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1. HANKKEEN YLEISTAVOITTEET 
 

Hankesuunnitelmassa Hohto-hankkeen tavoitteena oli luoda hankealueen nuorille 
tieto, neuvonta ja ohjauspalvelu, jossa keskeistä on liikkuvuus, verkostomainen 
toimintatapa ja kaikkien palvelukanavien hyödyntäminen. Tarkemmin tavoitteena oli: 
 
1. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten siirtymistä koulutukseen ja sitä kautta 

työelämään laajentamalla ura- ja opinto-ohjauksen näkökulmaa yksilöstä yhteisöön 
ja lähitulevaisuudesta koko elinikää koskevaksi, kuntien työllisyyspalveluihin 
kuuluvaksi lisäresurssiksi. Tavoite muodostui seuraavista asioista: etsitään nuorille 
joustavia opiskelumahdollisuuksia, pätevöitymisväyliä ja selvitetään onnistuneen 
rekrytoinnin edellytyksiä, syvennetään ohjausjärjestelmien ja ohjauspalvelujen 
tuntemusta ja verkostoitumista niin, että alueella toimivat ohjaajat toimivat 
entistä tiiviimmin yhteisessä verkostossa, pyritään yhteistyössä oppilaitosten ja 
työllisyyspalveluiden ja yritysten kanssa löytämään yhteisiä hyviä käytänteitä, joilla 
edistetään työorganisaatioiden rekrytointitukea ja rekrytointikompetenssin 
lisääntymistä hankealueella, etsitään ratkaisuja tilanteeseen, jossa olemassa 
olevan ammatti on sopimaton nykyiseen elämäntilanteeseen, eivätkä nykyiset 
tukitoimet tue työn vastaanottamista, kartoitetaan rekrytointimallien esim. 
vuokratyövoiman haasteita alueella sekä tuetaan tutkintojen ja osaamisen 
joustavaa täydentämistä (oppisopimus). 
 

2. Laajennetaan paikalliset ura- ja ohjauspalvelut osaksi Laukaaseen ja Äänekoskelle 
perustettuja perhekeskuksia, joissa tarvittaessa nuoren koko perhe pääsee 
ohjauksen piiriin. Tällä tarkoitettiin työttömyyden periytymisen katkaisemista 
sukupolvelta toiselle sekä nuorten vanhempien kohdalla työttömyyden 
periytymisen ennaltaehkäisyä. Lisäksi vanhempien ja nuorien rohkaiseminen 
koulutukseen ja työelämään, työelämätaitojen puutteesta johtuvien ongelmien 
ennaltaehkäisy sekä työurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 
asenteisiin vaikuttamalla liittyivät tähän tavoitteeseen. 
 

3. Palvelujärjestelmän tehostaminen: palvelujen saatavuutta, laatua ja 
kustannustehokkuutta parannetaan. Tehostamista haettiin paikallisten nuorten 
rekrytointimallien haasteiden ja hyvien käytänteiden selvittämisellä, 
ohjauskäytäntöjen soveltuvuudella nuorten työttömien tai työttömyysuhan 
alaisten tarpeisiin, toteuttamalla palveluita osittain verkossa, yritysten paikallisella 
rekrytointituella, hankekuntien yhteisellä nettisivustolla tiedon levittämiseen sekä 
hankealueen liikkuva Ohjaamo-mallin mukaisella palvelulla. 
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2. ARVIOINNIN TAVOITTEET, MENETELMÄ JA TOTEUTTAMINEN 
 

Arvioinnilla tavoiteltiin kehittävää, hankkeen tuloksellisuutta ja hanketoimijoiden 

ymmärrystä edistävää vuorovaikutteista prosessia. Arvioinnin tavoitteena oli luoda 

perusteltua ja analyyttistä tietoa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi, 

toimivista ja toimimattomista käytänteistä sekä toimenpiteiden 

tarkoituksenmukaisuudesta. Tavoitteena oli myös vahvistaa hankkeen 

kehittämisotetta suhteessa kohderyhmiin sekä tunnistaa ja osaltaan kehittää 

hankkeessa toteuttavia ja vakiinnutettavia toimintamalleja. Arvioinnin tavoitteisiin 

johtavat keskeisimmät kysymykset olivat: 

• miten hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuvat 

• millaiset toimenpiteet ja toiminnot ovat vaikuttavia ja miksi 

• miten hankkeen kokemuksia ja tuloksia voidaan välittömästi hyödyntää 

kehitystyössä 

Arviointimenetelmänä oli konsultatiivinen arviointi. Menetelmä perustui arvioitsijan ja 

hanketoimijoiden tiiviiseen vuorovaikukseen koko hankkeen ajan. Menetelmänä 

konsultoiva arviointi tähtäsi vuorovaikutukseen ja oppimiseen sekä kokonaisvaltaiseen 

ja prosessuaaliseen arvioinnin lähestymistapaan. Arvioitsijan konsultatiivinen työote 

ilmeni arvioinnin aikana esimerkiksi suosituksina ja kommentteina hankkeen eri 

vaiheissa. 

Arviointia toteutettiin useilla eri menetelmillä. Pääroolissa ovat olleet arviointityöpajat, 

joita on järjestetty arvioitsijan johdolla tähän mennessä neljä kappaletta: 

marraskuussa 2017, toukokuussa 2018, marraskuussa 2018 sekä toukokuussa 2019. 

