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Tässä uutiskirjeessä: 

 Nuoret tarvitsevat 

urapoluille HOHTOA 

 Yhteistyö hyvin-

vointi– ja perhek-

eskusten kanssa 

 Ohjaukset ovat al-

kaneet! 

 Onko ideaa?-

tapahtuma 

Äänekoskella 

NUORET TARVITSEVAT URAPOLUILLE HOHTOA 

 

Joka kuudennella nuorella Suomessa ei ole peruskoulun jälkeistä 

toisen asteen tutkintoa. Paikallisesti nuoret ovat ammatinvalinta- 

päätöksenteossaan hyvin pitkälti peruskoulun ja toisen asteen 

opinto-ohjauksen varassa. Ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret 

eivät ole minkään opinto-ohjauksen piirissä. Nuorten palvelut ovat 

suurissa kaupungeissa keskitetty Ohjaamoihin. Nykyiset Ohjaamot 

eivät tavoita kuitenkaan pienten kuntien nuoria.  

Ohjaamoiden koordinaatio voidaan nähdä osana kunnan paikallisia 

elinvoimatehtäviä. Toisaalta Ohjaamoja ei tarvitse edes nähdä 

toimipisteiden verkostona, vaan Ohjaamo on myös tapa ajatella 

yhdessä työskentelyä uudella tavalla. Kuntien työllisyyspalveluiden 

piirissä on suuri joukko asiakkaita, jotka tarvitsevat ura- ja opinto-

ohjausta sekä eritasoista, myös intensiivistä, palveluohjausta tilan-

teensa selkiyttämiseksi. 

HOHTO-hanke on aloittanut 1.8.2017 Laukaan, Äänekosken ja 

Konneveden yhteisenä kehittämishankkeena. Hanke pyrkii pu-

reutumaan edellä mainittuihin haasteisiin ja hyödyntämään Keski-

Suomen alueen muiden toimijoiden hyviä käytäntöjä erityisesti 

nuorten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa, työllistymisessä 

ja heidän osaamisensa hyödyntämisessä. 

Hankkeen tavoitteena on luoda hankealueen nuorille 

tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa keskeistä on 

liikkuvuus, verkostomainen toimintatapa ja kaikkien 

palvelukanavien hyödyntäminen.  

Emme rakenna uusia rakenteita, vaan tavoitteena on syventää 

ohjausjärjestelmien ja ohjauspalvelujen tuntemusta ja verkostoi-

tumista niin, että alueella toimivat ohjaajat toimivat entistä tiiviim-

min yhteisessä verkostossa. 

 Lokakuu 2017 

 

 



HOHTO-ohjaukset ovat 
alkaneet! 

 

Voit ohjata asiakkaasi hankkeeseen, jos 

hän 

 on alle 30-vuotias 

 asuu Laukaassa, Äänekoskella tai 

Konnevedellä 

 on työtön, työttömyysuhan alainen, 

opiskelija ja/tai työvoiman/

koululuksen ulkopuolella 

 suunnittelee alanvaihtoa. 

 

Ota meihin yhteyttä! 

 

Ura- ja opinto-

ohjaaja 

Kati Kokko 

040 635 1475 

kati.kokko@laukaa.fi                                   

 

Ura– ja opinto-

ohjaaja 

Heli Mäki                                                       

040 635 0138                                            

heli.maki@laukaa.fi                                      

 

YHTEISTYÖHÖN OPPILAITOSTEN 

JA  PERHEKESKUSTEN KANSSA 

Tavoitteena on synnyttää yhteistyömuoto, jossa hank-

keen osaaminen opinto- ja uraohjauksen ja kasvun tu-

en osa-alueilta yhdistyy oppilaitosten opettajien ja opo-

jen kokemuksiin nuorten koulunkäynnin tilanteesta ja 

tuen tarpeista. Työmuodoiksi valikoituvat sekä yksilö- 

että ryhmäohjaus säännöllisine tapaamisineen. 

Ajatuksena on, että toimimme oppilaitosten opoille oh-

jausresurssina, jos he katsovat nuoren tarvitsevat  in-

tensiivisempää ja pidempiaikaista ohjausta. He voivat 

myös ohjata opiskelijan hankkeeseen valmistumisen 

jälkeen, jos nuori tarvitsee työnhakuunsa tukea.  

Paikalliset ura- ja ohjauspalvelut laajennetaan osaksi 

Laukaaseen ja Äänekoskelle perustettuja hyvinvointi– 

ja perhekeskuksia, joissa tarvittaessa nuoren koko per-

he pääsee ohjauksen piiriin.  

Perhekeskusten ryhmätoiminnan kautta ura- ja opinto-

ohjauspalvelut tuodaan niiden asiakkaiden ulottuville, 

jotka  eivät ole TE-palvelujen piirissä. Tällaisen ryhmän 

muodostavat esimerkiksi nuoret kotiäidit, jotka suunnit-

televat paluuta työelämään tai miettivät opiskeluvaihto-

ehtoja. Kuntien työllisyyspalvelut eivät näitä nuoria äite-

jä tavoita.  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOHTO-hankkeen asiakastavoiteet: 

Hankkeeseen osallistujatavoite on 250 henkilöä, 

Osalle tarjotaan lyhyttä ohjausta ja neuvontaa ja 

osalle tarjotaan pidempiaikaista ura– ja opinto-

ohjausta asiakkaan tavoitteiden mukaan.  

Aloitimme asiakastyön 1.9.2017 ja tällä hetkellä 

hankkeeseen on ohjautunut 25 asiakasta, joista yksi 

on jo lähtenyt opiskelemaan.  

 

 

 

 

 

 

Hankkeen verkkosivut 

 

HOHTO-hankkeen verkkosivut on julkaistu. Sivuilta 

löytyy tarkempaa tietoa tarjoamistamme ohjaus-

palveluista. Sivuille  luodaan myös työntekijöille oma 

salasanalla suojattu intra-osio, johon jatkossa tal-

letamme ohjaustyöhön liittyvää materiaalia. Se tulee 

olemaan kaikkien ohjaustyötä tekevien vapaasti 

käytettävissä.. 

Verkkosivumme löytyvät osoitteesta: 

www.hohto-hanke.net 

HOHTO-hanke  Äänekosken Onko 

ideaa?-tapahtumassa 

Äänekosken elinvoimayksikkö järjesti syys-

kuun alussa Onko ideaa? -nuorten tapahtu-

man. Äänekosken kaupunki oli kutsunut kaikki 

17–29 -vuotiaat nuoret mukaan ja paikalla oli 

lukiolaisia sekä ammattikoulun kolmannen 

vuosikurssin opiskelijoita.  

Kaupungintalolle oli kokoontunut  koulutuksen, 

yrittäjyyden ja työllistymisen ammattilaisia ker-

tomaan nuorille omasta toiminnastaan. Ta-

pahtumaan saapui monta sataa nuorta ja ta-

pahtuma oli oiva paikka myös verkostoitumi-

seen eri toimijoiden kesken.  

HOHTO-hanke oli mukana kertomassa oh-

jauspalveluistaan, joita äänekoskelaiset nuo-

ret voivat hankkeen kautta saada. Pöytämme 

äärellä pysähtyikin jatkopolkuja miettiviä sekä 

alan vaihtoa harkitsevia nuoria kyselemässä 

vinkkejä. Tapahtuman myötä tavoitimme myös 

useita yhteistyökumppaneita, jotka olivat jo 

kuulleet hankkeestamme ja piipahtivat otta-

massa mukaansa esitteen ja kyselemässä 

lisätietoja.  


