
   

 

 

 

 

HOHTO — henkilökohtaiset  

ohjauspalvelut työllistymisen ja opiskelun 

tukena –hanke 

2017─2020 

 

Toiminta ja tulokset 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Laukaassa 17.6.2020 

           Kati Kokko, hankepäällikkö 

          Erika Nieminen, hanketyöntekijä 

 



 2 

 

SISÄLTÖ 

 

1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET         3 

2. HANKKEEN TOIMINTA JA TULOKSET         4 

 2.1 Tuetaan nuorten siirtymistä koulutukseen ja sitä kautta työelämään  4 

  2.1.1 Asiakastyön tuloksia yksilöohjauksessa      6 

  2.2.2 Ohjaustyön tuloksia ryhmäohjauksessa      9 

  2.2.3 Asiakaspalaute yksilö- ja ryhmäohjauksissa     10 

 2.2 Laajennetaan ura- ja opinto-ohjauspalvelut osaksi Laukaaseen ja  

 Äänekoskelle perustettuja perhekeskuksia        12 

 2.3 Tehostetaan palvelujärjestelmää: palvelujen laatua, saatavuutta ja 

 kustannustehokkuutta parannetaan         13 

3. YHTEENVETOA JA POHDINTAA          14 

 3.1 Hankkeen kohtaamia haasteita ja saavuttamatta jääneitä tavoitteita  14 

 3.2 Mitä voisi tehdä toisin?          15 

 3.3 Hankkeen onnistumisia           15

                

                

                

          



 3 

 

1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

HOHTO-hanke käynnistyi 1.8.2017. Hankkeen taustalla oli tarve saada nuorille riittävästi tukea kouluttau-

tumista ja työelämää koskeviin valintoihin. Ura- ja opinto-ohjauksen resurssit ovat vähäiset erityisesti pie-

nissä kunnissa, jolloin vaarana on, että hankalimmassa tilanteessa olevat nuoret jäävät ilman riittävää tu-

kea ja ohjausta. Lisäksi opiskelu siirtyy yhä enenevissä määrin verkkoon, mikä heikentää niiden nuorten 

tilannetta, jotka eniten tarvitsisivat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. 

HOHTO-hankkeen tavoitteena oli luoda hankealueen nuorille tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelu (TNO-

palvelu) liikkuvana palveluna. Tavoite jaettiin pää- ja alatavoitteisiin alla olevan taulukon (taulukko 1) mu-

kaisesti. Taulukossa on myös kuvattuna hankkeen toivotut tulokset. 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alaiset tai työvoi-

man ulkopuolella olevat nuoret sekä henkilöt, jotka tarvitsivat hankkeen tarjoamia palveluja. 

 

PÄÄTAVOITE: 

Luodaan hankealueen nuorille tiedotus-, neuvonta– ja ohjauspalvelu (TNO), jossa keskeistä on  

liikkuvuus, verkostomainen toimintatapa ja kaikkien palvelukanavien hyödyntäminen. 

1. Tuetaan nuorten siirtymistä kou-
lutukseen ja sitä kautta työelämään 
laajentamalla ura- ja opinto-ohjaus 
kuntien työllisyyspalveluihin kuulu-
vaksi lisäresurssiksi. 

2. Laajennetaan paikalliset ura– ja oh-
jauspalvelut osaksi Laukaaseen ja Ää-
nekoskelle perustettuja perhekeskuksia, 
joissa tarvittaessa nuoren koko perhe 
pääsee ohjauksen piiriin. 

3. Tehostetaan palvelujärjestelmää: 

palvelujen saatavuutta, laatua ja 

kustannustehokkuutta parannetaan. 

 Etsitään nuorille joustavia opiske-
lumahdollisuuksia ja pätevöitymis-
väyliä. 

 Syvennetään ohjausjärjestelmien 
ja -palvelujen tuntemusta ja verkos-
toitumista alueella. 

 Pyritään löytämään hyviä käytän-
teitä, joilla edistetään työorganisaa-
tioiden rekrytointitukea ja rekrytointi-
kompetenssin lisääntymistä hanke-
alueella. 

 Kartoitetaan rekrytointimallien 
haasteita alueella ja selvitetään on-
nistuneen rekrytoinnin edellytyksiä. 

 Pyritään katkaisemaan työttömyyden 
periytymistä sukupolvelta toiselle. 

 Pyritään ennaltaehkäisemään työttö-
myyden periytymistä nuorten vanhem-
pien kohdalla. 

 Rohkaistaan vanhempia ja nuoria kou-
lutukseen ja työelämään. 

 Pyritään ennaltaehkäisemään työelä-
mätaitojen puutteesta johtuvia ongelmia. 

 Pyritään lieventämään työurien suku-
puolenmukaista eriytymistä asenteisiin 
vaikuttamalla. 

 Luodaan ohjauskäytäntöjä, jotka 
vastaavat nuorten työttömien tai 
työttömyysuhanalaisten tarpeisiin. 

 Toteutetaan ura- ja opinto-
ohjausta osittain verkossa. 

 Luodaan hankekuntien yhteinen 
internet-sivusto tukemaan työllistä-
mistoimia ja hyvien käytäntöjen le-
vittämistä. 

 Kehitetään yrityksille paikallista 
rekrytointitukea. 

 Muodostetaan hankealueelle liik-
kuva Ohjaamo-mallin mukainen 
palvelu. 

TULOSTAVOITTEET: 

1. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaaminen on parantunut: 
 
- Nuorten pääsy uraohjauksen piiriin 
ja sitä kautta työmarkkinoille on hel-
pottunut. 
- Työantajien työvoimatarpeet alu-
eella on selvitetty. 
- Paikalliset ohjauskäytännöt vas-
taavat nuorten työttömien tai työttö-
myysuhanalaisten tarpeita. 

2. Asiakkaan koettu hyvinvointi on 
lisääntynyt: 
 
- Ohjauksen menetelmät ovat asiakas-
ta arvostavia ja ohjausote on eteen-
päin vievä. 
- Vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevien syrjäytymistä on ehkäisty, työl-
listymisvalmiuksia parannettu ja ura-
polkuja heille löydetty. 
- Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on 
vähentynyt. 

3. Pienten kuntien palvelujärjestelmä 
on tehostunut: 
 
- Palvelujen saatavuus, laatu ja kus-
tannustehokkuus on parantunut. 
- Ohjaus tapahtuu osittain verkossa. 
- Yrityksillä on paikallinen rekrytointi-
tuki 
- Hankkeessa on syntynyt pilottimalli 
pienille kunnille nuorten TNO-
palvelujen järjestämisestä Ohjaamo-
mallin mukaisesti. 

Taulukko 1. Hankkeen tavoitteet ja toivotut tulokset 
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2. HANKKEEN TOIMINTA JA TULOKSET 

Hankkeen toimintaa ja  tuloksia käydään seuraavaksi läpi kolmen edellä esitellyn alatavoitteen mukaisesti. 

