tilanteissa, joissa nuorta uhkaa asunnon menettäminen. Palveluohjauksen 

kehittämiseen liittyen Nuorten palveluohjaaja on ollut nuorten tavoitettavissa 3 eri taloyhtiön asukastiloissa kerran 

kuukaudessa. Nuorten kanssa on keskusteltu heidän ajatuksistaan ja tarpeistaan niin asukastilojen käytön kuin 

palveluohjauksen suhteen. Kevään 2012 aikana on laadittu kysely kaikille asukkaille, missä tarkemmin selvitetään nuorten 

omia ajatuksia asukastilojen käytölle sekä myös heitä koskevien palvelujen kehittämiselle.  Kyselystä saadut tulokset 

raportoidaan 01/2013 valmistuvassa väliraportissa. 

 

3.3.2 NUORTEN PALVELUOHJAUS FACEBOOKIN KAUTTA 
 

Hankkeessa työskentelevä Oulun kaupungin työntekijä on laatinut Nuorten palveluohjaajan työprofiilin Facebookin 

sosiaaliseen mediaan ja sitä kautta tavoittanut useita nuoria. Toukokuussa 2012 Nuorten palveluohjaajan kaveriksi oli 

linkittynyt yli 700 nuorta. Alustavien kokemuksien sekä nuorilta saatujen palautteiden perusteella sosiaalisessa mediassa 

työskentely on yksi uusi ja tehokas työmuoto nuorten tavoittamiseksi sekä asioista tiedottamiseksi. Sosiaaliseen mediaan 

luodun palveluohjaajan työprofiilin tarkoituksena on madaltaa nuorten kynnystä avun hakemiseen ja tiedon kysymiseen. 

Nuoret ovat kysyneet palveluohjaajalta mm. asumiseen, terveyteen, toimeentuloon, opiskeluun, varusmiespalvelukseen 

sekä työelämään liittyvistä asioista. Nuoria on tarpeen mukaan ohjattu eteenpäin ajankohtaisten palvelujen piiriin.  
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Facebook työskentelyn kokemuksina on myös palveluohjauksen oikea-

aikaisuuden merkitys. Esimerkkitapauksena yhden nuoren kohdalla oli 

tilanne, missä nuori oli keskeyttänyt opinnot ja jäänyt työttömäksi. 

Nuori kertoi facebook seinällään tilanteestaan ja palveluohjaaja 

vastasi nuorelle hänen omaan Facebookin sähköpostiin ja kertoi 

erilaisista mahdollisuuksista. Nuori oli saanut tiedon vapaana olevasta 

työpajapaikasta ja oli hakenut sitä ja saanut sen. Tämän nuoren 

kohdalla työttömyys katkesi.  

 

Sosiaaliseen mediaan, Facebookiin perustetulla Nuorten palveluohjaajan profiililla on tarkoitus vuoden 2012 aikana 

selvittää ja kartoittaa opinnäytetyönä kyselytutkimuksella, miten nuoret kokevat tämän tyyppisen palvelun ja sen 

käyttämisen. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on myös kartoittaa nuorille suunnattavien kuntasektorin palvelujen 

kehittämistarpeita. 

 

3.4 KOULUTUS 
 

Mopo-hanke kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyyn Oulun kaupungissa sekä mahdollistaa toimijoiden yhteistyön syventymisen. Koulutusten kohderyhmä 

koostuu Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen, nuorisotoimen, opetustoimen sekä nuorten parissa 

työskentelevistä järjestösektorin toimijoista. Koulutusten tavoitteena on Mopo-hankkeessa syntyvän tutkimustiedon ja 

käytännön toiminnan yhteen saattaminen sekä pysyvien toimintamallien ja – prosessien kehittäminen. 

Raportointijaksolla järjestettiin kaksi koulutusta; osallisuuskoulutus aiheesta ”Nuoret mukaan suunnitteluun!” sekä Mopo –

seminaari aiheella ”Työkaluja nuorten hyvinvointiin – arki haastaa palvelut”.   

3.4.1 OSALLISUUSKOULUTUS: NUORET MUKAAN SUUNNITTELUUN 

 

Osallisuuskoulutuksen kouluttajana toimi Oulun kaupungin nuorisotoimen osallisuusvalmentaja, Noora Mäkinen. Koulutus 

oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille nuorten parissa toimiville yhteistyökumppaneille. Tarve osallisuuskoulutukselle 

nousi aiemmista kokemuksista nuorten parissa työskentelystä ja yhteisesti koettiin tarvetta osallisuuden vahvistamiselle 

sekä erilaisten työmenetelmien käyttämiselle nuorten tehokkaampaan osallistamiseen MOPO – hankkeen 

hyvinvointivalmennuspalvelun kehittämisessä ja palvelun testauksessa. 

Koulutuksessa perehdyttiin osallisuuden käsitteeseen ja Oulun osallisuusmalliin ja todettiin, että osallisuusmalleja on hyvin 

erilaisia. Tärkeänä lähtökohtana ylipäätään lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiselle kaupunkiorganisaatiossa on 

ylimmän johdon tuki toiminnalle ja toimintaa ohjaavien hallintokuntien sitoutuminen. 