Arviointipajoja järjestetään vielä yksi vuoden 2019 aikana. Arviointityöpajoja varten 

luotiin erityinen viitekehys – ArviointiCanvas – jonka avulla sekä arvioitsija että 

hanketyöntekijät hahmottivat hanketyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta hankkeen 

edetessä. Työpajoissa käytiin läpi ja seurattiin myös hankkeen virallisia 

seurantamittareita. 

Asiakkaan oman roolin vahvistuminen ja palvelukokemus oli hankkeen eräs 

keskeisimmistä tavoiteltavista tuloksista. Tämän toteutumisen seuraamiseen luotiin 

ryhmäohjauksen sekä yksilöohjauksen asiakaskyselyt, joissa mitattiin ohjausten 

hyödyllisyyttä ja onnistumista. Kyselyprosessit olivat jatkuvaluonteisia ja tuloksia 

käytiin läpi myös arviointityöpajoissa. 

Alkuvuodesta 2019 toteutettiin myös hankkeen sidosryhmille sähköinen kysely. 
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3. VIITEKEHYKSENÄ ARVIOINTICANVAS 
 

Konsultatiivisen arvioinnin toimintamalli vahvistettiin luomalla yhtenäinen 

arviointipohja – ArviointiCanvas, johon kirjattiin kussakin työpajassa hankkeen 

keskeiset saavutukset ja kehittämiskohteet. ArviointiCanvas luotiin yhdessä 

hanketyöntekijöiden kanssa ensimmäisessä arviointityöpajassa. 

 

Kuva 1. Tavoitteiden asettamisen suunta ArviointiCanvasiin. 

Projektin tavoitteita ei hankesuunnitelmasta muutettu, mutta ne jäsennettiin 

ArviointiCanvasiin uudella tavalla. Tavoitteet johdettiin vaikuttavuustavoitteista käsin 

tulostavoitteiksi ja edelleen käyttöönottotavoitteiksi. Canvas-tavoitteita myös hiottiin 

ja täsmennettiin hanketyön ja arvioinnin edetessä. 

Käyttöönottotavoitteita olivat: 

• Tiedotus, neuvonta ja ohjaus -palvelujen (TNO-palvelut) toteuttaminen kolmen 

kunnan yhteisenä liikkuvana palveluna hankealueen nuorille. 

o Aktiiviset yksilöohjauksen asiakkaita 30-40 kpl, enintään kerralla 

asiakkuudessa. Yksilöohjauksen summatavoite koko hankeaikana 140. 

Ryhmäohjauksen asiakkaiden summatavoite 400. (tämä on 

konsultatiivisen arvioinnin kautta esiin nostettu, hankkeen virallisista 

tavoitteista irrallinen erillistavoite)  

• Muu tiedottaminen ja yhteistyö 

o Rekrytointituki yrityksille 

o Kohdennetuille rekrytreffeille osallistuminen 

Tulostavoitteita olivat: 

• Yhteisen ohjaussisällön ja -idean vahvistaminen alueelle 

o Ymmärretään mitä on ohjaus ja mitä ollaan yhdessä tekemässä. 

• Palvelujärjestelmän kehittäminen 
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o Palvelun laatu 

• Tukea nuorten siirtymistä koulutukseen ja sitä kautta 

työelämään laajentamalla ura- ja opinto-ohjauksen näkökulmaa 

yksilöstä yhteisöön ja lähitulevaisuudesta koko elinikää 

koskevaksi, kuntien työllisyyspalveluihin kuuluvaksi 

lisäresurssiksi. 

o Palvelun saatavuus 

• Laajennetaan paikalliset ura- ja ohjauspalvelut saatavaksi 

kuntien työllisyysyksiköistä. 

• Toiminta voi asettua tukemaan oppilaitosten jälkiohjausta ja 

linkiksi työelämän ja oppilaitosten väliin. Muita keskeisiä 

yhtymäpintoja ainakin starttipajoihin, sosiaalitoimen 

ohjaukseen ja työvoimahallintoon. 

o Palvelun tehokkuus 

• Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantuminen 

o Työnantajilla paremmat valmiudet rekrytoida nuoria 

o Käsitykset alueellisista koulutus- ja työpaikoista tarkentuvat 

Vaikuttavuustavoitteita olivat: 

• Nuorten työelämätaidot vastaavat paremmin tulevaisuuden työelämää 

o Nuorten itseohjautuvuus ja omatoimisuus lisääntyy. 

o Nuorten valmiudet itsenäiseen opiskeluotteeseen kohenevat. 

o Nuorten pääsy työmarkkinoille ja pärjääminen työmarkkinoilla 

paranee. 

• Asiakkaan koetun hyvinvoinnin lisääntyminen 

o Tulevaisuuden työelämään liittyvän epävarmuuden tunteen hallinta 

(resilienssi): Esimerkki: ”Miksi haluat tulla isona? => mitä haluat tehdä 

seuraavaksi?” 

o Nuorten kyky toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä paranee. 

Yhteiskuntataidot ja itsenäisyys lisääntyy ja osataan hyödyntää julkisia 

palveluita. 

o Nuoret kokevat tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. 
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Kuva 2. Arviointinäkökulmien käsittelyn suunta  

Arviointia toteutettiin asetettujen tavoitteiden kautta. Jokaisen työpajan välissä (eli 

sykleistä) kirjattiin keskeisimmät toimenpiteet ja havainnot. ArviointiCanvasia 

täytettiin yhdessä pohtien erityisesti, miten käyttöönottotavoitteiden toteutuminen 

on edistänyt tulostavoitteisiin pääsyä ja edelleen, miten tulostavoitteiden 

toteutuminen on edistänyt tai luonut pohjaa vaikuttavuustavoitteisiin pääsemiseksi. 
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4. ARVIOINNIN TULOKSIA 
 

4.1.  Canvas – lopputulokset 
 

Tämä täydentyy loppuraporttiin.  