2.1 Tuetaan nuorten siirtymistä koulutukseen ja sitä kautta työelämään 

Tämä on ollut hankkeen päätavoite, ja sitä lähestyttiin ensisijaisesti suoraan asiakastyön kautta. Asiakkai-

den saama apu ja kohtaaminen olivat hankkeessa keskeisessä asemassa. Asiakastyön lisäksi tavoitetta 

oli tarkoitus lähestyä verkostoyhteistyötä tiivistämällä syventämällä ohjausjärjestelmien ja -palvelujen tun-

temusta ja verkostoitumista, kartoittamalla alueen rekrytointimallien haasteita sekä pyrkimällä yhteistyössä 

oppilaitosten, työllisyyspalvelujen ja yritysten kanssa löytämään yhteisiä hyviä käytänteitä työorganisaa-

tioiden tukemiseksi rekrytoinnissa. Hanke toimi asiakastyössä niin yksilö– kuin ryhmäohjauksen osalta tii-

viisti moniammatillisessa verkostossa. Ohjausfilosofian ja ohjauksen hyvien käytäntöjen yhteinen näkemys 

syntyi tässä verkostossa asiakastyön myötä, erityisesti Ohjaamo-toiminnan kautta, jossa ohjaushenkilöstö 

oli tiiviissä vuorovaikutuksessa paitsi asiakastyön osalta myös toisiaan tukemassa ohjaustyössä. Yritysyh-

teistyöhön palaamme myöhemmin tulosten esittelyssä. 

Hankkeen asiakastyö keskittyi kolmeen eri osa-alueeseen: yksilöohjaukseen ajanvarausajoilla, yksilöoh-

jaukseen päivystysajoilla ja ryhmäohjaukseen. Näistä ohjauksen muodoista hankkeessa kehitettiin liikku-

van ura– ja opinto-ohjauksen toimintamalli kuntien työllisyyspalveluihin. Toimintamalli perustuu hankkees-

sa vajaan 3 vuoden aikana tehtyyn asiakastyöhön, mutta toimii samalla viitekehyksenä sille, kuinka uraoh-

jauspalvelua voidaan pienten kuntien työllisyyspalveluissa järjestää. Toimintamalli esiteltiin kaikissa han-

kekunnissa työllisyyspalvelujen ohjaushenkilöstölle Skype- ja Teams- palavereissa toukokuussa 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintamallin kolmen toimintalohkon tarkempia sisältöjä esitellään seuraavaksi. 

 

 

Kuva 1. HOHTO-hankkeessa toteutettu ja laadittu liikkuvan ura- ja opinto-ohjauksen toimintamalli (pilottimalli nuor-
ten TNO-palveluiden järjestämisestä pienissä kunnissa) 

8.4.2020HOHTO-hanke2

Liikkuvan ura- ja opinto-ohjauksen toimintamalli työllisyyspalveluissa

Ura- ja opinto-ohjaajan työnkuva työllisyyspalveluissa

YKSILÖOHJAUS

- Intensiivinen ohjaus riskiryhmille 
ja suuremman palvelutarpeen 

asiakkaille

- Kevyt ohjaus niille, joilla 
tilapäinen tuen ja ohjauksen tarve 

suunnitelmien selkiyttämiseksi

- Ohjaus tapahtuu asiakkaan 
kanssa sovitussa paikassa sekä 

monipuolisesti eri 
yhteydenpitokanavia hyödyntäen

OHJAUSPÄIVYSTYS

Ohjaamoissa

- Alle 30-vuotiaiden uraohjaus 
Ohjaamon aukioloaikoina

- Yhteistyö muiden Ohjaamo-toimijoiden 
kanssa

Muissa kunnan toiminnoissa ja 
palveluissa

- Ei ikärajaa
- Kiinteät päivystysajat esim. 

perhekeskuksessa
- Pop up -uraohjaus

RYHMÄOHJAUS

Opiskelijoille ja 
työllisyyspalvelujen 

asiakkaille

- Oppilaitoksissa

- Kunnan eri palveluissa ja 
toiminnoissa

- 3. sektorilla

Monialainen verkostotyö: työllisyyspalvelut, TE-palvelut, sosiaalitoimi, etsivä työ, 

oppilaitokset, 3. sektorin toimijat, hankkeet ja kunnan muut toimijat 

Vaikuttavuus: palveluiden sekä työura- ja 

opintosiirtymien osuvuus, nopeus ja oikea-

aikaisuus  vähentää negatiivista keskeyttämistä

Vaikuttavuus: 

palvelutarpeiden 

ennaltaehkäisy
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2.1.1 Asiakastyön tulokset yksilöohjauksessa ja ohjauspäivystyksissä 

Hankkeen yksilöohjaukseen ohjautui yhteensä 262 henkilöä. Heistä naisia oli 163 (62%) ja miehiä 99 (3  

 

 

 
Kohderyhmät: 

 Riskiryhmät: koulupudokkaat, työttömät nuoret, pitkäaikaistyöttömät, työelämän ulkopuolella 
(esim. toimeentulotuella olevat, tulottomat jne.) olevat henkilöt 

 Muut: työttömät työnhakijat iästä ja elämäntilanteesta riippumatta, opiskelijat, työelämässä olevat uranvaihtajat, 
työelämän ulkopuolella (esim. vanhempainvapaalla) olevat henkilöt 

Ohjaus: Keskitytään asiakkaan opiskelu- ja työllistymisasioihin sekä urasuunnittelun taitoihin. Muut haasteet  
käsitellään yhteistyössä muiden palvelutahojen kanssa. 

 Intensiivinen ohjaus suuremman palvelutarpeen asiakkaille (tiivis yhteydenpito henkilökohtaisine  
tapaamisineen, lisäksi yhteydenpito puhelimitse ja sähköisesti) 

 Kevyempää ohjausta niille, joilla tilapäinen tuen ja neuvonnan tarve suunnitelmien selkiyttämiseksi  
(tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa vain tarvittaessa) 

 Liikkuvan toimintamallin mukaisesti ohjaus tapahtuu asiakkaan kanssa yhdessä sovitussa paikassa. Kotikäynte-
jä voidaan tehdä tarpeen mukaan, esim. liikuntarajoitteisten asiakkaiden luona tai lasten kanssa kotona olevien 
vanhempien luona. Kotikäynneillä voidaan käydä myös palveluverkoston työntekijän työparina.  

        - Uraohjaaja liikkuu useamman kunnan alueella, mikäli kunnissa on sovittu kuntien yhteisen työntekijän  
 tehtävästä. 

 Hyödynnetään monipuolisesti eri yhteydenpitokanavia. 

Keskeistä työssä on  monialainen verkostoyhteistyö mm. työllisyyspalvelujen muiden toimijoiden, sosiaalitoimen, 
TE-palveluiden, etsivän työn, hankkeiden ja kunnan muiden toimijoiden kanssa. 

Yksilöohjauksen vaikuttavuustavoitteena ovat palveluiden sekä työura- ja opintosiirtymien osuvuus, nopeus ja oi-
kea-aikaisuus, mikä vähentää negatiivista keskeyttämistä (asiakas ei tipahda koulusta tai työelämästä ilman  
jatkosuunnitelmaa) ja urapolkujen katkeamista.  

Ura- ja opinto-ohjauksen yksilöohjaus työllisyyspalveluissa  

Ura- ja opinto-ohjauksen ohjauspäivystykset työllisyyspalveluissa  

Ura- ja opinto-ohjauksen tavoitteet ohjauspäivystyksessä ovat samat kuin yksilöohjauksessa: pääpainona on  

opintoihin ja työelämään suuntaavan tuen tarjoaminen. 

 Ohjaukseen pääsee ilman ajanvarausta. 

 Palveluun hakeudutaan itsenäisesti. 

 Verkoston ammattilaiset voivat ohjata asiakkaita ohjauspäivystykseen —> Nopeuttaa ammattilaisten työtä ja 
selkeyttää palvelun saatavuutta, kun aikojen varaamista ei tarvita. 

 Kevyt ohjaus korostuu päivystysajoilla. Mahdollisuus poimia asiakkaita intensiivisempään ajanvarauksella  
tapahtuvaan ohjaukseen päivystyksen ulkopuolella. 

