
HOHTO-HANKKEEN TOIMINTA 

ON LOPPUSUORALLA 

HOHTO-hankkeen toiminta päättyy 30.6. Käynnissä 

on siis viimeisten viikkojen ponnistus toiminnan ja 

tulosten paketoinnissa.  Poikkeusolojen vuoksi 

myös hankehenkilöstö on siirtynyt kotitoimistoille 

etäyhteyksien päähän. Poikkeustilanne on vaikutta-

nut HOHTO-hankkeen toimintaan erityisesti yksilö-

ohjauksen osalta. Myös loppukeväälle suunniteltuja 

henkilöstölle suunnattuja koulutuksia olemme joutu-

neet perumaan. 

Asiakastyön tilanne 

Maaliskuun alussa myös hankkeen asiakastyö siirtyi 

etäyhteyksien päähän, emmekä enää ottaneet yksi-

löohjaukseen uusia asiakkaita. Olemassa olevia oh-

jauksia hoidamme vielä puhelimitse ja sähköisiä ka-

navia hyödyntäen, mutta asiakastyö tullaan päättä-

mään kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun men-

nessä. Myös uraohjauspäivystykset Äänekosken 

perhekeskus Kerkässä olemme joutuneet loppuke-

vään ajalta perumaan. Jäljellä oleva toiminta-aika 

käytetään hankkeen tulosten kasaamiseen ja rapor-

tointiin. Hankkeen uraohjaaja päivystää edelleen 

etäyhteyksien päässä  Äänekosken ja Laukaan Oh-

jaamoissa 27.5. saakka. 

Hankkeen toiminta on kuitenkin edennyt kuluneen 

kevään aikana yksilö– ja ryhmäohjausten osalta se-

kä myöskin muilla osa-alueilla. Poimintoja kevään 

toiminnoista esittelemme tässä uutiskirjeessä.  
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Osa kevään ohjaustoiminnoista on jouduttu perumaan, 

mutta myös uusia ohjaustapoja on löydetty! 

(Kuvat: HOHTO-hankkeen Instagram-tili) 



KEVÄÄN RYHMÄOHJAUKSIA  

Tulevaisuus haltuun! Työelämätaidot ja 

työnhaku muuttuvassa työelämässä   

Konneveden lukion 1. vuoden opiskelijoiden kanssa 

käsiteltiin tammikuussa työnhakua ja työelämässä 

vaadittavia taitoja. Koulutuksen työelämätaito-osiossa 

käytiin läpi muuttuvan työelämän mukanaan tuomia 

työskentelymuotoja sekä yleisimpiä taitoja, joita 

työelämässä tai opiskelussa tarvitaan. 

Työnhakuosiossa tarkasteltiin erilaisia tapoja tehdä 

ansioluettelo ja kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa 

työnhaussa sekä oman osaamisen esiin tuomisessa.    

Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen  

Äänekosken 2. vuoden lukio-opiskelijoiden kanssa 

syvennyttiin helmikuussa omiin vahvuuksiin ja 

pohdittiin, missä kaikilla elämän osa-alueilla omien 

vahvuuksien tunnistamisesta voisi olla hyötyä. Tämän 

jälkeen keskusteltiin työnhausta, käytiin läpi työnhaun 

asiakirjojen sisällöt sekä pohdittiin kuinka omat 

vahvuudet vaikuttavat työnhakuun ja kuinka niitä voisi 

hyödyntää.  

Konneveden 9-luokkalaisten kanssa tarkasteltiin 

helmikuussa omia vahvuuksia ja sitä, milloin 

vahvuuksien tunnistamisesta on erityisen paljon 

hyötyä. Lisäksi vahvuuksia etsittiin myös ihmisten 

negatiivisiksi mielletyistä piirteistä Heikkoudet 

vahvuuksiksi -harjoituksen kautta.  

Maaliskuussa Äänekosken startilla kartoitettiin omia 

vahvuuksiaan Via Character -luonteenvahvuustestin 

avulla. Tämän jälkeen lähdettiin rakentamaan omaa 

elämänkenttää, jossa tarkasteltiin sosiodynaamisten 

ohjausperiaatteiden mukaisesti elämän nykyhetkeä ja 

sen tärkeimpiä osa-alueita.  

 

 

Tulevaisuutta suunnitellessa on hyvä pohtia nykyhetkeä: 

mitä eri mahdollisuuksia tai haasteita elämän eri osa-

alueiden sisällöt tuovat esimerkiksi urasuunnitteluun? 