4.2.  Johtopäätökset eri ajanjaksoilta 
 

Arviointityöpajoista laadittiin jälkikäteen arvioitsijan toimesta myös kootut 

johtopäätökset. Nämä johtopäätökset käsittivät arviointityöpajaa edeltävän hankkeen 

toimintajakson (eli syklin) keskeiset havainnot. 

SYKLI 1- JOHTOPÄÄTÖKSET (huhtikuuhun 2018 asti): 

Hohto-hankkeen toteutuneet asiakasmäärät vastaavat hyvin hankesuunnitelman 

tavoitteita ja perusteltua olikin tarkentaa ylöspäin näitä tavoitteita. Jotta hanke 

saavuttaisi vaikuttavuutta koko alueella ikäluokan keskuudessa toteutusaikanaan, 

kannattaa erityisesti ryhmämuotoisen ohjauksen kohderyhmiä laajentaa. 

Yksilöohjaukseen panostetaan, mutta samanaikaisesti tässä palvelussa olevien 

asiakkaiden määrää kannattaa rajoittaa turvaten palvelun riittävä yksilöllisyys sekä 

resurssien riittävyys ryhmäohjaukseen. 

Ohjaussuunnitelmien ja verkostoyhteistyön tavoitteet ovat täsmentyneet. On 

huomattu, että ohjausprosessien verkostointegroinnin sijaan ohjaustyö kannattaisi 

jatkossa keskittää kuntien työllisyysyksiköihin. Tätä puoltavat useammatkin asiat: 

asiakkaat kaipaavat ”yhtä luukkua”, työelämän muutos haastaa mieluummin yhtä 

toimijaa erikoistumaan kuin ylläpitämään jatkuvaa koulutusta laajalle verkostolle. 

Työllisyysyksiköiden erikoistumisen kautta ohjaustyön sisältöjä voitaisiin myös ulottaa 

esimerkiksi yli 30-vuotiaiden uravaihdoksia tukemaan. 

Verkostoyhteistyön laajuus vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta hankkeen tavoitteisiin 

nähden. Jatkossa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita, että verkostoyhteistyö 

palvelisi mahdollisimman suoraan myös hankkeen asiakastyötä. Verkostoista niitä, 

joiden ”takana on asiakkaat” kannattaa painottaa. 

Yritysyhteistyölle määriteltiin hieman uudenlaista merkitystä. Sen osalta on syytä 

nojata sekä kumppaneiden tekemään työhön ja toteuttaa sitä itse asiakaskohtaisesti, 

poluttaen esimerkiksi yksilöohjauksen asiakkaita yrityksiin.  Miten alueen yritysten 

yleisiä rekrytointivalmiuksia nuorten työllistämisessä voitaisiin parantaa, vaatisi 

(seuraavaksi) täsmentämistä ja toimenpiteitä. 

Hankkeen henkilövaihdokset ovat onnistuneet myös hyvin. 
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SYKLI 2- JOHTOPÄÄTÖKSET (marraskuuhun 2018 asti): 

Hohto-hanke sai päätöksen hankesuunnitelman muutoksesta marraskuun alussa 

2018. Muutoshankkeessa täsmennettiin asiakasmäärää: 140 yksilöohjauksen asiakasta 

EURAssa. Marraskuun loppuun hankkeessa on ollut Euraan kirjattuja asiakkaita 52, 

lisäksi yksilöohjauksessa on ollut 158 asiakasta, joissa on kaikki hankkeelle ohjatut, 

Euraan kirjatut, henkilöt, joilta ei ole ollut tarkoituksenmukaista kerätä aloitus- ja 

lopetuskaavaketta sekä asiakkaat, joita ei ole tavoitettu. Ryhmäohjauksen 

asiakasmäärä tällä hetkellä on 252 henkilöä. Vaikka hankkeen virallisissa 

asiakastavoitteissa ja hankkeen toiminnan kannalta keskeisissä asiakastavoitteissa 

(volyymit, asiakaspalvelun luonne) on edelleen epäsymmetriaa, on hyvä, että nämä 

eroavuudet on nyt paremmin tunnistettu. Arvioinnissa onkin keskeistä tunnistaa 

hankkeen virallisten asiakastavoitteiden ulkopuolisten asiakasmäärien ja toimintojen 

sisältöjen merkitys ja vaikutus hankkeen tuloksiin. 

Käyttöönottotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja on selvästi nähtävissä 

entistä jäsentyneempiä polkuja, miten käyttöönottotavoitteiden onnistumisen kautta 

myös tulostavoitteet on saavutettavissa. Tiedotus- neuvonta- ja ohjauspalveluiden 

toimeenpano (asiakasmäärät, toiminnan sisällöt) toteutuu hyvin. Tiedotus ja muu 

yhteistyö erityisesti yritysten suuntaan on täsmentynyt ja tukee sekä hankkeen 

tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti hankeyhteistyö Taite Työelämään -hankkeen 

kanssa nähdään tarkoituksenmukaisena. Samoin TET-jaksojen rajaaminen hankkeen 

ulkopuolelle on hyvin perusteltu linjaus. Yritysyhteistyötä on tehty asiakkaan tarpeet 

ja voimavarat edellä. Tällä hetkellä yhteensä 8 asiakasta on ohjautunut yrityksiin. 