Tärkeää on myös lapsen ja nuoren osallistaminen omissa asioissaan jo varhaisessa lapsuudessa, jotta osallisuuden 

toiminnallisuus mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla nuoren täysi-ikäistyttyä. Osallisuustutkimuksien valossa 

haasteita lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiselle nousee lasten ja nuorten riittämättömästä päätäntävallasta 

asioiden suhteen sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamiselle nykyisillä osallisuusprosesseilla.  
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Osallisuuskoulutuksessa perehdyttiin muutamiin lapsia ja nuoria osallistavaan työmenetelmään. 

3.4.2 MOPO-SEMINAARI: TYÖKALUJA NUORTEN HYVINVOINTIIN – ARKI HAASTAA PALVELUT 

 

Mopo – seminaarissa aiheet käsittelivät nuorten elämäntapoja ja vähäiseen liikuntaan liittyvää problematiikkaa, nuorten 

mahdollista luontoympäristöstä syrjäytymistä sekä kokemuksia nuorten liikuntaan aktivoimisesta Mopo – hankkeessa. 

Pelitutkimuksen professori Frans Mäyrä otti osuudessaan kantaa siihen, miten internet, sosiaalinen media ja pelit 

vaikuttavat nuorten hyvinvointiin. Mopo – seminaari sai runsaasti huomiota myös paikallisessa mediassa.  

Hankkeen järjestämiin avoimiin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 73 henkilöä. Koulutustilaisuuksista saadun 

palautteen mukaan käsitellyistä aiheista ei ole järjestetty Oulun kaupungin toiminta-alueella vastaavanlaajuisia, 

poikkihallinnollisia koulutuksia.  

3.4.3 MUU KOULUTUS JA NÄKYVYYS 
 

Hankkeen sisällä järjestettiin tutkijaseminaari 2.4.12, jossa hankkeessa tutkimustyötä tekevät tutkijat saivat 

mahdollisuuden esitellä tutkimustyötään. 

Mopo –hanke oli vahvasti esillä Oulun kaupungin liikuntaviraston järjestämässä ”Miehestä mittaa” –hankkeen 

päätösseminaarissa 23.5.2012, johon osallistui koulutus-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoita sekä kuntapäättäjiä Pohjois-

Pohjanmaan eri puolilta. Muita, merkittäviä, koulutustilaisuuksia, joissa hanketta esiteltiin olivat: Kutsuntojen 

ennakkoterveystarkastushenkilöstön ja kutsuntalääkäreiden koulutustilaisuus, ”Equity Action regions” 29.-30.3.12 

Brysselissä sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 23.4.2012. Lisäksi hankkeen toimijat ovat osallistuneet 

pienempien työryhmien toimintaan aktiivisesti osallistuen nuorten palveluiden kehittämiseen muun muassa kokoamalla 

uutta tutkimustietoa ja materiaalia toiminnan kehittämisen tueksi.  

Kaksipäiväisessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa palkittiin 23.4.2012 Vuoden 2012 Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointiteko. Tunnustus jaettiin Oulun kaupungin liikuntatoimelle ja ODL:n liikuntaklinikalle niiden pitkäjänteisestä 

työstä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja elämänhallinnan lisäämiseksi sekä erityisesti nuorten miesten liikkumista 

edistävästä ja osallistavasta toiminnasta. 

Toiminnassa on painottunut nuorten, muun muassa kutsuntaikäisten ja varusmiespalvelusta aloittelevien miesten 

syrjäytymisen ehkäisy ja kannustaminen omaehtoiseen elämänhallintaan sekä omasta terveydestä huolehtimiseen mm. 

liikuntaan aktivoimisen avulla. Yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustunut toiminta on ollut tuloksellista ja edustaa 

edelläkävijyyttä kansallisesti. 

Tunnustuksen vastaanottivat Oulun kaupungin liikuntatoimesta liikuntajohtaja Niina Epäilys ja projektisuunnittelija Tuija 

Pohjola sekä ODL Liikuntaklinikalta yksikön johtaja Kaisu Kaikkonen ja terveysliikunnan professori Raija Korpelainen. 

Tunnustuksen luovutti Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju. 
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4. HANKKEEN INNOVATIIVISUUS JA TOIMINNAN JATKUVUUS 
 

Vastaavaa hanketta ei ole koskaan aiemmin toteutettu. Projekti on poikkeuksellisen monialainen ja monitieteinen. 

Projektia edeltää usean vuoden mittainen tausta-aineiston keruu, jota hyödynnetään uuden palvelun kehittämisessä.  

Projekti osallistuu täysin uudenlaisen palvelun kehittämiseen, joka ottaa huomioon käyttäjiensä kulttuurin, elämäntyylin ja 

arjen. Hankkeessa syntyvät tulokset ovat hyödynnettävissä väestötasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukonseptia 

voidaan hyödyntää nuorten miesten terveellisten elämäntapojen edistämisessä, mutta ohjaukseen kehitettävät 

menetelmät ovat sovellettavissa myös muihin ikäryhmiin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten 

aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja 

päätöksenteossa. Projektin päättymisen jälkeen on tarkoitus, että projektin aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä nuorten 

palveluohjaukseen sekä liikuntaan aktivoimiseen liittyen on juurrutettu pysyviksi käytänteiksi kuntasektorin palveluissa. 

  

 