(Kuva: HOHTO-hankkeen koulutusmateriaali) 

Maahanmuuttajien kesätyöilta Äänekoskella  

Maaliskuussa Äänekoskella perehdyttiin maahan-

muuttajien kanssa työnhakuun. Koulutuksen alussa oli 

noin 20 minuutin teoriaosuus, jossa käsiteltiin työhake-

musta sekä ansioluetteloa. Lisäksi katsottiin yhdessä, 

mistä eri kanavista kesätöitä voi löytää. Tämän jälkeen 

ohjattavilla oli 1,5h aikaa laatia oma ansioluettelo tai 

alkaa kirjoittamaan työhakemusta haluamaansa kesä-

työpaikkaan. 

Hankkeen  

koulutusmateriaalit tullaan 

tallentamaan kevään aikana 

hankekuntien peda.net             

-sivustoille, josta ne ovat 

vapaasti kaikkien 

käytettävissä. 



KEVÄÄN MUITA TAPAHTUMIA  

Kesätyötreffit Laukaassa 

HOHTO-hanke oli jälleen mukana jo perinteeksi 

muodostuneilla kesätyötreffeillä Laukaassa. 

Kesätyömiitti-tapahtuma järjestettiin tammikuun 

lopussa Sydän-Laukaan koululla. Paikallisia yrittäjiä 

oli tapahtumassa rekrytoimassa itselleen 

kesätyöntekijöitä henkilökohtaisesti sekä Laukaan 

4H:n kautta. Myös Laukaan kunnan kesätyö-paikkoja 

esiteltiin tilaisuudessa. HOHTO-hanke esitteli 

kesätyöpaikkoja hakeville vinkkejä työnhakuun sekä 

hyvän CV:n laatimiseen. Tapahtumassa toimintaansa 

esittelivät myös Laukaan Ohjaamo, POKE ja Gradia.   

 

 

Työ ja tekijät kohtasivat Konnevedellä 

Konnevedellä järjestettiin maaliskuun alussa Työ ja 

tekijät kohtaavat –tapahtuma, jossa myös HOHTO-

hanke esitteli toimintaansa. Kaikille avoimessa 

tilaisuudessa esiteltiin erilaisia työllistymis– ja 

opiskelumahdollisuuksia. Näistä mahdollisuuksista 

olivat kertomassa TE-palvelut, kunnan 

työllisyyspalvelut, POKE, Uusyritys-keskus sekä 

Omapaja-laskutuspalvelu. Lisäksi paikallisia yrityksiä 

oli paikalla kertomassa työllistymismahdollisuuksista, 

ja Konneveden 4H esitteli heidän kauttaan tarjolla 

olevia kesätyöpaikkoja. 

REKRYTOINTITARVEKYSELYN 

TULOKSIA  

Edellisessä uutiskirjeessä kerroimme Laukaan, Ääne-

kosken ja Konneveden yrittäjille lähetetystä rekrytoin-

titarvekyselystä, joka laadittiin yhteistyössä Taite työ-

elämään –hankkeen kanssa. Kysely toteutettiin mar-

raskuussa ja joulukuussa 2019. Vastauksia saimme 

toivottua huomattavasti vähemmän. Yhteensä kyse-

lyyn vastasi 41 yrittäjää (Laukaasta 4, Konnevedeltä 3 

ja Äänekoskelta 34). Käytössämme ei ole tarkkaa tie-

toa siitä, kuinka monen yrittäjän kysely on tavoittanut. 

Kyselyssä kartoitettiin yritysten tarvetta/kiinnostusta 

rekrytoida seuraavan 12 kk:n aikana, yritysten käyttä-

miä rekrytointikanavia, työllistämisen tukien tuntemus-

ta sekä rekrytointituen tarvetta. Esittelemme seuraa-

vaksi tiivistetysti kyselyn keskeiset tulokset. 
Kysely toimitettiin yrittäjille suoraan, mutta vastauksia  

kerättiin myös sosiaalisen median kautta. 

(Kuva: HOHTO-hankkeen Instagram-tili) 



Kyselyyn vastanneista yrittäjistä n. 70% ilmoitti 

yrityksellä olevan tarvetta tai kiinnostusta rekrytoi-

da kuluvan vuoden aikana.  

 

 

 

 

 

Suurin osa yrittäjistä kertoi hyödyntävänsä rekry-

toinnissa TE-palveluja sekä sosiaalista mediaa. 

Kolmanneksi eniten hyödynnettiin omia verkosto-

ja ja neljänneksi eniten kunnan työllisyysyksikköä. 

Vähiten käytettiin henkilöstövuokrausta. Yksittäi-

sinä rekrytointikanavina mainittiin yrityksen omat 

verkkosivut, yrityksen oma rekrytointikanava, am-

mattioppilaitos sekä harjoittelujen kautta rekry-

tointi. 