Mikäli kunnassa ei ole Ohjaamo-toimintaa, nuorten 
ohjauspäivystykset tapahtuvat muissa sovituissa  

kunnan toiminnoissa ja palveluissa. 
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2.1.1 Asiakastyön tulokset yksilöohjauksessa 

Yksilöohjauksessa kartoitettiin asiakkaiden näkemystä omasta elämästään, sen eri osa-alueista ja tulevai-

suudesta. Ohjauksessa pyrittiin siihen, että asiakas tulee tietoiseksi omasta itsestään, vahvuuksistaan ja 

kehittymistarpeistaan. Koulutus- ja urapolut hahmottuivat omaa osaamista, ominaisuuksia ja erilaisia am-

matteja pohtimalla ja tutkimalla, jolloin konkretisoitui käsitys siitä, millaisia askeleita tavoitteisiin pääsemi-

nen vaatii. 

Hankkeeseen ohjautui yhteensä 262 henkilöä, joista hankkeen asiakkaaksi kirjattiin 112 sellaista henkilöä, 

joilla oli pidempiaikaisen ja intensiivisen tuen ja ohjauksen tarve. Asiakastavoitteesta (140) saavutettiin 

näin ollen 80%. Kaikista hankkeeseen ohjautuneista ja hakeutuneista henkilöistä hankkeen asiakkaaksi 

tuli hieman vajaa puolet (43%). Heistä naisia oli 72 (64%) ja miehiä 40 (36%). Alle 30-vuotiaita oli asiak-

kaista 77 (69%) ja yli 30-vuotiaita 35 (31%).  

Hankkeessa kontaktoitiin 150 sellaista henkilöä, joiden kanssa asiakkuutta ei syntynyt. Osa heistä tarvitsi 

vain kevyttä tukea ja neuvontaa, ja saivat sitä joko 1-2 henkilökohtaisella tapaamisella, puhelimitse tai 

sähköpostitse. Näin lyhytkestoisessa ohjauksessa ei synny seurantatietoa, joten hankkeen näkökulmasta 

heidän kanssaan ei ollut mielekästä solmia asiakkuutta. Näihin kontaktoituihin henkilöihin kuului myös sel-

laisia, joiden kanssa ensimmäisessä yhteydenpidossa havaittiin, ettei uraohjaus ole juuri sillä hetkellä 

ajankohtainen palvelu, ja heidät ohjattiin tarvittaessa tarkoituksenmukaisemman palvelun piiriin. Näistä 

kontaktoiduista henkilöistä ei ole tiedossa systemaattisia taustatietoja eikä myöskään seurantatietoja, jo-

ten hankkeen asiakastyön tuloksia tarkastellaan ainoastaan hankkeelle kirjattujen 112 asiakkaan osalta. 

Yksilöohjauksen asiakkaiden osalta tiedot ja tulokset on kirjattu kunnittain seuraavan sivun taulukkoon 2. 

Yksilöohjausta urasuunnitteluun liittyen tarjottiin myös Laukaan ja Äänekosken Ohjaamoissa sekä Ääne-

kosken perhekeskuksessa. Ohjaamoissa hankkeen uraohjaukseen hakeuduttiin 114 kertaa, joista Lau-

kaan Ohjaamossa 70 kertaa ja Äänekosken Ohjaamossa 44 kertaa. Ohjaamoista oli mahdollisuus siirtyä 

hankkeen asiakkaaksi ja saada uraohjausta myös Ohjaamo-päivystysten ulkopuolella.  

Äänekosken perhekeskuksessa ohjauspäivystykset aloitettiin vasta syksyllä 2019, kun perhekeskus sai 

omat tilat Koulunmäen koulun yhteydestä. Perhekeskuksen ohjauspäivystyksissä hankkeen uraohjauk-

seen hakeuduttiin yhteensä 5 kertaa. 

 

Ura- ja opinto-ohjauksen ryhmäohjaus työllisyyspalveluissa 

 Ryhmäohjausta tarjotaan ja toteutetaan oppilaitoksissa sekä kunnan eri yksiköissä ja toiminnoissa, esim. työpa-
joilla, starttipajoilla, kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä jne. 

 Kohderyhmät: Yläkoulun 9.-luokkalaiset, lukiolaiset, ammattiin opiskelevat nuoret, työttömät työnhakijat, työelä-
män ulkopuolella olevat työllisyyspalvelujen asiakkaat 

 Ryhmäohjauksen aiheita mm. 

 Urasuunnittelun taidot 

 Omien vahvuuksien tunnistaminen 

 Työnhakutaidot, työnhaun asiakirjat ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa 

 Oman osaamisen ja vahvuuksien esille tuominen  

 Materiaalina mm. HOHTO-hankkeen koulutusmateriaalit. 

Ryhmäohjauksessa vaikuttavuustavoitteena on palvelutarpeiden ennaltaehkäisy. Oman osaamisen ja omien vah-
vuuksien tunnistaminen jo varhaisessa vaiheessa ehkäisee nuorelle soveltumattomiin uravalintoihin päätymistä ja 
siten myös urapolkujen katkeamista. 
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  Laukaa Äänekoski Konnevesi Kunnat yhteensä 

Hankkeeseen ohjautunei-

den henkilöiden määrä 151 96 15 262 

Asiakkaiden määrä 68 35 9 112 

Kontaktoitujen  

henkilöiden määrä 83 61 6 150 

Sukupuoli     

Naisia 42 23 7 72 

Miehiä 26 12 2 40 

Ikä     

Alle 25v. 36 15 1 52 

25-29v. 14 8 3 25 

Yli 30v. 18 12 5 35 

Koulutusaste     

Alempi perusaste    2 

Ylempi perusaste    42 

Keskiaste    64 

Keskiaste 

(erikoisammattitutkinnot)    2 

Alempi korkeakouluaste    2 

Työllisyystilanne ohjauk-

sen alkaessa     

Työttömänä alle 6kk 11 6 0 17 

Työttömänä 6-12kk 9 5 0 14 

Työttömänä yli 12kk 32 13 6 51 

Työelämän ulkopuolella 6 3 1 10 

Opiskelemassa  4 4 0 8 

Työssä 6 4 2 12 

Työllisyystilanne ohjauk-

sen päättyessä (tieto saatu 

102 asiakkaalta)     

Työttömänä 19 7 3 29 

Työelämän ulkopuolella 4 3 1 8 

Ryhtynyt työnhakuun 6 0 0 6 

Opiskelemassa 23 10 2 35 

Työssä (ml. oppisopimus-

koulutus) 10 14 0 24 

Taulukko 2. Hankkeen yksilöohjauksen asiakkaiden taustatiedot ja tilanteet ohjauksen alkaessa ja päättyessä.  

Taustatiedoista koulutusasteen osalta ei 

hankkeessa tehty kuntakohtaista  

tilastointia. 
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Ohjauksen päättyessä hankkeen asiakkaista yli puolet (n. 53%) oli joko opiskelemassa tai työelämässä, 

mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Kuntakohtaisesti asiakasmäärään suhteutettuna paras tulos saavu-

tettiin Äänekoskella, jossa 69% asiakkaista oli ohjauksen päättyessä työelämässä tai opiskelemassa 

(Laukaassa 49% ja Konnevedellä 22%), ja vain 20% työttömänä (Laukaassa 28% ja Konnevedellä 33%). 