Keskeisintä edistymistä hankejaksolla on tapahtunut nk. ohjausfilosofian 

määrittelyssä. Tämän jäsentyneen määrittelyn seurauksena on jo tunnistettavissa 

koherentti vaikutusketju käyttöönottotavoitteiden, tulostavoitteiden ja edelleen aina 

vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen saakka. Tavoitteena on ryhtyä jalostamaan 

ryhmäohjauksen sisällöistä ”modulaarisia koulutustuotteita”, joita voitaisiin toisintaa 

eri kohderyhmille tarpeen mukaan. Nk. laajan ohjausverkoston olisi näiden 

koulutustuotteiden kautta myös helpompi hahmottaa minkä tyyppisille asiakkaille 

kukin koulutus sopisi, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Koulutusmoduulit 

voisivat olla keskitetysti ylläpidettyjä ja toteutettuja ja pysyvät vaikutukset 

saavutettaisiin, että esimerkiksi koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin siirtyisi tavoite 

toteuttaa vuosittain näitä. Koulutusmoduuleita aletaan täsmentää seuraavalla jaksolla 

tapauskuvausten muodossa. Toinen täsmentämisen aihe on yksilöohjauksen sisältö, 

myös tätä lähestytään tapauskuvausten kautta. 
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SYKLI 3- JOHTOPÄÄTÖKSET (huhtikuun loppuun 2019 asti): 

Huhtikuun loppuun 2019 ulottuva arviointisykli on sisältänyt merkittäviä 

hankehenkilöstön resurssivajeita. Molemmat hanketyöntekijät ovat olleet 

sairaslomilla ja tämä on vaikuttanut asiakastyöhön. Osa asiakkuuksista on saatu 

delegoitua muihin hankkeisiin (esim. Taite-hanke) tai työllisyyspalveluiden 

palveluohjaukseen. Kevään ja alkukesän 2019 fokus on ollut asiakastyön 

palauttamisessa. Huomionarvoista on, että jo ennen sairaslomia asiakasmäärä / 

ohjaaja (60) koettiin liian suureksi laadukkaan ja asiakastarpeisiin vastaavan 

yksilöohjauksen toteuttamiseksi.  

Hankkeen kehittäminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on myös ollut 

pysähdyksissä sairaslomista johtuen. Arviointityöpajassa (7.5.2019) tästä syntyikin 

kimmoke pohtia mikä voisi olla hanketyön ja toimintamallin luonteva rooli jatkossa. 

Aiempien arviointityöpajojen tuloksena oli kirkastunut ajatus, että keskitetty 

toimintamalli palvelisi aluetta parhaiten. Tämä malli osoittautuu kuitenkin 

haavoittuvaksi ja liian henkilöriippuvaiseksi. Työpajassa kehitettiinkin viitekehystä (liite 

1), jota voisi käyttää selkiyttämään ajattelua siitä, miten toimintaa tulisi vakiinnuttaa.  

Hankkeen ryhmäohjauksia kannattaisi pyrkiä juurruttamaan pysyväksi toimintatavaksi 

alueen oppilaitoksille. Opiskelijapotentiaali on merkittävä ja ryhmäohjauksista sekä 

sidosryhmiltä saatu palaute on rohkaiseva. Tarpeellista olisi tuottaa tuoretta tietoa 

työelämästä, opiskelu- ja työnhakuvalmiuksien parantamisesta sekä alueen 

palvelujärjestelmästä. Avainasemassa on aineistojen ja ohjaussisältöjen ajantasaisuus 

ja räätälöitävyys kohderyhmä ja alue huomioiden. Vaikka ohjauksia voisi toteuttaa 

asiaan erikoistunut henkilöstö, keskeistä on, että yhteistyötä tehdään tiiviisti 

oppilaitosten opinto-ohjaajien kautta. He voisivat toimia myös ryhmäohjausten 

toteuttajina.  

Toisessa päässä HOHTO-hankkeen tuottamia palveluita ovat yksilöohjaukset. Nämä 

koetaan tarpeellisina ja hyödyllisinä tukena moniammattilliselle verkostolle, jotka 

tekee neuvonta- ja ohjaustyötä erilaisten vaikeammassa tilanteessa olevien 

asiakkaiden kanssa. Yksilöohjaus on osaamiskeskeistä ja sen tarve harkinnanvaraista. 

Tätä voisi toteuttaa asiaan erikoistunut henkilöstö.  

Yksilöohjauksen ja ryhmäohjausten väliin tulisi rakentua nk. riskiryhmien palvelut. Ne 

voisivat olla tehostettuja tai sisällöltään erikoistuneita ryhmämuotoisia palveluita, 

joihin ohjautuu esimerkiksi oppilaitosten ryhmäohjauksesta. Kriteerien ja sisältöjen 

määrittelyssä on tarpeen tehdä yhteistyötä Opojen kanssa.   

Nähtiin tarve myös sille, että yksilöohjaukseen pääsisivät myös (ADHOC) sellaiset 

asiakkaat, jotka eivät kuulu riskiryhmään.  
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Kauttaaltaan tällaisen toimintamallin  nähtiin parhaiten istuvan alueella kehittyvän 

Ohjaamokonseptin sisään. Ohjaamotoiminta voisikin olla luonteva paikka, johon 

hanketyön tuloksia siirretään. Todettiin, että 5 syklin keskeisenä tavoitteena olisi 

pohtia hanketyön pysyvien vaikuttavuustavoitteiden ja toimintamallin 

vakiinnuttamisen suhdetta työpajassa kehitettyyn malliin.   