Erilaisista työllistämisen tuista yrittäjille tutuin oli 

palkkatuki, toiseksi tunnetuin oppisopimus ja kol-

manneksi tunnetuin työkokeilu. Kuntalisä oli tuttu 

noin neljännekselle vastaajista ja ainoastaan yksi 

yrittäjä ilmoitti tuntevansa työolosuhteiden järjes-

telytuen. Lähes kolmasosa vastaajista ilmoitti, et-

tei mikään edm. työllistämisen tuesta ole tuttu. 

Vastaajista lähes puolet ilmoitti, että voisi tarvita 

tukea rekrytointiin. Eniten kaivattiin apua sopivan 

työntekijän löytämiseen, toiseksi eniten kaivattiin 

ylipäätään lisää tietoa. Kolmanneksi eniten kai-

vattiin tietoa työllistämisen tukimuodoista. Yksit-

täisissä vastauksissa kaivattiin rekrytointitapahtu-

mia, muiden yrittäjien kokemuksia rekrytoinnista, 

apua rekrytointiin kuluvaan aikaan ja kustannuk-

siin sekä ulkomailta rekrytointiin. 

Kyselyn tuloksissa on tarkasteltu kaikkien kolmen 

kunnan vastauksia yhdessä. Kuntakohtaiset vas-

taukset on toimitettu kuntien työllisyysyksiköihin. 

 

Eniten kiinnostusta oli saada opiskelijoita harjoitte-

luun, toiseksi eniten keikkatyöläisiä ja kolmanneksi 

eniten työntekijöitä kokopäivätyöhön 

Kokoaikatyöhön
12 %

Osa-aikatyöhön
6 %

Keikkatyöhön
13 %

Opiskelijoita 
työharjoitteluun

18 %
Työkokeilijoita

9 %

Palkkatuella
9 %

Oppisopimuksella
5 %

Toiminimen tai 
kevytyrittäjyyden 

kautta

9 %

Koulutussopimuk
sella
6 %

Kesätöihin
11 %

Osatyökykyisiä
2 %

YRITYSTEN TARVE/KIINNNOSTUS REKRYTOIDA 12 KK:N AIKANA



Hohto-hankkeen nettisivuilta löytyy nyt materiaa-

lia sekä yksilö– että ryhmäohjauksiin. Materiaalin 

ovat sivuille keränneet hankkeessa harjoittelujak-

soilla työskennelleet Katja Laajala ja Iida Päty-

nen. Materiaalit eivät ole hankkeen omia tuotok-

sia, vaan muiden toimijoiden ja hankkeiden työvä-

lineitä, tuotoksia ja materiaaleja. Hankkeen netti-

sivut suljetaan kesä-heinäkuun vaihteessa, joten 

nyt kannattaa käydä sivuilla ja tallentaa sieltä ma-

teriaalia talteen.  

HOHTO-HANKKEEN NETTISIVUILLA MATERIAALIA  

OHJAUKSEN TUEKSI 

KIITOKSEN AIKA 

Kolme vuotta on yhtä aikaa pitkä ja lyhyt aika. 

Nyt, kun hankkeen loppu häämöttää, tuntuu kuin 

olisimme vasta aloittaneet. Ja elokuussa 2017 

hankkeen alkuvaiheiden tiimellyksessä tuntui ole-

van ikuisuus siihen, että pääsemme esittelemään 

hankkeen tuloksia. Nyt se aika on koittanut. Poik-

keustilanteesta johtuen emme pääse järjestä-

mään hankkeen loppuseminaaria, mutta toimi-

tamme ennen hankkeen päättymistä kaikille yh-

teistyötahoille kirjallisen esittelyn hankkeen tulok-

sista ja toiminnasta kuluneiden vuosien aikana.  

Näihin vuosiin on mahtunut paljon. On ollut onnis-

tumisia ja epäonnistumisia, muuttuvia suunnitel-

mia ja iloa uusien polkujen löytämisestä, mutta 

ennen kaikkea halu ja innostus edetä kohti pää-

määrää. Eikä sitä olisi ollut ilman mahtavia asiak-

kaitamme tai ilman teitä, yhteistyötahot, jotka 

olette ottaneet meidät osaksi työyhteisöjä ja aut-

taneet meitä saavuttamaan tavoitteitamme. 

 

Vaikka hanke päättyy virallisesti vasta 30.6., me 

hankkeen työntekijät jäämme kesälomille jo tou-

kokuun puolella. Kati siirtyy kesälaitumille 18.5. ja 

Erika seuraa perässä 28.5. 

Lämmin kiitos kaikille teille  

yhteistyöstä, avusta ja tuesta! 

t. Erika ja Kati 

 

Kuva: PIxabay 

Kuva: Pixabay 