Tässä kohtaa on tärkeää avata myös ohjauksen jälkeen työttömänä ja työelämän ulkopuolella olevien 

henkilöiden tilanteita. Työttömänä tai työelämän ulkopuolella oli ohjauksen päättyessä yhteensä 37 henki-

löä, mikä on noin kolmannes (33%) hankkeen asiakkaista. Heistäkin suurin osa (78%) oli saanut suuntaa 

elämäänsä ja selkeyttä suunnitelmiinsa: 15 henkilöllä oma ala oli selvinnyt, ja he hakivat opiskelemaan, 2 

opiskeli avoimessa korkeakoulussa, ja 12 oli siirtynyt elämäntilanteensa kannalta sillä hetkellä soveltu-

vampaan palveluun (mm. etsivä työ, ammatillinen kuntoutus, työllistymistä edistävä palvelu, sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut). Kaikista hankkeen asiakkaista ainoastaan 8 oli sellaisia, joita ei hankkeen kei-

noin voitu auttaa tai jotka eivät hyötyneet hankkeen palvelusta.  

On tärkeää kiinnittää huomiota myös niiden henkilöiden tilanteeseen, jotka eivät näy virallisissa tilastoissa. 

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat voineet edetä isoin harppauksin, vaikka työttömän tai työelämän ulko-

puolella olevan status vielä säilyykin. Esimerkiksi ”ryhtynyt hakemaan opiskelupaikkaa” on yhtä tärkeä tu-

los kuin ”ryhtynyt työnhakuun”, mutta sitä ei ainakaan vielä toistaiseksi hanketietojärjestelmässä tilastoida. 

Tulosten ja sivun 6 tilaston perusteella voidaan todeta, että tyypillinen hankkeen uraohjaukseen ohjautu-

nut tai hakeutunut henkilö oli alle 30-vuotias keskiasteen tai ylemmän perusasteen suorittanut nainen. Tu-

los ei ole sinänsä yllättävä, ja se tukee esimerkiksi aiempaa käsitystä siitä, että miesten hakeutuminen 

palveluihin on heikompaa ja vaatii kiinnittämään huomiota heidän osallisuuteensa. Peruskoulun ja usein 

myös lukion käyneelle nuorelle ei vielä ole ehtinyt hahmottua, mitä hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä ja 

mitä haluaisi opiskella. Monella nuorella päätös ensimmäisestä jatko-opiskelupaikasta muodostuu ystä-

vien tai läheisten vaikutuksen perusteella, tai päätöksen taustalla saattaa olla epärealistisia käsityksiä kou-

lutuksen/ammatin sisällöistä ja sopivuudesta itselle. Kovinkaan monella ei ole vielä urasuunnittelun taitoja 

tai valmiuksia. Hankkeen ohjauksessa moni peruskoulun jälkeen ammatillisen koulutuksen keskeyttänyt 

asiakas kertoi, ettei ala sopinut lainkaan itselle, todellisuus ei vastannut odotuksia ja kuvitelmia tai että 

koulutukseen oli hakeuduttu, kun ei oltu keksitty parempaakaan vaihtoehtoa. Monella ammatillisen koulu-

tuksen käyneellä asiakkaalla oli samansuuntaisia perusteluita, mutta he olivat kuitenkin sinnitelleet koulu-

tuksen loppuun saakka. Lisäksi moni ammattiin valmistuneista asiakkaista hakeutui uraohjaukseen, koska 

saatu koulutus ei työllistänyt omalla asuinalueella.  
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2.1.2 Ohjaustyön tulokset ryhmäohjauksessa 

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 56 eri ryhmäohjaus-/koulutustilaisuutta, joista hankkeen omia ryh-

mäohjauksia kohderyhmälle oli 52 ja henkilöstölle suunnattuja asiantuntijakoulutuksia 4. Hankkeen omiin 

ryhmäohjauksiin osallistui yhteensä 531 henkilöä ja asiantuntijakoulutuksiin 59 henkilöä, joten kaiken kaik-

kiaan hankkeen järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui 590 henkilöä.  

Hankkeen omien koulutusten aiheita olivat: 

 Työnhaku ja sosiaalinen media työnhaussa (ml. kesätyöt ja yhteishaku) 

 Omien vahvuuksien tunnistaminen ja esiintuominen  

 Tulevaisuuden työelämätaidot ja elämähallinta urasuunnittelussa 

 Oma elämänkenttä tulevaisuuden suunnittelun perustana 

 Henkilöbrändäys ja somebrändäys 

 
Lisäksi erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja tapahtumissa käytiin vapaamuotoisia keskusteluja urasuun-
nitteluun, tulevaisuuteen ja työnhakuun liittyen. 

 
Ostopalvelukoulutusten aiheita olivat: 

 Luo oma työsi — erilaiset yrittäjyyden muodot (Duunidekkari) 
(Tämä koulutus järjestettiin 2 kertaa) 

 Oman osaamisen tarinallistaminen (Tarinakone) 

 Uraohjaus muuttuvassa työelämässä (SUUNTA-palvelut) 

 

 

 Laukaa Konnevesi Äänekoski Kunnat  

yhteensä 

Hankkeen koulutukset: 
lukumäärä ja osallistu-
jamäärä 

17 kpl 

131 henkilöä 

17 kpl 

148 henkilöä 

18 kpl 

252 henkilöä 

52 kpl 

531 henkilöä 

Kohderyhmä /  

käyntipaikat 

HyPe nuorten ryhmä, 
MLL perhekahvila, 
Laukaan lukio, Lau-
kaan työpaja, startti-
paja, kuntouttavan 
työtoiminnan ryhmä, 
maahanmuuttajat, 
rekrytointitapahtumat  

Konneveden yläkoulu 

(9.luokat), Konneve-

den lukio, 

Etsivän nuorisotyön 

ryhmä, Mediapaja 

(nuorten ryhmä) 

 

Starttipaja, Suolahden 

yläkoulu (9.luokat),  Ää-

nekosken lukio, perhe-

työ,  maahanmuuttajat,  

kunnan palkkatukityöllis-

tetyt 

 

Asiantuntijakoulutuk-
set: lukumäärä ja osal-
listujamäärä 

2 kpl 

14 henkilöä 

 

2 kpl 

17 henkilöä 

3 kpl 

28 henkilöä 

4 kpl 

59 henkilöä 

Asiantuntijakoulutus-

ten teemat ja koulutta-

jat 

Oman osaamisen tari-
nallistaminen:  
Tarinakone 
 
Uraohjaus muuttuvas-
sa työelämässä:  
SUUNTA-palvelut 

Uraohjaus muuttuvas-
sa työelämässä:  
SUUNTA-palvelut 
 
Luo oma työsi —
yrittäjyyskoulutus: 
Duunidekkari 

Oman osaamisen tarinal-
listaminen: Tarinakone 

Uraohjaus muuttuvassa 
työelämässä:  
SUUNTA-palvelu 

Luo oma työsi —
yrittäjyyskoulutus: Duu-
nidekkari 

 

Taulukko 3. Hankkeen ryhmäohjaukset ja koulutukset kunnittain 
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2.1.3 Asiakaspalaute yksilö- ja ryhmäohjauksista 

Hankkeelle laadittiin sähköinen palautejärjestelmä asiakaskokemuksen mittaamiseen osana hankkeen 

ulkoista arviointia. Yksilö– ja ryhmäohjauksille laadittiin kummallekin omat kyselynsä.  Palautejärjestelmän 

laatimisesta ja tulosten analysoinnista vastasivat Mikko Kesä ja Pekka Ylikojola. Seuraavaksi esitellyt 

asiakaspalautteet on kerätty hankkeen ulkoisen arvioinnin loppuraportista. 

Yksilöohjauksen asiakaspalaute 

Yksilöohjauksen asiakaskyselyssä selvitettiin asiakkaan tavoitteita, tavoitteiden toteutumista sekä ohjauk-

sen onnistumista. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 asiakasta. 