4.3. Asiakasmäärät ja seurantamittarit 
 

Asiakasmääriä on sovittu seurattavan arvioinnissa hieman laajemmin kuin hanke on 

raportoinut niitä nk. Eura-tilastoon:  

• 6.5. mennessä hankkeen ryhmäohjauksiin on osallistunut kaikkiaan 375 

henkilöä.  

• Hankkeeseen on ohjautunut 6.5. mennessä 192 henkilöä. Heistä 8 ei ole 

tavoitettu lainkaan, muiden kanssa on oltu yhteydessä vähintään kerran joko 

henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköisesti.  

o Naisia 104, miehiä 88 

o Ikä (kaikista ei ole saatu tietoa):  

▪ alle 20v = 33 

▪ 20-24v   = 36 

▪ 25-29v   = 33 

▪ 30v ->   = 75 

o  Status ohjaukseen tullessa (kaikista ei ole saatu tietoa):  

▪ Työtön 111 

▪ Opiskelemassa 17 

▪ Työssä (ml. palkkatuki ja oppisopimus) 24 

▪ Työvoiman ulkopuolella (kotihoidontuki, toimeentulotuki, 

tuloton) 19 

▪ Eläke/sairauspäiväraha/kuntoutustuki 3 

o Tilanne ohjauksen päättyessä 

▪ Opiskelupaikka 20 

▪ Työpaikka (ml. palkkatuki ja oppisopimus) 14 

▪ Itsenäinen työnhaku  

▪ Itsenäinen opiskelupaikan haku 6 

▪ Työllistymistä tukevassa toimenpiteessä (työkokeilu, 

kuntouttava työtoiminta) 5 

▪ Muuttanut hankealueen ulkopuolelle 5 

▪ Siirtynyt toiseen palveluun 4 

▪ Kadonnut 6 

• Asiakkaiden siirtymätiedot sovittiin kirjattavaksi tarkemmin loppuraporttiin 

siten, että yksilövalmennuksen oma rooli niistä selviää  
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4.4. Asiakaskokemusten mittaus 
 

Yhtenä arvioinnin toteutusmenetelmänä oli asiakaskokemusten mittaus. Kokemusten 

raportointiin luotiin heti arvioinnin alkuvaiheessa sähköinen palautejärjestelmä, johon 

vastaukset kirjattiin. Palautteita kyettiin hyödyntämään arviointi- ja hanketyön 

kuluessa. 

Kyselyitä oli kaksi: 

• Yksilöohjauksen asiakaskysely, jossa selvitettiin asiakkaan tavoitteita, 

tavoitteiden toteutumista sekä ohjauksen onnistumista. Yksilöohjauksen 

kyselyyn vastasi helmikuun 2019 loppuun mennessä yhteensä 8 asiakasta. 

• Ryhmäohjauksen asiakaskysely, joka keskittyi asiakkaiden ryhmäohjauksista 

saatuihin hyötyihin, kokemuksiin ja ryhmäohjauksen onnistumiseen. 

Ryhmäohjauksen kyselyyn vastasi helmikuun 2019 loppuun mennessä 

yhteensä 186 osallistujaa. 

Yksilöohjauskysely 

Suunnitelmani selkiytyisivät 

 

Toiveikkuus tulevaisuuteni 
suhteen kasvaisi 

Opiskelun ja/tai työnhaun 
taitoni kohentuisivat 

Päätöksentekotaitoni 
kohentuisivat 

Osaisin etsiä tietoa ja palveluja 

Pystyisin hyödyntämään 
saamaani tietoa 

Omatoimisuuteni lisääntyisi 

Kuva 3: Yksilöohjauskysely. Kysymys: Mitkä näistä ovat tai olivat sinulle merkityksellisiä tavoitteita 

palvelussa? 

Vastausten perusteella asiakkaan suunnitelmien selkiytyminen ja toiveikkuuden 

kasvaminen tulevaisuuden suhteen olivat kaksi selkeästi merkityksellisintä tavoitetta 

palvelussa. Itsenäisesti toteutettavia asioita (omatoimisuus, päätöksenteko, 

tiedonhaku ja hyödyntäminen) asiakkaat eivät pitäneet niin merkityksellisinä 

tavoitteina. Asiakkaat siis hakevat palvelusta suuntaa ja henkisiä voimavaroja 

lähteäkseen itsenäisesti toteuttamaan suunnitelmiaan. 

Suunnitelmani ovat selkiytyneet 4,6 
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Opiskelun ja/tai työnhaun taitoni ovat kohentuneet 4,6 

Toiveikkuus tulevaisuuteni suhteen on kasvanut 4,5 

Pystyn hyödyntämään saamaani tietoa 4,3 

Omatoimisuuteni on lisääntynyt 4,3 

Päätöksentekotaitoni ovat kohentuneet 4,0 

Osaan etsiä tietoa ja palveluja 4,0 

Taulukko 1: Yksilöohjauskysely. Kysymys: Arvioi kuinka nämä tavoitteet toteutuivat asteikolla 1-5 (1=ei 

pidä ollenkaan paikkansa…5=pitää täysin paikkansa). Voit jättää tyhjäksi ne kohdat, jotka eivät 

koskeneet sinua. 

Asiakkaiden kaksi merkityksellisintä tavoitetta ensimmäisestä kysymyksestä 

(suunnitelmien selkeytyminen ja toiveikkuus tulevaisuuteen) sekä opiskelu ja/tai 

työnhaun taidot ovat myös toteutuneet ja kasvaneet palvelussa parhaiten. 

