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Ryhmäohjaukset  

HOHTO-hankkeessa  
on toteutettu ryhmä-

ohjauksia 14 kappaletta 
seuraavasti:  

 Laukaa 3 

 Äänekoski 4 

 Konnevesi 7 

Ryhmäohjauksiin on 
osallistunut yhteensä  

131 henkilöä. 

 

TYÖNHAKU ON TAITOLAJI 

 

Puhetta työelämän muutoksesta riittää. Vaikka koulujen ope-

tussuunnitelmia kehitetään koko ajan työelämälähtöisem-

miksi, silti moni nuori kärsii työelämätaitojen puutteesta, jo-

hon kuuluvat myös ajanmukaiset työnhakutaidot.  

Työnhaussa tarvitaan toki edelleen perinteisiä ansioluet-

teloita ja hakemuksia, mutta niiden rinnalle on tullut paljon 

muutakin. Lukuisat työnantajat rekrytoivat pelkästään so-

siaalisen median kautta.  Erilaiset työnhaun kanavat on hyvä 

hallita. Työnhakua on myös syytä tarkastella kokonaisuu-

tena, joka alkaa ansioluettelon ensimmäisistä riveistä ja 

päättyy työhaastattelun jälkeiseen kättelyyn. Työnhaussa 

erityisesti hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat. 

Kysyttäessä työnantajalta, millaisen henkilön he haluavat 

palkata, vastaus on lähes poikkeuksetta: ”hyvän tyypin”. 

Hyvä tyyppi voi tarkoittaa montaa asiaa, mutta paljon 

korostetaan asennetta. Jokainen työtehtävä tulisi nähdä 

mahdollisuutena ja suhtautuminen työhön, muihin ihmisiin ja 

elämään tulisi olla myönteinen.  

HOHTO-hankkeessa olemme yhteistyössä asiakkaiden 

kanssa laatineet ansioluetteloita ja työhakemuksia. Myös 

sähköisiä työkaluja on käytetty työnhaun tukena. Oman per-

soonan esille tuominen ja erottautuminen muista työnhaki-

joista on tärkeää. 
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Olemme kiertäneet lukioissa kertomassa tule-

vaisuuden työelämätaidoista ja työhakemuksen ja 

CV:n tekemisestä. CV:n laatiminen on haastavaa 

varsinkin, jos kesätyöt ja muu työkokemus puuttuvat. 

Nuoren kohdalla on tärkeää tuoda esiin kaikki mah-

dollinen osaaminen, harrastukset ja tehtävät, joiden 

kautta voi kertoa omista kyvyistään. Myös sähköpos-

tiosoitteen muotoon, valokuviin ja omaan käyttäyty-

miseen sosiaalisessa mediassa on kiinnitettävä hu-

omiota.  

Oppilailta saamamme palaute on ollut todella 

positiivista. Moni nuori on tullut jälkikäteen kysymään 

lisäneuvoja. Olemme saaneet myös sähköpostitse an-

sioluetteloita kommentoitaviksi. 

Hankkeen edetessä on tullut selväksi, että nuorten 

työnhakutaitoihin pitäisi panostaa huomattavasti 

nykyistä enemmän. 

 

Oli mielenkiintoinen 

tunti ja paljon ajan-

kohtaista tietoa! 

Kiitos! 

Olitte todella inspiroivia ja 

helposti lähestyttäviä –

mahtavaa, kiitos! 

 

Tälläinen palvelu on var-

masti iso apu varsinkin 

vielä nuorille ja vähän 

kokemattomille näissä 

asioissa. 

 

Äänekosken lukion 2. luokan oppilaiden palautetta HOHTO-tunnin sisällöstä.  



 

PUOLI VUOTTA ASIAKASTYÖTÄ 

TAKANA! 

Yksilöohjauksen asiakkaita on 88.  

Laukaa: 53 Äänekoski: 25 Konnevesi: 10 

 

Asiakkaiden tilanne/sijoittuminen:  

Töissä (avoimet työmarkkinat) 2 

Opiskelemassa (tutkinto) 3 

Täydennyskoulutuksessa 1 

Työkokeilussa 4 

Kuntouttavassa työtoiminnassa 2 

Hakee koulutukseen  11 

Hakee täydennyskoulutukseen 1 

Työnhaun tuki (työnhaun kanavat  
ja asiakirjat) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSIMMÄISET KESÄTYÖTREFFIT  

LAUKAASSA 

Laukaassa järjestettiin paikallisille nuorille Kohtaami-

sia-kesätyötreffit  19.2.2018 Hypellä. Kesätyötreffien 

ideana oli koota yhteen kesätyöstä kiinnostuneita 13-

29-vuotiaita nuoria sekä työnantajia, joilla oli tarjota 

palkallista kesätyötä.  

Kesätyötreffeille osallistui kaikkiaan n. 160 kävijää, 

joista suurin osa oli nuoria yläkoululaisia ja lukio-

laisia. Tapahtumassa oli rento ja mukava tunnelma 

ja haettavissa useita kymmeniä kesätyöpaikkoja. 

Treffeillä oli mahdollista tehdä myös CV, ja pari nuor-

ta käyttikin tilaisuutta hyväkseen ja vieraili HOHTO-

hankkeen cv-pajassa.  

Osallistujat selvästi pitivät täsmätreffien luonteesta, 

sillä palautteen mukaan 75% koki tapahtumasta ol-

leen hyötyä. Lähes kaikki suosittelisivat tapahtumaa 

ystävälleen.  

 

 