Vastausten perusteella asiakkaan suunnitelmien selkiytyminen oli kaikista merkityksellisin tavoite palve-

lussa, ja se oli myös toteutunut parhaiten. Toiveikkuuden kasvaminen tulevaisuuden suhteen, opiskelun 

tai työnhaun taitojen kohentuminen ja tiedon hyödyntämiseen pystyminen olivat seuraavaksi merkitykselli-

simpiä tavoitteita, ja ne olivat myös toteutuneet hyvin. Itsenäisesti toteutettavia asioita (omatoimisuus, 

päätöksenteko, tiedonhaku ja sen hyödyntäminen) asiakkaat eivät pitäneet niin merkityksellisinä. Asiak-

kaat siis hakivat palvelusta suuntaa, henkisiä voimavaroja ja tilanteeseensa sopivia taitoja lähteäkseen 

itsenäisesti toteuttamaan suunnitelmiaan.  

Palvelussa onnistuneinta oli palautteen mukaan sopivan mittaiset ohjausajat. Myös muut mitatut asiat 

(”Ohjauksen sisältö oli riittävä”, ”Ohjauksen sisältö vastasi odotuksiani”, ”Ohjaus loi uutta innostusta ja toi-

veikkuutta”) saivat erittäin korkeat pisteet. Vapaamuotoisissa palautteissa näkyi kiitollisuus palvelua ja 

työntekijöitä kohtaan. Yksilöohjaus sai kaiken kaikkiaan erinomaiset tulokset. Palvelussa on vastattu asi-

akkaiden tarpeisiin ja palveluun on oltu erittäin tyytyväisiä. Palautteen antajista 65% suosittelisi palvelua 

muillekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tosi ihana paikka ja kaikki ihmiset oli 

tosi ystävällisiä ja auttavaisia. Muka-

va paikka tulla ja oppia uutta.” 

”Jee jee ” 

”Sain Erikalta valtaisan hyviä ja am-

mattitaitaitoista neuvoja. Hän paneu-

tui asiaani perusteellisesti.” 

”Olen tyytyväinen saamas-

tani avusta ja kannustuk-

sesta. Kiitos paljon ☺” 

”Hankkeen sisältämä palvelu on ollut hyvää ja laadukasta. Tästä 

kiitos Hohto - hankkeessa työskennelleiden ammattilaisten. Palvelu 

on ollut tarpeellinen ja olen kokenut sen arvokkaaksi. Ura ohjaukses-

sa saatu aika ja apu on ollut korvaamatonta. Jatkumo tämän tyyppi-

sille palveluille olisi hienoa. Paranettavaakin varmasti löytyy...mutta 

kokonaisuutena. 6/5 En voi toisten puolesta sanoa, mutta ainakin 

allekirjoittaneelle saatu apu on ollut tärkeää. kiitos.” 

”Kiitos.” 

”Mahtavat ja osaavat  

työntekijät!” 

Kuva 2. Yksilöohjauksen asiakaspalautteen avoimia palautteita 
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Ryhmäohjauksen osallistujapalaute 

Ryhmäohjauksen asiakaskyselyssä keskityttiin asiakkaiden ryhmäohjauksista saatuihin hyötyihin, koke-

muksiin ja ryhmäohjauksen onnistumiseen. Palautetta antoi yhteensä 295 osallistujaa. 

Suurimmalle osalle (78%) osallistujista ryhmäohjauksen sisältö vastasi odotuksia. Odotukset ylittyivät 17% 

ja alittuivat 6% mielestä. Vastaajista 74% sai ajankohtaista tietoa jonkun verran tai enemmän, samoin 

74% mielestä tilaisuus oli innostava jonkun verran tai enemmän. Vastaajista 76% koki pystyvänsä hyödyn-

tämään saamaansa tietoa jonkun verran tai enemmän. Ohjausta suosittelisi 20% vastaajista, mutta sitä 

arvosteli 38% vastaajista. 

Avoimet palautteet olivat suurelta osin positiivisia ja kiitollisia. Moni kertoi saaneensa uutta tietoa ja pitä-

neensä tunneista. Sisällöistä koettiin myös olevan hyötyä jatkoon. Toiminnallisuutta sekä kiiteltiin että toi-

vottiin olevan enemmän. 

Asiakkaiden odotusten ja suosittelun perusteella ryhmäohjauksiin osallistuvilla ei ole ollut kovin korkeat 

odotukset ohjaukseen liittyen. Ajankohtaisen tiedon saamisen, tiedon hyödyntämisen ja tilaisuuden innos-

tavuuden kokemukset saivat hyvin samansuuntaiset tulokset. Näistä kolmesta tiedon hyödyntämisessä 

onnistuttiin parhaiten. Ryhmäohjausta suosittelisi vain viidennes vastaajista. Tähän voi vaikuttaa moni 

asia. Ensinnäkin kaikki osallistujat eivät ylipäätään näe syytä suositella ohjauksia muille. Täytyy myös 

muistaa, että ryhmäohjauksen luonne on huomattavasti haastavampi kuin yksilöohjauksen. Negatiivista 

palautetta selittää osaltaan myös koulutusten järjestäminen isoille massoille (koululaiset, lukiolaiset, työn-

hakijat). Tällöin väistämättä osallistujien joukossa on myös heitä, joille koulutus ei  ole oikea-aikainen, aihe 

ei kosketa omaa elämäntilannetta tai koulutuksen aiheet tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Tuloksissa oli kui-

tenkin kokonaisuudessaan nähtävissä positiivista kehitystä ensimmäisten ja viimeisimpien ryhmäohjaus-

ten välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Oli kivaa kun sai tehdä itsekin 

jotain eikä tarvinnut vain 

kuunnella” 

”Monipuolinen ja laittoi 

miettimään” 

”Tässä oli hohtoa ja some 

tietoa, kiitos” 

”Paljon tuli uutta tietoa mikä 

tulee auttamaan minua, että 

työllistyn paremmin.”  

”Ei jatkoon” 

”Voisi olla joku tehtä-

vä oppilaille, vähän 

liikaa piti kuunnella. 

Hyvä tunti!” 

”Toiminnalliset tehtävät olivat 

yllättävän kivoja ja kaverin 

esittely oli tosi kiva lisä!” 

”Aika itsestäänselvyyk-

siä olivat.” 

”Ihan mukava ja jopa hyödylli-

nen omiin vahvuuksiin kes-

kittyvä tunti.”  

”Tällainen palvelu on varmasti 

iso apu varsinkin vielä nuorille 

ja vähän kokemattomille näis-

sä asioissa!” 

”Kesätyöhakujen ollessa ajankohtaisia 

tunti osui sopivaan aikaan, ja sain 

paljon itselleni hyödyllistä tietoa, jota 

pystyn hyödyntämään työnhaussa. 

Kiitos!” 

”Hyvin pintapuolista, ei mi-

tään uutta, samaa juttua yk-

kösluokalta asti.” 

Kuva 3. Ryhmäohjauksen osallistujapalautteen avoimia palautteita 
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2.2 Laajennetaan ura– ja opinto-ohjauspalvelut osaksi Laukaan ja Äänekosken perhekeskuksia 

Perhekeskusyhteistyölle asetettiin hankkeessa seuraavia tavoitteita:  

 Tarjotaan vastaanottoaikaa ura- ja opinto-ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Perhekeskukset tarjoa-
vat myös tilat tarvittaessa asiakastapaamisille.  

 Hankehenkilöstö toimii tarvittaessa työparina muiden perhekeskusten toimijoiden kanssa. 

 Perhekeskusten järjestämissä ryhmätoiminnoissa hankkeesta osallistuu työntekijä työelämään ja opis-
keluun liittyvien aihekokonaisuuksien käsittelyyn. Nuorten vanhempien työllistymisessä tarjotaan tukitoi-
mia yhteistyössä perhekeskusten kanssa.  