Ohjauksen sisältö vastasi odotuksiani 4,8 

Ohjauksen sisältö oli riittävä 4,8 

Ohjaus loi uutta innostusta ja toiveikkuutta 4,6 

Ohjausajat olivat sopivan mittaisia 4,6 

Taulukko 2: Yksilöohjauskysely Kysymys: Miten ohjauspalvelu mielestäsi onnistui asteikolla 1-5 (1=ei 

pidä ollenkaan paikkansa…5=pitää täysin paikkansa). Voit jättää tyhjäksi ne kohdat, jotka eivät 

koskeneet sinua. 

Palvelussa onnistuneinta olivat ohjauksen sisältö ja sen määrä. Kaikki mitatut asiat 

saivat erittäin korkeat pisteet. 

Arvostelijat (0-6): Passiiviset (7-8): Suosittelijat (9-10): 

0% 0% 100% 

Taulukko 3: Yksilöohjauskysely Kysymys: Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua muille, esimerkiksi 

kavereillesi, asteikolla 0…10? 0=erittäin epätodennäköisesti…10=erittäin todennäköisesti 

Yksilöohjauksen NPS-luku (suosittelijat-arvostelijat) on 100 eli kaikki palautetta 

antaneet suosittelisivat palvelua. 

Vapaamuotoista palautetta kirjoitti kaksi asiakasta ja niissä näkyi kiitollisuus palvelua 

kohtaan. 

”Olen tyytyväinen saamastani avusta ja kannustuksesta. Kiitos paljon 😊” 

”Kiitos.” 
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Yksilöohjaus sai kaiken kaikkiaan erinomaiset tulokset. Palvelussa ollaan vastattu 

asiakkaiden tarpeisiin ja palveluun ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. 

Ryhmäohjauskysely 

Alitti odotukseni 

 

Vastasi odotuksiani 

Ylitti odotukseni 

Kuva 4: Ryhmäohjauskysely. Kysymys: Vastasiko sisältö odotuksiasi? 

Suurimmalle osalle (78%) ryhmäohjauksen sisältö vastasi asiakkaan odotuksia. 

Odotukset ylittyivät 17% ja alittuivat 4% mielestä. 

En yhtään 

 

Vähän 

Jonkun verran 

Paljon 

Erittäin paljon 

Kuva 5: Ryhmäohjauskysely. Kysymys: Saitko tilaisuudesta itsellesi ajankohtaista tietoa? 

Ajankohtaisen tiedon saamisen kokemus painottuu jonkun verran ympärille. 

Vastaajista 73% sai ajankohtaista tietoa jonkun verran tai enemmän. 
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En yhtään 

 

Vähän 

Jonkun verran 

Paljon 

Erittäin paljon 

Kuva 6: Ryhmäohjauskysely. Kysymys: Pystytkö hyödyntämään saamaasi tietoa? 

Myös tiedon hyödyntämisessä suurin osuus on jonkun verran ympärillä. Vastaajista 

75% mielestä saamaansa tietoa pystyy hyödyntämään jonkun verran tai enemmän. 

En yhtään 

 

Vähän 

Jonkun verran 

Paljon 

Erittäin paljon 

Kuva 7: Ryhmäohjauskysely. Kysymys: Oliko tilaisuus innostava? 

Tilaisuuden koki jonkun verran innostavaksi lähes puolet vastaajista. Vastaajista 75% 

mielestä tilaisuus oli innostava jonkun verran tai enemmän. 

Arvostelijat (0-6): Passiiviset (7-8): Suosittelijat (9-10): 

40% 37% 23% 

Taulukko 4: Ryhmäohjauskysely Kysymys: Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä tilaisuutta muille, 

esimerkiksi kavereillesi, asteikolla 0…10? 0=erittäin epätodennäköisesti…10=erittäin todennäköisesti 
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Ryhmäohjauksen NPS-luku (suosittelijat-arvostelijat) on -17. Ohjausta suosittelisi 23% 

vastaajista mutta sitä arvostelee jopa 40% vastaajista. 

Avoimet palautteet olivat suurelta osin positiivisia. Moni kertoi saaneensa uutta tietoa 

ja olivat pitäneet tunneista. Sisällöistä koettiin myös olevan hyötyä jatkoon. 

Toiminnallisuutta kiiteltiin mutta myös kyseltiin. 

 ”Ihan mukava ja jopa hyödyllinen omiin vahvuuksiin keskittyvä tunti.” 

 ”Aika itsestäänselvyyksiä olivat.” 

 ”Paljon tuli uutta tietoa mikä tulee auttamaan minua että työllistyn paremmin.” 

 ”Voisi olla joku tehtävä oppilaille, vähän liikaa piti kuunnella. Hyvä tunti!” 

”Tällainen palvelu on varmasti iso apu varsinkin vielä nuorille ja vähän 
kokemattomille näissä asioissa!” 

Asiakkaiden odotusten ja suosittelun perusteella ryhmäohjauksiin osallistuvilla ei ole 

ollut kovin korkeat odotukset ohjaukseen liittyen. Ajankohtaisen tiedon saamisen, 

tiedon hyödyntämisen ja tilaisuuden innostavuuden kokemukset saivat hyvin 

samansuuntaiset tulokset. Näistä kolmesta tiedon hyödyntämisessä onnistuttiin 

parhaiten. Ohjauksen NPS-luku (-17) on alhainen. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

ryhmäohjauksen luonne on huomattavasti haastavampi kuin yksilöohjauksen. Lisäksi 

tuloksissa on kokonaisuudessaan nähtävissä positiivista kehitystä ensimmäisten ja 

viimeisimpien ryhmäohjausten välillä. 