Tämän tavoitteen alle oli myös liitetty oppilaitosyhteistyö, jota oli tarkoitus kehittää yhdessä perhekeskus-

ten kanssa. Tavoitteena oli, että jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä hanke toimii lisäresurssina esim. 

oppilaitosten opinto-ohjaajille yhteishaun aikana yhteistyössä perhekeskusten kanssa ja tarjoaa myös tu-

kea opiskelutaitojen ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteistä toiminnallista pintaa ei 

kuitenkaan löydetty perhekeskusten ja oppilaitosten kanssa, vaan hanke 

toimi kummankin tahon kanssa yhteistyössä erikseen. 

Yhteistyö Laukaan ja Äänekosken perhekeskusten kanssa onnistui  

yksilöohjauksen osalta, mutta ryhmäohjausten osalta tavoitteita ei saavu-

tettu.  

Laukaassa etsivä nuorisotyö toimii Laukaan hyvinvointi- ja per-

hekeskuksen HyPen alaisuudessa, ja etsivästä työstä ohjautui 

hankkeeseen paljon yksilöohjauksen asiakkaita. Lisäksi hank-

keen ura- ja opinto-ohjaajat toimivat useissa etsivän työn asia-

kastapaamisissa konsultoivassa roolissa, monissa ohjaustilanteissa myös työparina.  

Äänekosken perhekeskuksessa hankkeen uraohjaukseen hakeutui asiakkaita päivystysajoilla. Äänekos-

ken perhekeskus sai omat tilat vasta syksyllä 2019, joten käytännössä hanke ei voinut tätä ennen hyödyn-

tää perhekeskuksen tiloja muutoin kuin osallistumalla olemassa oleviin toimintoihin. Pop Up -uraohjausta 

käytiinkin pitämässä Äänekosken perhekeskuksen järjestämässä avoimessa päiväkodissa.  

Vastaanottoaikojen tarjoaminen ura- ja opinto-ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä, ja perhekeskuksen 

tilojen hyödyntäminen siis toteutuivat. Nuorille vanhemmille suunnattuja tukitoimia urasuunnitteluun liittyen 

on pystytty tarjoamaan erityisesti Äänekosken perhekeskuksen kautta. 

Suunnitellut ryhmäohjaukset jäivät toteutumatta niin Laukaassa kuin Äänekoskella. Laukaan perhekeskuk-

sessa testattiin yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa 18-29-vuotiaille suunnattua ryhmätoimintaa, mut-

ta tämä ei herättänyt ikäryhmän nuorissa innostusta. Myös Äänekosken perhekeskuksen kanssa suunni-

teltiin ryhmätoimintaa nuorille vanhemmille suunnatun SUUNTA-ryhmän osalta, mutta ryhmä ei toteutunut 

osallistujien pienen määrän vuoksi. Säännöllisesti kokoontuviin ryhmiin oli haasteellista saada osallistujia 

kummassakin kunnassa. Vaikka hankkeen uraohjaus on asiakkaille vapaaehtoista ja ei-velvoittavaa, ura-

ohjaajan läsnäolo ei houkuttele vapaaehtoisiin ryhmiin henkilöitä, jotka eivät koe tarvetta uraohjaukselle. 

Siitäkin huolimatta, että todellisuudessa he saattaisivat uraohjauksesta hyötyä. Lisäksi uraohjauksen sisäl-

töä ryhmissä ei välttämättä ymmärretä, ja se saatetaan helposti yhdistää TE-palveluiden velvoittavaan pal-

veluun tai oppilaitosten opinto-ohjaukseen. 

Perhekeskusyhteistyön tavoitteena oli lisäksi, että perhekeskusten kautta nuoren perhe/läheiset pääsisivät 

mukaan ohjaukseen, mutta tällaisia ohjaustarpeita ei hankeaikana esiintynyt.  
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2.3 Tehostetaan palvelujärjestelmää: palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta pa-

rannetaan. 

Hankkeessa luotiin nuorten työttömien ja työttömyysuhan alaisten tarpeisiin soveltuvia ohjauskäytäntöjä. 

Yksilöohjauta toteutettiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja joustavasti: asiakastapaamisia sovittiin 

sinne, missä se oli asiakkaan kannalta helpointa (hankkeen toimitiloissa, yhteistyötahojen toimitiloissa, 

kirjastoissa, nuorisotiloissa, kahviloissa ja tarpeen mukaan myös asiakkaan kotona) ja ohjaukseen varat-

tiin riittävästi aikaa. Ryhmäohjauksia vietiin sinne, missä hankkeen kohderyhmä oli, mm. työpajoille, startti-

pajoille, oppilaitoksiin ja 3. sektorin toimintoihin. Hankkeessa ei myöskään määritelty ehtoja hankkeen oh-

jaukseen pääsylle, vaan hankkeen asiakkaaksi sai tulla iästä, elämäntilanteesta ja työttömyyden kestosta 

riippumatta. Vaikka hanke oli suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille, voitiin hankkeessa ohjata myös yli 30-

vuotiaita henkilöitä. 

Hanke toimi Ohjaamo-mallin mukaisena palveluna syksyyn 2018 saakka, jolloin hankekunnista ensimmäi-

senä Ohjaamon sai Äänekoski. Laukaan Ohjaamo käynnistyi puolisen vuotta myöhemmin keväällä 2019. 

Hanke oli mukana kummankin Ohjaamon toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa alusta saakka, ja 

hankkeen työntekijä toimi uraohjaajana molemmissa Ohjaamoissa. Nuorilla oli mahdollisuus saada uraoh-

jausta Ohjaamoissa päivystysajoilla tai saada intensiivisempää ohjausta urasuunnitteluun hankkeessa Oh-

jaamo-aikojen ulkopuolella.  

Hankekuntien yhteisen nettisivuston kehittämisestä luovuttiin ylläpitoresursseihin liittyvistä syistä. Hank-

keen aikana myöskään verkko-ohjauksen kehittäminen ei ottanut toivottuja edistysaskelia. Hanke oli mu-

kana TiimiVerkko-hankkeen järjestämissä tapaamisissa, joissa kehitettiin digitaalista ohjausta, mutta 

hankkeen uraohjaukselle ei näissä löytynyt sopivaa verkkototeutuksen muotoa. 

Nuorten rekrytointimallien haasteita ja hyviä käytäntöjä ei hankkeessa selvitetty mittavilla selvityksillä, mut-

ta suuntaa antava kuva tilanteesta muodostui keskusteluissa nuorten kanssa yksilö- ja ryhmäohjauksissa 

sekä yksittäisissä keskusteluissa yrittäjien kanssa. Haasteina hankealueella näkyi työnhakijoiden osalta 

mm. puutteelliset työnhaku– ja työelämätaidot. Työnantajat ja työntekijät eivät myöskään kohtaa vielä kai-

kissa sähköisissä rekrytointikanavissa: osa työnantajista kokee edelleen helpommaksi saada työntekijöitä 

puskaradion kautta, ja monet työnhakijat vieroksuvat esimerkiksi henkilöstövuokrausten rekrytointisivuja 

tai kokevat, ettei oman alan työpaikkoja ole tarjolla käyttämissään kanavissa (esim. Linked In). Työnhaku– 

ja työelämätaitoja on hankeen toimesta viety hankekuntien työnhakijoille ja tuleville työnhakijoille niin yksi-

lö– kuin ryhmäohjausten kautta. Lisäksi hankkeessa laadittiin yritysten rekrytointitarvekysely yhteistyössä 

Taite työelämään -hankkeen kanssa. Kyselyyn tuli kuitenkin niin vähän vastauksia, ettei sen perusteella 

voitu tehdä kattavia johtopäätöksiä alueen rekrytointitilanteesta ja -tarpeista. Vastaukset antoivat kuitenkin 

arvokasta tietoa yksittäisten yritysten tilanteesta, ja tätä tietoa on hyödynnetty hankkeen asiakastyössä. 

Yritysyhteistyötä tehtiin myös erilaisten rekrytointitapahtumien tiimoilta sekä asiakastyössä yksittäisten asi-

akkaiden osalta. 

Kustannustehokkuutta on haasteellista mitata reaaliajassa, sillä hyödyt näkyvät yleensä vasta pitkällä ai-

kavälillä. Säästöjä ja kustannushyötyjä syntyy kuitenkin mm. siitä, että nuoret pääsevät tarvitsemiensa pal-

velujen piiriin nopeammin ja palvelut ovat heille oikea-aikaisia. Kun nuorille opetetaan urasuunnittelun tai-

toja sekä taitoja tunnistaa ja tuoda esille omia vahvuuksiaan, tuetaan heidän pääsyään itselleen soveltu-

valle uralle ja ehkäistään urapolkujen katkeamista, mikä pitkällä aikavälillä tuo kustannushyötyjä. Kuntien 

työllisyyspalveluissa panostetaan yleensä ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömien palveluihin, mutta hank-

keen asiakkaaksi on voinut tulla elämäntilanteesta ja työttömyyden kestosta riippumatta. Kun oma suunta 

uralla löytyy ennen kuin henkilö päätyy kunnan työmarkkinatukilistalle, tuo se kunnalle säästöjä.  
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3. YHTEENVETOA JA POHDINTAA 

3.1 Hankkeen kohtaamia haasteita ja saavuttamatta jääneitä tavoitteita 

Yksilöohjauksen määrällinen tavoite ei hankkeessa toteutunut, kuten aiemmin todettiin. Tähän vaikutti mo-

ni asia. Hankkeessa 2017 aloittanut hankepäällikkö siirtyi muihin tehtäviin keväällä 2018, jolloin hankkees-

sa työskenteli vain yksi työntekijä parin kuukauden ajan ennen uuden hanketyöntekijän aloittamista. Tämä 

hidastutti ja hankaloitti yksilöohjaukseen pääsemistä. Hankehenkilöstön sairauslomat keväällä 2019 ja 

2020 vaikuttivat samalla tavoin. Myös Ohjaamo-toiminta vaikutti jonkin verran hankkeen yksilöohjaustyö-

hön: Ohjaamo-toiminnan käynnistyminen hankealueella antoi monelle nuorelle mahdollisuuden asioida 

urasuunnittelun osalta vain päivystysajoilla sen sijaan, että olisi sitoutunut hankkeen palveluun. 

Vaikka hankkeen ryhmäohjaukset voidaan kokonaisuudessaan laskea hankkeen onnistumisiin, ei niiden-

kään osalta kaikki toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaan. Alkuvaiheen tavoitteena oli järjestää 

myös sellaisia ryhmäohjauksia, joissa sama ryhmä kokoontuu säännöllisesti pidemmällä aikavälillä, jolloin 

ohjauksissa voidaan hyödyntää myös vertaisuutta voimavarana. Näihin ryhmiin osallistujat olisi voitu kirja-

ta myös hankkeen asiakkaiksi. Käytäntö kuitenkin osoitti jo hankkeen alkuvaiheessa, ettei tällaisille ryhmil-

le ollut kysyntää. 

Uraohjauksen suunniteltu toteuttaminen osittain verkossa ei myöskään toteutunut, mutta hankkeen tuotta-

maa koulutusmateriaalia voi hyödyntää ja toteuttaa verkko-opintoina hankekuntien peda.net-sivustojen 

kautta. 

Vaikka kaikki tavoitteet eivät yksilö- ja ryhmäohjausten osalta toteutuneet, toteutunut asiakasmäärä, Oh-

jaamokäyntien määrä, ryhmäohjausten suosio sekä hankkeessa kontaktoitujen henkilöiden määrä kertoo 

kuitenkin siitä, että uraohjaukselle on kunnissa tarvetta. Tosin monelle riittää kevyempikin tuki eikä inten-

siivistä yksilöohjausta aina tarvita. 

Yritysyhteistyöltä odotettiin paljon enemmän niin hankkeen osalta kuin varmasti myös sidosryhmien osal-

ta. Tavoitteena oli selvittää kattavasti hankealueen rekrytointitarpeita ja kehittää työllisyyspalvelujen ja yri-

tysten yhteisyötä niin, että yrityksillä olisi paikallinen rekrytointituki ja keinot kasvattaa rekrytointivalmiuksi-

aan. Yritysyhteistyöhön liittyvän kehittämistyön osalta hankkeessa jäätiin odottamaan keväällä 2018 käyn-

nistynyttä Taite työelämään –hanketta, joka toimii osin samoilla hankealueilla (Laukaa, Äänekoski), ja jos-

sa yritysyhteistyö oli keskeisessä asemassa. Katsottiin, että on tarkoituksenmukaisempaa tehdä tämän 

kokonaisuuden osalta yhteistyötä kuin päällekkäistä työtä. Yhteistä toimintaa ja tuloksia saatiinkin aikaan 

(mm. yrityksille suunnattu rekrytointitarvekysely), mutta odotuksiin nähden ei riittävästi. Myös Taite työelä-

mään -hankkeessa on ollut henkilöstövaihdoksia ja -poissaoloja, mitkä yhdistettynä HOHTO-hankkeen 

vastaaviin tilanteisiin loi haasteita hankeyhteistyölle. HOHTO-hankkeessa havaittiin myös hyvin varhaises-

sa vaiheessa, ettei henkilöstöresurssit riitä yritysyhteistyökokonaisuuden toteuttamiseen alkuperäisten ta-

voitteiden mukaan. Yritysyhteistyötä tehtiin kuitenkin osana asiakastyötä yksittäisten asiakkaiden ja yritys-

ten osalta. Hankealueen yritysten rekrytointitarpeita selvitettiin rekrytointitarvekyselyllä, joka toteutettiin 

yhteistyössä Taite työelämään -hankkeen kanssa. Kuten aiemmin jo todettiin, kyselyyn saatiin kuitenkin 

niin vähän vastauksia, ettei sen pohjalta voitu tehdä kattavia johtopäätöksiä alueen rekrytointitilanteesta ja 

-tarpeista. Kyselyn kohdentamiseen ja mainostamiseen olisi voitu satsata enemmän. 

Alkukeväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti myös hanketyöhön ja laittoi suunnitelmat uusiksi lop-

pukevään osalta. Ohjaustyö siirtyi etäyhteyksien päähän ja loppukeväälle suunniteltuja tapahtumia joudut-

tiin perumaan. Hankkeen loppuseminaaria ei voitu järjestää ja loppukeväälle suunniteltu verkostolle suun-

nattu asiantuntijakoulutus jouduttiin perumaan, mikä vaikutti osaltaan hankkeen juurruttamistyöhön ja  

-tavoitteiden toteutumiseen. 
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3.2 Mitä voisi tehdä toisin? 