4.5. Sidosryhmäkysely 

 

Hankkeen keskivaiheilla eli tammi-helmikuun aikana 2019 toteutettiin 

sidosryhmäkysely. Vastaajakohderyhmään kuului yhteensä yli 100 tahoa ja he 

koostuivat pääasiassa hankekuntien alueella toimivasta asiakasohjauksen 

monialaisesta verkostosta sekä muista hankkeen itse nimeämistä keskeisistä 

kumppaneista, joiden kanssa yhteistyötä on tehty. Kohderyhmän muodosti pääasiassa 

siis nk. kollegiaalinen verkosto ja kuntien johtoa ja hanketta muuten ohjaavia tahoja 

kyselyssä ei ollut edustettuna. Vastauksia saatiin yhteensä 27 kappaletta. Palautetta 

antoivat eniten kunnan työllisyyspalveluissa (37%) ja kunnan sosiaalitoimessa (22%) 

työskenteleviltä henkilöitä, ja palautetta tuli kaikista hankekunnista, eniten (48%) 

Laukaalta. Vastaajista 55% oli tekemisissä hankkeen kanssa kuukausittain tai 

useammin. 
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Asiakasohjaus 

 

Tilaisuuksien, koulutusten, 
infojen ja neuvonnan 
järjestäminen yhdessä 

Suunnittelu ja kehittäminen 

Työnantajamahdollisuuksien 
kartoittaminen 

En tee yhteistyötä hankkeen 
kanssa 

Muu yhteistyö, mikä? 

Kuva 8: Sidosryhmäkysely. Kysymys: Missä asioissa teet yhteistyötä Hohto-hankkeen kanssa (voit valita 

useamman)? 

Vastaajien yhteistyömuotoina suurin osa liittyi asiakasohjaukseen 67% osuudella. 

Muussa yhteistyössä oli ohjaamoa, oppilaitosyhteistyötä, työllisyystoimijoiden 

yhteistyötä ja verkostoyhteistyö hankkeiden välillä. 

Nuorten itseohjautuvuus ja 
omatoimisuus oman tulevaisuuden/ 
uran suunnittelussa on lisääntynyt 

 

Nuorten pääseminen ja pärjääminen 
työmarkkinoilla on parantunut 

Nuorten kokemus tulla kuulluksi ja 
kohdatuksi on vahvistunut 

Nuorten epävarmuuden tunteen 
hallinta esim. työelämää tai omaa 
tulevaisuuttaan kohtaan on kasvanut 

Nuorten valmiudet itsenäiseen 
opiskeluotteeseen on kohentunut 

Nuorten kyky toimia yhteiskunnan 
täysivaltaisina jäseninä on 
parantunut 

Kuva 9: Sidosryhmäkysely. Mitä VAIKUTUKSIA toivoisit toteutuneen hankkeen päättyessä? Valitse 

enintään kolme keskeisintä. 
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Nuorten itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden lisääntymistä oman 

tulevaisuuden/uran suunnittelussa sekä nuorten pääseminen ja pärjääminen 

työmarkkinoilla oli kaksi eniten toivottua hankkeen luomaa vaikutusta. Vain nuorten 

kykyä toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja sen parantuminen pidettiin 

selkeästi muita vaikutuksia vähemmän tärkeä. 

Avopalautetta, mitä muita vaikutuksia toivoisit näkevän, tuli kuusi kappaletta. Yksi 

vastaajista toivoi, että kuntapäättäjien ja virkamiesten olisi tärkeää kokea vastaavan 

palvelun järjestämisen osana kunnan omaa toimintaa myös ilman hankerahoitusta. 

Eräs vastaajista kysyy, mitä tämän jälkeen, kuka ottaa ja osaa ottaa kopin? Muina 

vaikutuksina toivottiin koulutukseen lähtemisen kynnyksen madaltumista, nuorten 

aktivoitumista ja töihin tai opiskelemaan lähtemistä, syrjäytymisen vähenemistä, 

pienempää työttömyyttä ja vähemmän väliinputoajia. 

Ura- ja opinto-ohjaus on 
kehittynyt pysyväksi osaksi 
alueen työllisyyspalveluja 

 

Uraohjauspalvelun/nuorten 
palvelun SAATAVUUS on 
kasvanut 

Uraohjauspalvelun/nuorten 
palvelun LAATU on 
kasvanut 

Työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan kohtaaminen on 
parantunut 

Alueen yhteinen 
ohjaussisältö ja -idea on 
vahvistunut 

Uraohjauspalvelun/nuorten 
palvelun TEHOKKUUS on 
kasvanut 

Kuva 10: Sidosryhmäkysely. Mitkä TAVOITTEET toivoisit toteutuneen hankkeen päättyessä? Valitse 

enintään kolme keskeisintä. 

Ura- ja opinto-ohjauksen kehittymistä pysyväksi osaksi alueen työllisyyspalveluja toivoi 

74% vastaajista. Yli 50% osuuden saivat myös uraohjauksen/nuorten palvelun 

saatavuuden sekä laadun kasvaminen. 

Avopalautetta, mitä muita vaikutuksia toivoisit näkevän, tuli neljä kappaletta. Eräs 

vastaajista nosti vaikutusten tehokkuuden pitkällä aikavälillä ja 

asiakasmäärä/kustannustehokkuuden paranemisin. Lisäksi yksi vastaajista toivoi 

nuorten ottavan enemmän itse yhteyttä tarvitessaan apua. 

Sidosryhmäkyselyssä vastaajat saivat myös arvioida, miten hanke on onnistunut eri 

osa-alueillaan. Asteikkona oli ylittää odotukset=1, vastaa odotuksia=0, panostettava 
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enemmän=-1 ja en osaa sanoa (ei vaikutusta keskiarvoon), eli positiivisella keskiarvolla 

on ylitetty odotukset ja negatiivisella on panostettava enemmän. 

HOHTO-hankkeen keskiarvot osa-alueiden onnistumisesta odotuksiin nähden olivat: 

Ryhmäohjausten aiheet ja sisällöt +0,30 

Hankkeen ohjauksiin pääseminen +0,26 

Hankkeen palveluiden saatavuus kohdennetuilla rekrytreffeillä +0,24 

Liikkuvan uraohjauksen toimintamalli +0,16 

Yhteistyö yksilö-/ryhmäohjauksessa +0,16 

Oppilaitosyhteistyö +0,12 

Yhteisten asiakkaiden eteneminen +0,06 

Hankkeen tiedottaminen -0,04 

Ryhmäohjausten riittävyys -0,18 

Yritysten rekrytointituki -0,67 

Taulukko 5: Sidosryhmäkysely. Kysymys: Miten hanke on onnistunut seuraavilla osa-alueilla? 

Tulos osoittaa, että ryhmäohjausten aiheissa ja sisällöissä sekä ohjauksiin 

pääsemisessä on onnistuttu parhaiten odotuksiin nähden. Hankkeen palveluiden 

saatavuus kohdennetuilla rekrytreffeillä koettiin myös onnistuneeksi asiaksi. 

Ryhmäohjausten riittävyyteen toivottiin panostettavan kaikista eniten, sillä yritysten 

rekrytointitukia ei ollut vielä kyselyyn mennessä käynnistetty. 

Onnistumisia käsittelevissä avopalautteissa (16 kpl) sidosryhmät nimesivät hankkeen 

onnistuneimmiksi osa-alueiksi toiminnan/yhteistyön nopeutta ja sujuvuutta sekä 

asiakastyötä ja koulutuksia. Lisäksi kiiteltiin mm. hyvän työn tekemisestä, 

tiedottamisesta, verkostoitumisesta ja hankkeen sekä toiminnan tunnetuksi 

tekemistä. 

”Toiminta on nopeaa. Ei tarvitse viikkokaupalla odotella saadakseen kontaktin ja 
ensimmäisen tapaamisen.” 

”Yhteistyö hanketyöntekijöiden kanssa on erittäin sujuvaa ja toimivaa. Yhteinen 
päämäärä on selkeä eri toimijoilla, tällöin nuori tulee autetuksi 
moniammatillisesti.” 

”Asiakkaille kohdennettu ura- ja opinto-ohjaus, hankkeen ja toiminnan 
tunnetuksi tekeminen” 

”Yksilöllisessä asiakastyössä erityisesti.” 

”Asiakasohjaus, ryhmävalmennus, tiedottaminen :)” 
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Kehityskohteisiin liittyvässä avopalautteessa (13kpl) päällimmäisenä nousi esiin 
toiveet palvelun jatkuvuudelle ja vakinaistamiselle. Eräs vastaajista kysyi, voisiko mallia 
kokeilla laajemmalla alueella ja tarjota sitä myös aikuisille? Muita kehityskohteita 
olivat yritysyhteistyö (sen nähtiin vaativan lisää resurssejakin), säännöllisiä yhteisiä 
verkostotapaamisia helpottamaan yhteistyötä kuntien välillä, informointi lähettävälle 
taholle, miten asiakkaan prosessi etenee ja voimakkaampaa roolia alueen palveluiden 
kehittämiseen ja juurruttamiseen sekä tiedottamisen kehittäminen. Eräs vastaajista 
sanoi myös, että hanke ei ole ollut erityisen aktiivinen tai näkyvä alun jälkeen. 

”Voisiko mallia kokeilla muilla alueilla? Laajemmalla alueella? Voisiko mallia 
kokeilla muunkin ikäisille kuin vain nuorille, koska saman tyyppistä palvelua 
tarvitsevat myös aikuiset.” 

”Yhteisten kuntien hankkeilla yhteistyö on vaikeampaa, kun ei olla samalla 
paikkakunnalla. tavataan silloin tosi harvoin. Yhteisiä verkostotapaamisia olisi 
hyvä olla säännöllisesti.” 

”Jatkossa voisi kehittää yritysyhteistyötä, jos siihen saisi myös tarvittavan 
resurssin. Kahden henkilön hankkeessa ei vain aika yksinkertaisesti riitä siihen.” 

”Lähettävälle taholle olisi hyvä informoida, miten asiakkaan prosessi etenee. Nyt 
hanke ei ole ilmoittanut mitään ja itse on pitänyt soitella perään. Asiakkaat itse 
eivät muista ilmoitella tai välttämättä aina edes osaa kertoa, mitä ovat 
hankkeen kanssa sopineet.” 

”Palvelulle on tarve ja odotan päättäjien ymmärtävän sen ja mahdollistavan 
jatkuvuuden.” 
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5. LOPPUARVIOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Täydentyy loppuraporttiin 

5.1.  Tavoitteiden saavuttaminen 

 

Täydentyy loppuraporttiin  

5.2. Hankkeen toteuttaminen ja työote 

 

Täydentyy loppuraporttiin 

5.3.  Asiakasohjaus moniammatillisessa verkostossa 

 

Täydentyy loppuraporttiin 

5.4.  Uudet löydökset 
 

Täydentyy loppuraporttiin 
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