Jos nyt palaisimme alkuun ja saisimme tehdä jotain toisin, palaisimme hankkeen suunnitteluvaiheeseen ja 

kiinnittäisimme enemmän huomiota hankkeen mitoitukseen ja resursointiin. Hankkeella oli paljon tavoittei-

ta, jotka olivat laajoja kokonaisuuksia, ja hankkeen aikana huomattiin, ettei kahden työntekijän voimin pys-

tytä näihin kaikkiin vastaamaan. Ainakaan riittävän laadukkaasti. Hankkeen sisältöjä ja tavoitteita olisi kan-

nattanut tiivistää tai vaihtoehtoisesti resursoida hanke kolmelle työntekijälle, jolloin sisällöt ja vastuualueet 

olisi ollut helpompi jakaa hankehenkilöstön kesken. Hankkeen sisältöjen, tavoitteiden ja resursoinnin koh-

taamiseen kannattaa hankesuunnittelussa tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota. 

Hankkeen alkuvaiheessa olisi voitu käyttää enemmän aikaa keskeisten kohderyhmien ja mukana olevien 

verkostojen määrittämiseen ja sitouttamiseen. Esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten osalta olisi kannattanut 

heti hankkeen alussa sitouttaa mukaan tietyt sovitut tahot, joiden kanssa hankkeen kehittämistyötä olisi 

tehty yhdessä koko hankeajan. Tämä olisi voinut luoda selkeämpiä ja pysyvämpiä toimintamalleja. Nyt 

hanke eteni hieman ”kaikkea kaikille” tai ”jokaiselle jotakin” -tyylillä, mikä jälkikäteen ajateltuna ei ehkä  

ollut paras tapa toimia. Samoin hanketyön varrella olisi voitu vielä enemmän määritellä, missä eri yhteis-

työmuodoissa hankkeen on mahdollista olla mukana. Kehittämistyön näkökulmasta on toki tarpeen toimia 

monipuolisesti sidosryhmäverkostoissa, mutta samalla tulisi rajata toimintaa mm. hankkeen tavoiteasette-

lun näkökulmasta. Monessa työryhmässä mukanaolo vie aikaa niiltä toiminnoilta, joiden tulee olla hanke-

työn keskiössä, ja se huomattiin myös HOHTO-hankkeessa. 

 

3.3 Hankkeen onnistumisia 

Hankkeen päätavoitteena oli luoda hankealueen nuorille tiedotus-, neuvonta-, ja ohjauspalvelu (TNO) liik-

kuvan palvelun periaatteella. Tavoitteena oli laajentaa ura- ja opinto-ohjauspalvelut osaksi kuntien työlli-

syyspalveluja sekä Laukaaseen ja Äänekoskelle perustettuja perhekeskuksia. Lisäksi tavoitteena oli te-

hostaa kuntien palvelujärjestelmää parantamalla nuorten palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannuste-

hokkuutta. 

Päätavoitetta lähestyttiin ensisijaisesti asiakastyön kautta, ja työmuodoiksi valikoituivat yksilö- ja ryhmäoh-

jaukset. Vaikka yksilöohjauksen määrällistä tavoitetta ei aivan saavutettu, voidaan todeta, että laadullisesti 

onnistuimme. Ohjauksessa toteutettiin aitoa asiakaslähtöisyyttä: aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiak-

kaalle, toimijuuden vahvistamista ja vastuun antamista oikeaan paikkaan, puheeksi ottamista, dialogisuut-

ta ja välittämistä. Hankealueen nuorten (ja vanhempienkin) pääsy ura- ja opinto-ohjauksen piiriin helpottui, 

he saivat lisää työllistymis- ja työelämävalmiuksia sekä urasuunnittelun taitoja, mikä lisäsi heidän mahdol-

lisuuksiaan edetä koulutus- ja urapoluilla. Myös asiakaspalautteen perusteella ohjaukseen on oltu erittäin 

tyytyväisiä. Hankkeen yksilöohjauksessa olleista 53 % työllistyi tai sai opiskelupaikan. Työttömänä tai työ-

elämän ulkopuolella olevistakin 78 % löysi suuntaa elämäänsä ja selkeyttä suunnitelmiinsa. Määrällisinä 

tuloksina nämä ovat erittäin hyviä. 

Ryhmäohjauksen osalta ei hankkeessa asetettu erillistä määrällistä osallistujatavoitetta. 531 ryhmäohjauk-

seen osallistunutta on kuitenkin erinomainen tulos. Tästä suurin kiitos lankeaa hankekuntien oppilaitosten 

opinto-ohjaajille, jotka ottivat hankkeen tarjoaman palvelun innolla ja kiitollisena vastaan jo heti hankkeen 

ensimmäisenä syksynä. Hankekunnista voisi ryhmäohjausten osalta nostaa esiin Konneveden, jossa asu-

kaslukuun suhteutettuna oli eniten ryhmäohjauksiin osallistuneita henkilöitä. Ryhmäohjauksissa pääpaino 

oli ennaltaehkäisevässä työssä: Kun nuorille opetetaan työelämä- ja työnhakutaitoja, urasuunnittelun taito-

ja sekä taitoja tunnistaa ja tuoda esille omia vahvuuksiaan, tuetaan heidän pääsyään itselleen soveltuvalle 

uralle ja ehkäistään urapolkujen katkeamista. Asiakaspalautteen perusteella osallistujista suurin osa myös 

kertoi saaneensa ajankohtaista tietoa ja pystyvänsä hyödyntämään sitä jonkin verran tai enemmän, joten 

tästäkin näkökulmasta katsottuna voidaan todeta hankkeen onnistuneen ryhmäohjauksille asetettujen ta-

voitteiden saavuttamisessa. Hankkeen ryhmäohjauksista laadittiin myös koulutuspaketit, jotka löytyvät   
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hankekuntien peda.net-sivustoilta elokuussa 2020, ja ovat sieltä kaikkien vapaasti käytettävissä ja hyö-

dynnettävissä. 

Oppilaitosyhteistyö toteutui sekä yksilö- että ryhmäohjausten kautta. Hankkeen ryhmäohjauksia hyödyn-

nettiin eniten hankekuntien oppilaitoksissa ja yksilöohjauksen osalta yhteistyötä tehtiin opinto-ohjaajien ja 

opettajien kanssa niin oppilaitoksissa kuin Ohjaamoissa. Hanke onnistui tavoitteessaan toimia lisäresurs-

sina alueen oppilaitosten ohjaushenkilöstölle. 

Hankkeessa on onnistuttu laatimaan malli siihen, millaiset ohjaukselliset toimet toimivat lisäresurssina TE-

palveluiden ja oppilaitosten ohjauspalveluille, ja hankkeen ohjauspalvelu pystyi täyttämään kuntien työlli-

syyspalveluiden palvelutarjonnassa olleen aukon. Ura- ja opinto-ohjauspalvelulle on selvästi kysyntää pie-

nissäkin kunnissa. Hankkeen toiminnan pohjalta syntyi pilottimalli pienille kunnille nuorten TNO-palvelujen 

järjestämisestä. 

Hankkeessa on tuotettu kuntiin koulutusmateriaalia sekä tuotu lisää ohjausosaamista niin asiantuntijakou-

lutusten kuin oman ohjaustoiminnan myötä. Yhtenä tuotoksena tähän liittyen syntyi ”Eväitä ohjaustyöhön 

kuntien työllisyyspalveluissa” -tietopaketti. Palvelujen laatu ja saatavuus on parantunut, mikä edistää asi-

akkaiden osalta pysyvämpää opintoihin ja työmarkkinoille integroitumista. Tämä puolestaan tuo kustan-

nushyötyjä pidemmällä aikavälillä. Hankkeen toiminta löysi paikkansa kuntien työllisyyspalveluissa, ja Lau-

kaassa hankkeen toinen työntekijä jatkaa uraohjauksen tehtävissä osana 2021 käynnistyvää kuntakokei-

lua.  

 

 

 

 

Lämmin kiitos yhteistyöstä! 

t. Erika ja Kati 


